ALUMINIUM

RAMEN MET EEN
WARM GEVOEL
PROFESSIONALS ADVISEREN PROFEL!
Ramen, deuren en garagepoorten.

www.profel.com
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RONDO
De aluminium Rondo-ramen zijn echte allrounders. Wat ook
uw favoriete bouwstijl is, ze passen zich overal perfect aan.
De afgeronde vormen, vlakke profielen en ronde buitenhoeken
creëren een neutrale stijl die zowel in een klassieke als in een
moderne woningstijl schitterende resultaten oplevert. Dankzij de
grote diversiteit aan beslag en toebehoren maakt u bovendien
van uw woning een echte blikvanger met een eigen stijl.

ELLIPS
De ronde vormen van de Ellips-ramen contrasteren perfect met
strakke lijnen, zowel in klassieke als in eigentijdse woningstijlen.
Meer nog, door hun uitgekiende, subtiele vormgeving zorgen ze
ervoor dat uw woning meer diepgang krijgt en er met andere
woorden nóg mooier uitziet. Een opvallend, maar smaakvol resultaat waarbij de unieke technische eigenschappen binnenshuis
zorgen voor optimaal comfort en een aangename sfeer.

RETRO
Onze Retro-ramen doen precies wat hun naam laat vermoeden:
door de traditionele, klassieke vormen en opbouw geven ze uw
woning een snuifje ‘vintage’, een vleugje nostalgie. De technische
kenmerken van de Retro-ramen zijn niettemin helemaal van de
21e eeuw. Achter het elegante, smalle uitzicht schuilt immers een
sterk staaltje technologie waarbij volop gebruik is gemaakt van
alle mogelijkheden die aluminium biedt.

STRATO
De aluminium Strato-ramen zijn een duidelijke knipoog naar het
klassieke raam uit de vorige eeuw, maar dan met alle voordelen
van de huidige technologie. Ze zijn voorzien van een schuine
kant die de stopverf van oude ramen imiteert. Strato-vleugels
combineren bovendien perfect met de Renaissance-ramen uit
ons gamma, al dan niet uitgerust met Profel-sierlijsten, wat het
nostalgisch effect enkel maar verhoogt.

Comfort op eenzame hoogte
Op elk moment wil Profel een garantie zijn voor een gevarieerd aanbod, kwaliteit, duurzaamheid en perfecte
isolatie. Daarom fabriceren wij onze producten zelf. Alleen zo zijn wij zeker u producten van het hoogste
niveau te kunnen aanbieden.
Een veilig en geborgen gevoel
Met Profel kiest u niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor veiligheid. Onze ramen zijn immers uitgerust met
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FERRO
Wilt u de geraffineerde architectuur van uw woning in de verf
zetten, dan zal u zeker aangetrokken worden door de ranke en
slanke Ferro-ramen. Deze profielen koppelen de architecturale
mogelijkheden van staal aan de technische voordelen en duurzaamheid van aluminium. De ramen zien er misschien delicaat
uit, maar vergis u niet, ze zijn uiterst solide. Bovendien scoren
ze een grote onderscheiding op het vlak van isolatie en inbraakwerendheid.

FINO
Een vlak ontwerp, rechte hoeken … meer heeft de Fino-lijn
niet nodig om een ultrastrakke en krachtige look te creëren die
onmiddellijk in het oog springt. Fino-ramen zijn uitermate geschikt om een moderne woning extra pit te geven én om een
klassiek ontwerp een eigentijdse injectie te geven. Maar welke
stijl u ook verkiest, in elke woning zorgen ze door hun unieke
technische kwaliteiten voor maximaal comfort en een immer
aangename atmosfeer.

DRITTO
De slanke en elegante lijnen van het Dritto-profiel tekenen voor
een zeer eigentijdse look die in uw woning, of die van een moderne dan wel een traditionele bouwstijl is, schitterend tot zijn
recht zal komen. Met name dankzij de verdoken vleugel wordt
een uitgesproken strakke en krachtige uitstraling gecreëerd.
Maar niet alleen het design is eigentijds, het Dritto-raam bevat
de volledige technische knowhow van Profel, zodat u ook qua
comfort en veiligheid op beide oren kan slapen.

PLANO
Alleen al door de piekfijne en uiterst solide afwerking tot in
het kleinste detail zijn de Plano-deuren een meerwaarde voor
uw woning. Koppel dat aan gracieuze en slanke vormen en
u weet meteen dat we hier te maken hebben met een echte
blikvanger die in elke bouwstijl hoge ogen zal gooien. De hoge
isolatiewaarden en goede bescherming tegen inbraak ten slotte
zullen ook de meest veeleisende bouwheer overstag doen gaan.

diverse inbraakwerende mechanismes.
Uw veiligheidsgevoel zal er enkel maardoor toenemen!
Een streling voor het oog
Al onze producten getuigen van een goede smaak. Ze zijn ontworpen volgens de laatste design-tendenzen
en passen perfect bij uw woning, welk ook de stijl. Op die manier geven wij een nieuwe betekenis aan de
uitdrukking ‘mooi wonen’!
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ALUMINIUM

ALUMINIUM RAMEN
“Als u gezelligheid een warm hart toedraagt!”
De aluminium ramen en deuren van Profel zijn een
mooi voorbeeld van de manier waarop technische
perfectie rechtstreeks naar meer gezelligheid leidt.
De verfijnde afwerking en de minutieuze beglazing
verzekeren een vlekkeloze isolatie.

