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EEN GARAGEPOORT OP MAAT,
SLUITSTUK VAN UW WOONDROOM

Stalen en houten
garagepoorten
die perfect aansluiten bij
uw wensen en uw stijl
Landelijk, modern, klassiek? Renovatie of nieuwbouw?

Profel: voor uw ramen, deuren
én garagepoorten de beste
keuze. Daar staan deze
basisprincipes garant voor.

Bij Profel vindt u altijd de perfecte garagepoort.
Dat is belangrijk, want zo’n poort is door haar
oppervlakte vaak heel bepalend voor het karakter
en de uitstraling van uw huis. Uw Profel verdeler helpt
u dus graag om uit ons uitgebreide aanbod van
sectionaalpoorten het mooiste en meest geschikte
exemplaar voor uw woonproject te selecteren.

De vertrouwde Profel kwaliteiten,
ook voor garagepoorten
Profel biedt naast gewone deuren en ramen ook
sectionale garagepoorten aan in zowel staal als hout.
U kunt ook kiezen uit een brede waaier van systemen,
afwerkingsmogelijkheden en opties. Helemaal in lijn met
de duurzaamheid, isolatieprestaties, gebruiksgemak
en prijs-kwaliteit die u van onze ramen en deuren kent.
Onze sectionale poorten zijn 100% Belgisch maatwerk.
Ze voldoen in alle opzichten aan de strengste normen
inzake inbraakveiligheid en isolatie.

Esthetische eenheid dankzij
ramen, deuren én een poort
van Profel

Knowhow en expertise

Voortschrijdende innovatie

Doorheen de jaren vergaarde Profel een schat aan

Alles kan altijd beter! Daarom zoekt Profel voortdurend

ervaring en knowhow die garant staat voor absolute

naar zinvolle innovaties en vooruitstrevende

topkwaliteit.

oplossingen. Zo behoort elk product van Profel tot het

door uw ramen, deuren en garagepoort perfect op

beste van wat er op de markt is.

elkaar af te stemmen. Dat gaat uiteraard het best

U maakt van uw woning een sterker esthetisch geheel

Investeringen
die zichzelf terugverdienen

Performant dealernetwerk

Kiezen voor ramen, deuren en garagepoorten

Profel beschikt over een uitgebreid netwerk van

het paneel, de structuur en kleur die het mooist passen

van Profel is kiezen voor een investering die

verkooppunten. De dealers worden regelmatig

bij uw ramen en deuren.

zichzelf terugverdient. De hoge isolatiewaarden

bijgeschoold en staan garant voor het beste advies,

hebben meteen een gunstig effect op de

de perfecte plaatsing en dito service. Bij de Profel

energiefactuur. Bovendien verhoogt de waarde en

verdeler bent u altijd aan het juiste adres.

de verkoopbaarheid van een woning fors door te

Servicegarantie

Profel.

Alle Profel producten worden aangeboden met
10 jaar productgarantie én een verregaande service.
Op hang- en sluitwerk is er 2 jaar garantie,
op de automatisatie 5 jaar. Vraag naar de

Voor de ingenieurs van Profel moeten ramen,

gedetailleerde garantievoorwaarden bij uw

deuren en garagepoorten moeiteloos een leven lang

Profel verdeler.

meegaan. Dat streven naar topkwaliteit vertaalt zich
in doorlopende controles tijdens de productie en een
onberispelijke afwerking.
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vertrouwt. Samen selecteren we het materiaal,

WILT U MEER INFO? ADVIES?
EEN OFFERTE?
Iedereen leeft anders. Elk huis is anders.

investeren in ramen, deuren en garagepoorten van

Topkwaliteit
voor een lange levensduur

wanneer u voor al uw buitenschrijnwerk op Profel

En dus biedt een brochure – hoe gedetailleerd
ook – nooit een perfect antwoord op uw
bouwuitdagingen. Daarom staat uw Profel
verdeler altijd klaar om u te adviseren op basis
van uw concrete wensen en plannen.

We gidsen u in deze brochure
graag doorheen ons gamma
In deze brochure maakt u kennis met de types en
mogelijkheden van onze sectionale poorten in staal en
hout. Zoekt u een kantelpoort of industriële poort?
Op het einde van de brochure vindt u hier eveneens
meer informatie over.

Neem contact op met hem. Uw Profel verdeler
is uw garantie op een correcte opmeting,
perfecte plaatsing door opgeleide vaklui en
een uitstekende service-na-verkoop.

