Kunststof

Maasland

Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!

Maaslandstijl: robuust van look, verfijnd van techniek

“Onze tip voor een
traditioneel karakter”
Ramen en deuren in Maaslandstijl hebben een 5 kamerprofiel met een inbouwdiepte van
70 mm. Ze kunnen zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten worden toegepast en
sluiten naadloos aan bij elke bouwstijl. Bovendien kan de Maaslandstijl voorzien worden
van extra isolerende kernen waardoor het raam moeiteloos een Uw waarde van minder
dan 0.89 W/m²K behaald. Ramen en deuren in de Maaslandstijl worden net zoals alle
Profel elementen uitermate verzorgd afgewerkt en verkrijgbaar in verschillende kleuren en
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Daarom biedt Profel een unieke combinatie
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kleuren in generfde structuurfolie aan. Alle
kleur- en houtimitatiefolie’s worden steeds
aangebracht zowel op de binnenzijde als op
de buitenzijde van het profiel. Structuurfolie’s
zijn UV-bestendig, kleurecht, duurzaam en
krasbestendig. Hiervoor staat Profel borg!
Bovendien zijn profielen met structuurfolie
antistatisch en vergen ze een minimum aan
onderhoud.
* Houtimitatie
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Kenmerken
Basisprofielen worden voorzien van een 5-kamersysteem.
Keuze uit verschillende raamvleugels; vlak (A),
klassiek (B) en vlak verdiept (B).
Mogelijkheid tot uitbreiding Iso Pakket*
De glaslatten met gecoëxtrudeerde dichtingen
(minimaal in zicht) verzekeren een perfecte en
onzichtbare montage. (1)
Uitzonderlijke winddichtheid en inbraakwerendheid
door zowel de grote opdek van de vleugel op het
kader als de hoge inklemming van het glas. (2)
De toepassing van inbraakwerende sluitnokken is
standaard bij alle draai- en draaikipdelen.
Een rondomlopende droge beglazingsrubber, eveneens minimaal in het zicht, verhindert dat het
regenwater binnendringt in de glassponning. (3)
De middenkamers worden opgevuld met gegalvaniseerde versterkingsprofielen die de stabiliteit
verhogen. (4)
De binnenkamers verhogen de thermische- en akoestische isolatie en geven aan de scharnierschroeven
een extra bevestigingswand. (5/7)
PROFEL-ramen worden voorzien van drie rondomlopende aanslagdichtingen die zelfs in de hoeken
niet zijn onderbroken (6);
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 4-kamer systeem waardoor het
beslag zich in een droog milieu bevindt, wat een
langere levensduur van het beslag garandeert.
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Door de binnendichting bekomt men een uitzonderlijke geluidsdichting.
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* Iso Pakket wordt standaard voorzien van isolatiekern, drievoudige beglazing verlijmd aan Fino
vleugelprofiel waardoor stalen versteviging niet
nodig is. Uw 0.89 W/m²K. Enkel met vleugel Fino).
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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
diverse inbraakwerende mechanismes.
Uw veiligheidsgevoel zal er enkel maar
door 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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