Eén naam, verschillende systemen in

De 4 elementen
van Profel

eigen beheer ontworpen en vervaardigd.
Eén afwerkingsniveau, meerdere productieeenheden voor een eenvormig en verbluffend resultaat. Uw PROFEL-verdeler kan
u zonder vooroordeel adviseren en begeleiden in uw keuze. Uw persoonlijke en
unieke wensen overeenstemmen met de
mogelijkheden en beperkingen van elk

hout
kunststof
aluminium
en...
... kwaliteit

materiaal is onze opdracht. Wij leiden u
graag naar een oplossing.
PROFEL, ramen en deuren, gekozen met
gevoel en verstand.

Gelukkig kunnen
wij u helpen
in uw keuze.
www.profel.com

Hout
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Kunststof

Aluminium
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Uw Profel-verdeler:

Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!
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Hout

Kunststof

Aluminium

“Het perfecte evenwicht tussen

“Natuurgetrouw en duurzaam
stijlvol, rustig en tijdloos gevoel”

“Elegant en stijlvol

natuur en technische beheersing”

vertrouwen en veiligheid”

Houten ramen zijn hartveroverend, duur-

Het PROFEL raamsysteem met zijn

PROFEL aluminium ramen en deuren ge-

zaam en ecologisch behandeld. Perfect

meervoudige kamers, drie dichtingen

ven u een warm gevoel. Elegant en stijlvol

vindt PROFEL het evenwicht tussen een

en inbraakwerend beslag onderscheidt

boezemt het aluminium raam vertrouwen

uniek, onvoorspelbaar natuurproduct en

zich in doorgedreven en aangepaste

en veiligheid in. Het technisch uitgekiend

de technische beheersing van ultra-mo-

detailoplossingen. In uw woning zal

concept biedt creatieve oplossingen voor

derne fabricage en behandeling.

u deze spitsvondigheden, esthetisch

al uw bouwwensen. Een terechte keuze

Onderhoudsvriendelijk door een mini-

fraai in afwerking, waarderen. PROFEL

voor de eigentijdse beslisser.

mum aan groeven, met een onzicht-

kunststof ramen met nerfstructuur zijn

bare

stijlvol. Natuurgetrouw en duurzaam geeft

Kwaliteit en keuze vertalen zich in hoogwaar-

rond-

het kunststof raam een rustig en tijdloos

dige polyester poedercoating basiskleuren of

omlopende dichting en nog vele andere

gevoel. U kiest voor kwaliteit met dit

anodisatie, afgeronde of rechthoekige bui-

eigenschappen is PROFEL haar tijd ver

technisch beproefd, functioneel en met

tenhoeken, vleugel en kader in één vlak mo-

vooruit.

alle basiseigenschappen van stabiliteit en

gelijk, drie-kamersysteem met drie rondomlopende dichtingen, al dan niet verdoken

veiligheid uitgerust raam.

afgewaterd, meervoudige hoekverbindingen, inbraakwerende sluitnokken en zoveel

PROFEL biedt u een uitgebreid spectrum

meer. Het PROFEL raamsysteem combineert op een unieke wijze technische pro-

aan kleuren en houtimitaties in nerfstruc-

ductkennis met esthetische verfijning. Daarnaast koppelt PROFEL buitengewone

tuur zowel op de binnen- als op de bui-

warmte- en geluidsisolatie aan gebruiksvriendelijke veiligheidsvoorzieningen.

afwatering

afwateringsgroef,

in
een

een

esthetische

dubbele

tenzijde van het raam.
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houten ramen en deuren. De natuur
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deren u comfort en welbehagen.

* Houtimitatie
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Lichte kleurafwijking van werkelijkheid is mogelijk. Bekijk onze kleurstalen in de showroom bij u in de buurt.

* Ruwe textuur
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