 De Profel basisprincipes

p. 2

 Stalen sectionaalpoorten

p. 4

 Houten sectionaalpoorten

p. 14

 Kantelpoorten

p. 18
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Stalen sectionaalpoorten
op maat van
uw woonproject
Hedendaags of klassiek? Met een stalen sectionaalpoort
van Profel kiest u voor totale flexibiliteit op stijlvlak.
We bieden u een breed gamma aan kwalitatieve
panelen in tal van uitvoeringen en kleuren. Zo kunt u zelf
beslissen hoe u extra meerwaarde aan uw gevel geeft.
Eén ding is altijd zeker: u haalt esthetisch én technisch de
absolute top in huis.

Een waaier van standaard
PROFEL- en RAL-kleuren
om uit te kiezen
De panelen van uw stalen sectionaalpoort kunnen in
alle standaard PROFEL- en RAL-kleuren gelakt worden.
En dat zowel vlak-gelakt als in textuurlak. Op textuurlak

Stel zelf uw mooiste stalen
sectionaalpoort samen
In combinatie met de paneeluitvoering die het best bij uw stijl past, kunt u de afwerking selecteren die perfect
aansluit bij die van uw ramen en deuren. Of … juist opteren voor een opvallend contrast. Uw verdeler geeft u graag
praktisch en esthetisch advies.

Kies uw favoriete paneeltype en combineer dit met de
gewenste afwerking

zijn eventuele krasjes minder goed zichtbaar.

LAK
Voor extra bescherming adviseren wij een dubbele

GLAD – Een vlak poortvlak oogt strak en modern.

kleurloze UV- en krasbestendige beschermende

Het sluit naadloos aan op uw vlak-gelakte aluminium

vernislaag. Deze vernislaag biedt ook een extra

ramen en deuren. Bij deze gladde afwerking kan

bescherming tegen corrosie en wordt daarom

supplementair een krasbestendige en

eveneens aanbevolen voor poorten aan de kust.

UV- beschermende vernislaag voorzien worden.

Het poortblad en alle zichtbare beslag aan de
binnenzijde (eindstijlen, vijzen, verstevigingen) zijn wit.
Dit oogt verzorgd en stijlvol en vormt een harmonieus
geheel met elk garage-interieur.

TEXTUUR – De ruwere textuurlak resulteert in een
moderne look met een residentieel karakter.
Dat past perfect bij aluminium ramen en deuren met
een vergelijkbare ruwe textuur.
HOUTNERF – Een gelakte stalen poort met deze

10 jaar garantie op kleurechtheid
Indien u uw poort op de juiste manier
reinigt, kunnen we garanderen dat ze
minimum 10 jaar haar originele tint behoudt.
Informeer bij uw Profel verdeler naar de
onderhoudsvoorschriften.

nerfachtige ondergrond, past perfect bij ramen en
deuren in pvc en hout. Let wel: deze structuur is niet
identiek aan het effect van de Profel structuurfolie.
Om dat perfect te benaderen bevelen we een poort
met die structuurfolie aan.

STRUCTUURFOLIE
STRUCTUURFOLIE MET HOUTNERMOTIEF EN
MET TEXTUURKORREl – Poorten met deze afwerking zijn
voorzien van identiek dezelfde folie als de Profel ramen
en deuren. De folie is krasbestendig en vertoont geen
kleurafwijkingen met uw ramen en/of deuren.
Resultaat: het buitenschrijnwerk vormt een eenheid die
uw gevel nóg mooier maakt.

Ontdek een uniek Profel concept: panelen met structuurfolie
De garagepoortpanelen kunnen worden voorzien van exact dezelfde folie als uw kunststof ramen
en/of deuren. Een garagepoort kan afgewerkt worden zowel in structuurfolie met houtnerfmotief
als met textuurkorrel.
Op de volgende pagina ontdekt u alle combinatiemogelijkheden.
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Selecteer de juiste uitvoering
in combinatie met uw ramen
en deuren
V-Line
V-Line sectionaalpoorten zijn zeer strak afgewerkt met
100% vlakke panelen. Dat maakt ze ideaal voor het
creëren van of combineren met een moderne look.
 V-line GLAD
 V-line TEXTUUR
 V-line HOUTNERF
 V-line STRUCTUURFOLIE MET HOUTNERFMOTIEF
 V-line STRUCTUURFOLIE MET TEXTUURKORREL

Rainure
Het Rainure model is voorzien van horizontale groeven.
Het resultaat is een elegante poort die elke woning
meer uitstraling geeft. De horizontale groeven bevinden
zich op 100 mm van elkaar.