Technische karakteristieken
Slank, maar robuust kadersysteem, verkrijgbaar in diverse afmetingen (afhankelijk van de stijl). Van 70 mm tot 133 mm
profieldiepte.
De glassponningen worden via de voorkamers verlucht. De
afdekkapjes van de ontwateringsgaten zijn standaard in de
kleur van het raam. De meeste reeksen zijn met een verdoken
afwatering, zonder waterkapjes.
Drievoudige aanslagdichting:
- buitendichting verhindert het binnendringen van overvloedige
neerslag en stof,
- middendichting voor perfecte wind- en waterkering en
optimale warmte-isolatie,
- binnendichting voor extra klimaatdichtheid en akoestisch
comfort.
3-kamersysteem: afzonderlijke kokervormige binnen- en buitenschaal met unieke, meervoudige hoekverbinding (pershoeken in
binnen- en buitenkamer met aanslagverstevigingen).
Min. 28 mm overlappende, holle thermische onderbreking met
minimale overdracht van stralingskoude en uitstekende isolatiewaarden. Bijzonder stabiel en garandeert een extra hoge torsiestijfheid en warmte-isolatie.
Zichtbaar beslag in de kleur van het schrijnwerk. Uitgebreide
mogelijkheden in mat nikkel, messing, brons, aluminium en
roestvrij staal. Verdoken scharnieren zijn ook verkrijgbaar.
Gemakkelijk onderhoud dankzij de vlakke binnenzijde en de
onzichtbaar bevestigde glaslatten. De breedte van de binnenzijde van de raamkaders laat een vlotte aansluiting met elk
type binnenafwerking toe.
Inbraakwerende sluitnokken zijn standaard voorzien op alle
opendraaiende en draaikiepramen. Een inbraakwerend pakket
met certificaat klasse 2, volgens de strenge Europese voornorm
ter zake (Politiekeurmerk/ PKM), is als optie verkrijgbaar, ook
voor deuren en schuifdeuren.
De grote opdek van de vleugel op het kader en de vergrote
inklemming van het glas (25 mm aanslagen) zorgen voor een
betere winddichtheid en inbraakbestendigheid.
De droge beglazing met slanke EPDM-beglazingsrubbers
wordt niet onderbroken aan de buitenzijde in de hoeken. De
sponningen worden via de buitenkamer verlucht.

Dat leidt tot een behaaglijke sfeer in huis, op
warme én koude dagen.
Profel biedt een grote verscheidenheid aan stijlen
– Rondo, Ellips, Retro, Strato, Ferro, Fino, Dritto
en Plano – die aan elke woning een eigen karakter
zullen geven.
Grote keuze bijpassend toebehoren, zoals panelen en kruisverdelingen in en op het glas. Al dit toebehoren is qua oppervlaktebehandeling, uitzicht en technische compatibiliteit ontworpen
voor gebruik binnen één en hetzelfde gamma.
Ruime keuze oppervlaktebehandelingen (eigen Profel-fabrikaat
van hoge kwaliteit), tegen basisprijs leverbaar in standaardkleuren of bicolor met witte of crèmekleurige binnenzijde. Standaard
2-kleurenuitvoering die bij elke bouwstijl past. De binnen- en buitenschalen worden ná de afzonderlijke oppervlaktebehandelingen
verbonden. Andere (RAL-)kleuren optioneel verkrijgbaar.
Continue kwaliteitszorg onder toezicht van onafhankelijke en gecertificeerde instanties, niet alleen op het eindproduct maar ook
op het volledige productieproces beginnende bij de grondstoffen.
BUtgb 06/2688 - SKG 03.10.051- EPB OK - CE gecertificeerd.
Eén aanspreekpunt voor uw garantie.

De creatieve mogelijkheden zijn onbegrensd ...
Het aanbod aluminium ramen, deuren en schuifdeuren van Profel
is zeer gevarieerd. Niet alleen kan u kiezen uit verschillende types,
vormen en modellen, ook biedt Profel een rijk palet aan eigen
standaardkleuren. Zo kan u precies die look samenstellen die u in
gedachten hebt en van uw woning de blikvanger in de buurt maakt.
(Andere RAL-Kleuren optioneel verkrijgbaar).

STANDAARDKLEUREN
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*Ruwe textuur
Lichte kleurafwijking van werkelijkheid mogelijk.

A906

PROFEL F2011 02-03-2015

F2011_Ramen met een warm gevoel.indd 4

2/03/2015 9:52:38

