
PVC  l  ALU  l  HOUT

PROFESSIONALS ADVISEREN 
PROFEL!
Ramen, deuren en garagepoorten



De 7 
basisprincipes 
Van A tot Z  
gecontroleerde productie
Profel zoekt de hele wereld af naar de beste 

grondstoffen. In de Profel fabrieken worden 

producten van topkwaliteit gemaakt.  

De meeste onderdelen en zelfs de kleurenpoeders  

maakt Profel zelf.

Knowhow en expertise
In meer dan 65 jaar tijd vergaarde Profel een schat 

aan ervaring en knowhow die garant staat voor 

absolute topkwaliteit.

Investeringen die zichzelf 
terugverdienen
Kiezen voor ramen, deuren en garagepoorten 

van Profel is kiezen voor een investering die 

zichzelf terugverdient. De hoge isolatiewaarden 

hebben meteen een gunstig effect op de 

energiefactuur. Bovendien verhoogt de waarde en 

de verkoopbaarheid van een woning fors door te 

investeren in ramen en deuren van Profel.

Topkwaliteit  
voor een lange levensduur
Voor de ingenieurs van Profel moeten ramen, deuren 

en garagepoorten moeiteloos een leven lang 

meegaan. Dat streven naar topkwaliteit vertaalt zich 

in doorlopende controles tijdens de productie en een 

onberispelijke afwerking.  

Voortschrijdende innovatie
Alles kan altijd beter! Daarom zoekt Profel voortdurend 

naar zinvolle innovaties en vooruitstrevende 

oplossingen. Zo behoort elk product van Profel tot het 

beste van wat er op de markt is.

Performant dealernetwerk
Profel beschikt over een uitgebreid netwerk van 

verkooppunten. De dealers worden regelmatig 

bijgeschoold en staan garant voor het beste advies, 

de perfecte plaatsing en dito service. Bij de Profel-

verdeler bent u altijd aan het juiste adres.

Servicegarantie
Alle Profel-producten worden aangeboden met 10 

jaar productgarantie én een verregaande service. 

Op hang- en sluitwerk is 2 jaar garantie. Vraag naar de 

gedetailleerde garantievoorwaarden bij 

uw Profel-verdeler.



HET PERFECTE EVENWICHT TUSSEN
NATUUR EN TECHNISCHE BEHEERSING

PROFEL aluminium ramen en deuren geven u een warm gevoel. Elegant en stijlvol boezemt het aluminium raam 

vertrouwen en veiligheid in. Het technisch uitgekiend concept biedt creatieve oplossingen voor al uw bouwwensen.

Een terechte keuze voor de eigentijdse beslisser.

Kwaliteit en keuze vertalen zich in hoogwaardige polyester poedercoating basiskleuren of anodisatie, 

afgeronde of rechthoekige buitenhoeken, vleugel en kader in één vlak is mogelijk, drie-kamersysteem 

met drie rondomlopende dichtingen, al dan niet verdoken afgewaterd, meervoudige hoekverbindingen, 

inbraakwerende sluitnokken en zoveel meer. Het PROFEL raamsysteem combineert op een unieke wijze 

technische productkennis met esthetische verfijning. Daarnaast koppelt PROFEL buitengewone warmte- en 

geluidsisolatie aan gebruiksvriendelijke veiligheidsvoorzieningen.

Waarom kiezen voor aluminium?
 licht en slank, maar zeer robuust

 grote variatie in kleurschakeringen

 mogelijkheid om aan binnen- en buitenzijde verschillende

      kleuren toe te passen (bicolor)

 uitgerust met 3 kamers en 3 dichtingen

 gegarandeerd optimale islolatie van geluid en temperatuur

 grote bescherming tegen inbraak

 grote variatie aan beschikbare modellen

ALUMINIUM



NATUURGETROUW EN DUURZAAM
STIJLVOL, RUSTIG EN TIJDLOOS GEVOEL

Houten ramen zijn hartverwarmend, duurzaam en ecologisch behandeld. PROFEL vindt het perfecte evenwicht 

tussen een uniek, onvoorspelbaar natuurproduct en de technische beheersing van ultra-moderne fabricage en 

behandeling.

Onderhoudsvriendelijk door een minimum aan groeven, met een onzichtbare afwatering in een esthetische 

afwateringsgroef, een dubbele rondomlopende dichting en vele andere eigenschappen is PROFEL haar tijd ver 

vooruit.

De grootste zorg en aandacht besteedt PROFEL aan de duurzaamheid, gewenste vormgeving en 

afwerkingsgraad. Een aangenaam ogende en kwalitatief hoogstaande eindafwerking laat u genieten van 

PROFEL houten ramen en deuren. De natuur en het PROFEL raam in hout garanderen u comfort en welbehagen.