Profel panelen:
mooi, veilig en betrouwbaar

 Rainure GLAD
 Rainure TEXTUUR
 Rainure HOUTNERF

Profel werkt altijd met panelen van 500 mm en/ of 610 mm hoog. In functie van de hoogte van de poortopening
werken we een symmetrische en esthetisch interessante verdeling voor u uit.

Centro
Centro poorten vallen op door hun centrale horizontale
groef van 5 mm in het midden van elk paneel.
Het resultaat is een opvallend maar smaakvol design
waarmee u makkelijk combineert.
 Centro GLAD
 Centro TEXTUUR

Vingerklembeveiliging
Elk paneel is voorzien van vingerklembeveiliging
zodat er niemand met zijn of haar vingers tussen de
scharnierende panelen kan komen te zitten.

 Centro HOUTNERF

Microline
De verfijnde afwerking is de grote troef van het model

Dichtingsrubbers

Microline. Het ultrafijne lijnenspel maakt van uw garage

Dichtingsrubbers tussen de panelen zorgen voor een

en uw woning echte blikvangers en verleent een

perfecte dichting. Vocht, tocht en geluid worden zo

exclusief, modern uitzicht.

optimaal geweerd.

 Microline GLAD
 Microline TEXTUUR

Estanto
Dankzij het poortblad met verticale groeven van
5 mm (op 130 mm van elkaar) is de Estanto- poort een
favoriete keuze, zeker voor landelijke woningen.
 Estanto GLAD
 Estanto TEXTUUR
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Paneelopbouw
Met Profel kiest u voor kwaliteitspanelen met een
paneeldikte van 40 mm. Zo bent u zeker van een
goede isolatiewaarde. We integreren bovendien extra
interne verstevigingen voor een veilige en betrouwbare
bevestiging van uw poortscharnieren.
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Stalen sectionaalpoorten

5

2

JAAR
GARANTIE

JAAR
GARANTIE

Motorisatie
afgestemd op uw poort

Bedieningsmogelijkheden
op maat

Uw Profel garagepoort wordt altijd uitgerust met
een krachtige trekmotor

U opent uw garagepoort in een oogwenk, op de manier die u het meest comfortabel vindt. Kies samen
met uw Profel verdeler uit ons assortiment aan bedieningsmogelijkheden.

 De geïntegreerde krachtcontrole van de motor

 Het specifieke motortype wordt altijd perfect

 Handzender:

 Draadloos codeklavier: om buiten te bevestigen

garandeert optimale veiligheid in alle situaties doordat

afgestemd op de oppervlakte en het gewicht van uw

om los mee te nemen, handig in de wagen.

zodat u de poort zonder zender kan openen.

de open- en sluitsnelheid van de poort geleidelijk

poortblad. De sterkte wordt bepaald in functie van

Dankzij uw persoonlijke cijfercode hoeft u niets mee te

wordt opgebouwd.

de poortafmeting. Omdat wij de motor doordacht

nemen wanneer u uw huis verlaat.

selecteren in functie van uw poort, bent u zeker van
 De geïntegreerde onderloopbeveiliging zorgt

een feilloze werking en een lange levensduur.

ervoor dat de poort stopt en enkele centimeters stijgt
wanneer ze een obstakel ‘voelt’. Dit voorkomt letsels

 Bij elke motor horen 2 handzenders en een

en schade aan voorwerpen.

draadloze drukknop. De geïntegreerde LED-verlichting
zorgt ervoor dat u bij het openen en sluiten van uw
poort automatisch uw garageruimte gedurende een
korte periode verlicht. Dat is handig wanneer u
‘s avonds thuiskomt of wanneer er weinig buitenlicht in
uw garage is. Op de verlichting en bediening geldt
2 jaar garantie.

 Draadloze drukknop: ideaal om op een makkelijk

 Zware motor met verkeerslichtensturing mogelijk,

bereikbare plaats in de garage aan de muur te

geschikt voor grote ondergrondse parkeergarages.

bevestigen.

 SMART GARAGE APP: waar u ook bent, u kan uw

 Manuele bediening mogelijk door de integratie van

poort van op een onbeperkte afstand bedienen

een handgreep in uw poort.

