
HET RAAM MET STIJL
IN GENERFDE KUNSTSTOF
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PROFEL, het raam met stijl, in generfde kunststof.

Uw verdeler:

www.profel.com

Gegarandeerde kwaliteit en nazorg

Met het P600 profielsysteem is PROFEL haar tijd ver
vooruit. PROFEL kunststoframen zijn vervaardigd in
eigen beheer met de beste grondstoffen die bewezen
hebben slagvast, duurzaam en onderhoudsarm te zijn.

Kenmerken:
1. Keuze uit een vlakke raamvleugel (A) of een retro

raamvleugel (B)
2. De glaslatten met gecoëxtrudeerde dichtingen

(minimaal in zicht) verzekeren een perfecte en
onzichtbare montage.

3. Uitzonderlijke winddichtheid en inbraakwerend-
heid door zowel de grote opdek van de vleugel op
het kader als de hoge inklemming van het glas. De
toepassing van inbraakwerende sluitnokken is stan-
daard bij alle draai- en draaikipdelen.

4. Een rondomlopende droge beglazingsrubber, even-
eens minimaal in het zicht, verhindert dat het
regenwater binnendringt in de glassponning.

5. De middenkamers worden opgevuld met gegal-
vaniseerde versterkingsprofielen die de stabiliteit
verhogen.

6. De binnenkamers verhogen de thermische- en
akoestische isolatie en geven aan de scharnier-
schroeven een extra bevestigingswand.

7. PROFEL-ramen worden voorzien van drie rondom-
lopende aanslagdichtingen die zelfs in de hoeken
niet zijn onderbroken;

• De buitendichting voorkomt het binnendringen van
vuil en overtollig regenwater.

• De middendichting voor een perfecte wind- en
waterkering en een optimale luchtdichtheid, ze
herstelt het 3 kamersysteem waardoor het beslag
zich in een droog milieu bevindt, wat een langere
levensduur van het beslag garandeert.

• Door de binnendichting bekomt men een uitzon-
derlijke geluidsdichting.

8. Basisprofielen worden voorzien van een 4 kamer-
systeem

Kleur is een belangrijk visueel
aspect. Daarom biedt PROFEL een
unieke combinatie kleuren in ge-
nerfde structuurfolie aan. Alle
kleur- en houtimitatiefolies worden
steeds aangebracht zowel op de
binnenzijde als op de buitenzijde
van het profiel.
Structuurfolie’s zijn UV-bestendig,
kleurecht, duurzaam en kras-
bestendig. Hiervoor staat PROFEL
borg! Bovendien zijn profielen
met structuurfolie antistatisch en
vergen ze een minimum aan
onderhoud.
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