Waarom kiezen voor hout?
 uitstekende warmte- en geluidsisolatie

 hoogwaardige houtsoorten: meranti en afrormosia

 voorzien van zware houtsectie

 standaard uitgerust met inbraakwerend beslag

 profielen met twee dichtingen

 hoge duurzaamheid dankzij ecologische drenking

      op waterbasis en statisch aangebrachte toplaag

 warme uitstraling

 Hout-Aluminium combinatie: voor een warm gevoel binnen

      en een moderne look buiten, met veel onderhoudsgemak

HOUT



ELEGANT EN STIJLVOL
VERTROUWEN EN VEILIGHEID

Het PROFEL raamsysteem met zijn meervoudige kamers, drie dichtingen en inbraakwerend beslag onderscheidt 

zich in doorgedreven en aangepaste detailoplossingen. In uw woning zal u deze spitsvondigheden, esthetisch 

fraai in afwerking, waarderen. PROFEL kunststof ramen met nerfstructuur zijn stijlvol. Natuurgetrouw en duurzaam 

geeft het kunststof raam een rustig en tijdloos gevoel. U kiest voor kwaliteit met dit technisch beproefd, functioneel 

en met alle basiseigenschappen van stabiliteit en veiligheid uitgerust raam.

PROFEL biedt u een uitgebreid spectrum aan kleuren en houtimitaties in nerfstructuur zowel op de binnen- als op 

de buitenzijde van het raam.

Waarom kiezen voor kunststof?
 ongeëvenaard comfort

 het resultaat van de allernieuwste technologische inzichten

      en ontwikkelingen

 alle profielen met staal versterkt

 profielen uitgerust met 4,5 en zelfs 6 kamers en 3 dichtingen

 structuurfolie aan binnen- en buitenzijde

 gemakkelijk onderhoud en optimale veiligheid

 leverbaar in elk gewenst decor en kleurencombinatie

 Kunststof-Aluminium combinatie: voor een stijlvol en

      tijdloos gevoel binnen en een moderne look buiten met veel

      onderhoudsgemak

KUNSTSTOF



BEKEN KLEUR 
Uitgebreid kleurenpalet
Kleur is de ideale manier om aan de woning een 

hoogsteigen toets te geven. PROFEL is zich daarvan 

bewust. Daarom zijn alle profielen - in hout, aluminium 

en kunststof - in diverse kleuren en decors verkrijgbaar.

De lakken en coatings van PROFEL zijn bovendien 

van een zeer hoge kwaliteit. Ze zijn gegarandeerd 

kleurvast, uv-bestendig, duurzaam en krasvast.

BEGLAZING 
Glashelder en duidelijk
PROFEL assembleert zelf zijn isolerende beglazing. 

Grote glazen platen van zes meter breed bij meer 

dan drie meter hoog worden volautomatisch op de 

snijtafel gelegd en versneden. Tegelijkertijd worden 

afstandshouders geplooid. De versneden glasscherven 

worden vervolgens verlijmd tegen de afstandshouders. 

Alle denkbare glasuitvoeringen zijn beschikbaar. 

De afstandshouders zijn beschikbaar in staal of Warm 

Edge.

DEUREN 
Het visitekaartje van u woning
Ramen en deuren vormen één decoratief geheel. 

Niettemin is de deur - in het bijzonder de “voordeur” 

- het element bij uitstek om uw creativiteit op los 

te laten. In het PROFEL-gamma vindt u honderden 

panelen en deurmodellen met diverse accesoires. Met 

andere woorden, u krijgt van ons alle tools om van uw 

deur iets unieks te maken. De deur bepaalt de ziel en 

de stijl van uw woning. 

VEILIGHEID 
Het sterke punt van onze 
producten
Ieder raam is standaard voorzien van inbraakwerende 

sluitnokken. Op uw vraag worden ramen en deuren 

voorzien van extra inbraakwerende toebehoren 

(afsluitbare raamkrukken, veiligheidscilinders, 

alarmcontacten, ...)

AFWERKING 
Tot in de puntjes
PROFEL neemt dankzij haar gespecialiseerde 

productie-eenheden alle fasen in de fabricatie voor 

haar rekening. Op die manier heeft men controle over 

het volledige productieproces en dus ook over de 

kwaliteit van de eindproducten.

Van ruwe grondstof tot afgewerkt product.

GARANTIE EN SERVICE 
Kwaliteit gegarandeerd
Niet allen de kwaliteit, maar ook de manier waarop 

u wordt bijgestaan, vóór en ná de verkoop, is 

doorslaggevend. Op uw dealer kunt u daarom steeds 

rekenen. PROFEL doet zijn duit in het zakje door een 

verregaande fabrieksgarantie en -service aan te 

bieden.



www.profel.com

Uw Profel-verdeler

Profel doet haar uiterste best om de info in deze folder 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. 