– uw smartphone is de sleutel van uw garagepoort.
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Stalen sectionaalpoorten

Perfecte montage
Met Profel kiest u altijd voor 100 % maatwerk
en voor een perfecte montage. De motor

3

stemmen we optimaal af op de afmeting en

1

het gewicht van uw poortblad . En in functie

Aantrekkelijke
standaarduitrusting

van de beschikbare inbouwmogelijkheden
plaatsen we de veren voor- of achteraan.

2

Kwaliteitsbeslag

Standaard is uw sectionaalpoort van Profel opgebouwd uit stevige panelen voorzien van 40 mm isolatie voor goede

4

thermische en akoestische prestaties. Bovendien is ze zeer volledig uitgerust, goed geïsoleerd en voorzien van

Wij werken altijd met zeer degelijk

kwalitatief veilig poortbeslag.

poortbeslag en ophangingstoebehoren
van topkwaliteit. Bovendien gebruiken we
geharde en gelakte veren omdat die veel
netter ogen. Elk detail telt.

2
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Aanvullende optiepakketten

De Profel poorten hebben een basis-inbraakwerendheid

Optioneel Isolatiepakket

kwalitatieve panelen,...). Optioneel kan u voor een extra

Met de minimale investering in een extra isolatiepakket

beveiligingspakket kiezen.

realiseert u een maximale energiebesparing.
Het isolatiepakket:
 verhoogt de isolatiewaarde van uw poort door een
speciale paneelvulling, een gescheiden binnen- en
buitenplaat om een koudebrug te voorkomen en
Veerbreukbeveiligingen

Zijscharnieren voorzien

De veeras is voorzien

Aan de binnenzijde zijn

bij iedere veer voorkomen

van gelagerde wielen

van lagerkoppelingen.

de schroeven afgedekt

dat uw poort valt

garanderen een feilloze

Die helpen om uw poort

met kapjes voor een

wanneer een veer zou

werking en meer

in balans te houden en

esthetische look.

breken.

duurzaamheid.

voorkomen dat ze op
termijn gaat doorhangen.

speciale dichtingen voor luchtdichtheid
 resulteert in een isolatieverbetering van 25%
(Ud= 0.99W/m2K i.p.v. 1.33 W/m2K) en in een betere
luchtdoorlatendheidsklasse 4 (i.p.v. standaard 2)
 kan u heel wat energiekosten besparen wanneer u
uw garage en/of aangrenzende ruimtes verwarmt

(stevig beslag, dubbele vergrendeling op motor,

Optioneel SKG Veiligheidspakket*
 voldoet aan norm SKG** en PKVW (Politiekeurmerk
Veilig Wonen)
 biedt 3 minuten extra weerstand tegen
inbraakpogingen met eenvoudige werktuigen
(weerstandsklasse 2-keurmerk – RC2) dankzij:
- een veiligheidsuitbreiding waarbij een aangepaste
beslagset een verhoogde inbraakweerstand biedt
- de plaatsing van voetjes die het mogelijk maken
om de verticale rail extra stevig in de grond te
verankeren.
* Enkel beschikbaar voor stalen sectionaalpoorten met motor.

 maakt van uw garage een comfortabele leefruimte
waar het aangenaam ontspannen, spelen, knutselen

Betrouwbare rubberdichtingen

of doe-het-zelven is

Een Profel garagepoort sluit perfect aan alle kanten
en houdt water, wind en lawaai buiten.

De extra dichtingen isoleren beter en laten minder
lucht door.
Links en rechts van elk paneel bevinden zich

Verstevigingsprofielen
Bij brede poorten voorzien wij standaard
verstevigingsprofielen aan de binnenzijde van het
poortblad om doorbuiging te voorkomen.

eindkappen in kunststof die voorkomen dat er een
koudebrug ontstaat tussen de binnen- en buitenzijde
van het paneel. Zo wordt condensatie aan de
binnenzijde van uw poortblad vermeden.
Proﬁelen in kunststof onder- en bovenaan garanderen
luchtdichtheid en heffen koudebruggen op.

10

Dichtingen

Eindkappen

Profielen
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Stalen sectionaalpoorten

Certifiëring
en servicegaranties

VENSTERS

PLOOIWERK GELIJK UITGELIJND MET POORT

Wilt u meer lichtinval in uw garage? Of wilt u de

Laat u naast uw poort graag de belijning doorlopen

straat, uw oprit of tuin kunnen zien? Dan bestaat

op de gevel om zo een strakkere visuele eenheid

de mogelijkheid om één of meerdere vensters te

te creëren? Dan kunnen wij optioneel een vaste

integreren in het poortvlak. Er zijn verschillende

aluminium plaat van 3 mm dikte plaatsen of uw

afmetingen mogelijk.

poort(en) combineren met plooiwerk.

VASTE PANELEN

SIERLIJSTEN VOOR NOG MEER VERFIJNING

Neemt de poort niet de volledige opening in beslag?

Met een sierlijst geeft u een poort met verticale

Dan kunnen we boven of naast de poortbladen vaste

groeven extra elan.

Profel garandeert dat alle stalen sectionaalpoorten gecertifieerd zijn in overeenstemming met de CE-normen.
Ze worden stuk voor stuk ontwikkeld om te beantwoorden aan de hoogste eisen op vlak van wind-, water-, en
geluidsdichtheid. En daarnaast bent u natuurlijk altijd zeker van deze uitgebreide garantievoorwaarden:
 10 jaar garantie op kleurechtheid
 5 jaar garantie op de motor
 2 jaar garantie op bedieningssystemen, hang- en sluitwerk
Vraag naar de gedetailleerde garantievoorwaarden bij uw Profel verdeler

Verrijk uw poort met deze praktische en esthetisch
interessante extra’s

panelen plaatsen om optisch een mooi doorlopend
geheel te creëren. Dit wordt uitgevoerd in hetzelfde
materiaal als uw poortblad.

GEÏNTEGREERDE DEUR
Plant u om uw garage regelmatig gewoon binnen- en
buiten te stappen? Zonder dat u een wagen,
motor of fiets binnen- of buitenrijdt? Dan is het
inwerken van een ‘loopdeur’ misschien een goed
idee. Zo hoeft u niet altijd uw volledige poort te
openen en sluiten.
 altijd voorzien van een onderdorpel voor extra
stabiliteit

BRIEVENBUSKLEP

MONTAGEPROFIELEN

Hebt u geen plaats om een wandbrievenbus of

Is er te weinig plaats om de poort achter de muur te

 mogelijk met veilige meerpuntsluiting

staande brievenbus te plaatsen? Dan is de integratie

plaatsen? Dan voorzien wij montageprofielen, om de

 draairichting altijd naar buiten

van een brievenbus in uw poortvlak een sober en

poort netjes te kunnen plaatsen. Dit kan aan beide

 de belijning van de deur en van uw poort komen

stijlvol alternatief. Om praktische en esthetische

zijkanten, en aan de bovenkant. De profielen kunnen

redenen werken we enkel met horizontale

gelakt en van folie voorzien worden.

 drempelhoogte: 170 mm (op aanvraag is een
lagere drempelhoogte van 35 mm ook mogelijk)

perfect overeen

brievenbusopeningen.

VERLUCHTINGSROOSTER
Wilt u uw garage verluchten? Bijvoorbeeld omdat
er een wasmachine, droogkast of verwarmingsketel
staat? Dan kunnen wij een verluchtingsrooster
integreren in het onderste poortpaneel.
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Een uniek kleurprocédé met 5 lagen
Bij Profel krijgen de houten ramen en deuren een unieke 5-lagenbehandeling:
1 een eerste impregneerlaag tegen schimmels en insecten
2 een kleurdrenking (kiefer, teak, noten en wit – afhankelijk van de gekozen afweringskleur) als basislaag
3 een dekkende of transparante poriënvuller
4 de eerste elektrostatisch aangebrachte natlaklaag die beschermt tegen externe invloeden en
indringend vocht
5 de tweede elektrostatisch aangebrachte natlaklaag die beschermt tegen externe invloeden en
indringend vocht
Deze totaalbehandeling biedt het hout voor een lange tijd onderhoudsvrije bescherming en een grote
duurzaamheid. Met deze werkwijze onderscheidt Profel zich op het vlak van houtafwerking.
Vraag uw Profel verdeler naar onze onderhoudsbrochure. Bij een optimaal onderhoud is een lange levensduur

Houten sectionaalpoorten
op maat van uw woonproject

van uw houten schrijnwerk gegarandeerd.

Vraag ook naar onze verweringslook
Sectionaalpoorten in afrormosia kunnen voorzien worden van een verweringslook. Het hout krijgt in tegenstelling
tot bij natuurlijke verwering – een gelijkmatige vergrijsde look. Deze vergrijzing is geen lak maar een drenking die
om de 2 jaar opnieuw aangebracht dient te worden.

Met zijn warme en natuurlijke uitstraling geven houten sectionaalpoorten extra stijl en authenticiteit aan elke gevel.
Ze passen perfect in een strakke architectuur of geven extra cachet aan een huis in landelijke stijl.

Stel zelf uw mooiste houten
sectionaalpoort samen
Kies uit 3 stijlvolle houtsoorten
Profel biedt u houten sectionaalpoorten in padoek,
afrormosia en meranti. Altijd gaat het om 100%
maatwerk dat een perfect harmonieus geheel
vormt met de ramen en deuren van Profel.
Hout is bovendien duurzaam en van nature uitstekend
isolerend.

Gebruik kleur voor een persoonlijk accent
Uw houten sectionaalpoort is leverbaar in een
grote keuze natuurlijke en standaardkleuren, zowel
transparant als dekkend. Naast ons standaardgamma
zijn ook andere kleuren (RAL of NCS) verkrijgbaar.
Profel maakt gebruik van lakken die vervaardigd
zijn op waterbasis en op een unieke elektrostatische
manier aangebracht worden. Hierdoor verhoogt de
levensduur. Zowel de drenkings- als afwerkingslagen
zijn volkomen onschadelijk voor het milieu.
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Houten sectionaalpoorten

Een massa mogelijkheden
om uw droompoort
samen te stellen
Klassiek, landelijk of modern? Alles kan in hout! Net zoals voor onze ramen en deuren biedt Profel u in de houten
poorten een klassieke, landelijke en een moderne lijn. En dat zowel in afrormosia, in meranti als in padoek. Iedere stijl
kan worden aangevuld met verschillende vormen. Typische versieringen voor de klassieke/landelijke stijl zijn gebogen,
afgeronde en zachte lijnen. Rechte lijnen en afgeschuinde vormen geven de moderne variant een uniek cachet.
Welke stijl of vorm u ook kiest, op elk moment behoudt uw poort zijn technische en functionele prestaties.

Profielen en sierlijsten die
refereren naar de stijl van uw
ramen
De renaissance profielen en sierlijsten die ook voor uw
ramen en deuren gebruikt worden (plint, makelaar,
diamantblokjes, …) kunt u laten terugkeren in uw
houten poort voor een geslaagd visueel effect.
U kunt uw poortblad tot in het kleinste detail
afstemmen op uw ramen en deuren.
Door het gebruik van inzetbogen lijkt het of uw rechte
poort de kromming van het metselwerk volgt.

Type panelen
U kiest tussen een vlak paneel, gefreesd paneel (voorzien van groeven) of voor massieve planchetten.
Het is mogelijk om in hetzelfde vlak van de poort
met vaste panelen boven of naast het poortblad te
werken.

Op vraag kan er een kader voorzien worden in de
opening. De afwerking hiervan kan modern of
Vlak paneel

Gefreesd paneel

Verticaal massieve planchetten

klassiek zijn.

Deze panelen hebben op maat
uitgefreesde groeven. De afstand
van deze groeven kan door u
gekozen worden.

Onze toewijding: uw beste garantie

Type groeven
Zowel bij de gefreesde panelen als bij de massieve planchetten zijn volgende groeftypes mogelijk:

Onze houten sectionaalpoorten worden stuk voor stuk ontwikkeld om te beantwoorden aan
de hoogste eisen op vlak van wind-, water-, en geluidsdichtheid.
En daarnaast bent u natuurlijk altijd zeker van deze uitgebreide garantievoorwaarden:
10 jaar garantie op de hechting van dekkende lakkleuren

GARANTIE

7 jaar garantie op de hechting van transparante lakkleuren
5 jaar garantie op de motor
U-Line
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V-Line

N-Line

2 jaar garantie op bedieningssystemen, hang- en sluitwerk
Vraag naar de gedetailleerde garantievoorwaarden bij uw Profel verdeler.
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Liever een kantelpoort of een
naar buiten opendraaiende
garagedeur? Dat kan!
Profel creëert en installeert ook uw kantelpoorten in pvc, aluminium en hout. Binnen of buiten de gevel draaiend?
Samen vinden we de beste oplossing voor uw nieuwbouw of verbouwing.

Binnenblijvende kantelpoort

Buiten de gevel draaiende

Naar buiten opendraaiende

kantelpoort

garagedeur

Interesse?
Neem contact op met uw verdeler om de verschillende mogelijkheden te bespreken.
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Concreet advies of een offerte?
Uw Profel verdeler staat voor u klaar.

www.profel.com
Profel doet zijn uiterste best om de info in deze brochure correct weer te geven. Aan de informatie en het beeldmateriaal kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Voor eventuele fouten kan Profel op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

