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Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!

Kunststof
Schuifdeuren
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PROFEL-schuifdeuren: perfect in alle kleuren!

Het P600-schuifdeursysteem is een 

profi elsysteem voor kunststof buiten-

schrijnwerk. Profel-kunststof schuifdeuren 

zijn vervaardigd met de beste grond-

stoffen die bewezen hebben duurzaam 

en onderhoudsarm te zijn. Ze kunnen 

worden bekleed met Profel-structuur-

folie, in alle gangbare combinaties.

“Een sterk staaltje van
                techniek en comfort!”

Kleur is een belangrijk visueel aspect. Daarom biedt Profel 

een unieke combinatie kleuren in generfde structuur-

folie aan. Alle kleur- en houtimitatiefolies worden steeds 

aangebracht zowel op de binnenzijde als op de buiten-

zijde van het profi el. Structuurfolies zijn UV-bestendig, 

kleurecht, duurzaam en krasbestendig. Hiervoor staat 

Profel borg! Bovendien zijn profi elen met structuurfolie 

antistatisch en vergen ze een minimum aan onderhoud.

* Houtimitatie Lichte kleurafwijking van werkelijkheid is mogelijk. Bekijk onze kleurstalen in de showroom bij u in de buurt.

F817*

F511 F901F609 F739

F822* F897*F819* F803* F814*

F723F716F701

F115 F305

F910
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Technische karakteristieken

  Meerkamersysteem met in de middenkamer gegalvaniseerde versterkingsprofi elen die de  

 stabiliteit verhogen.

  Glassponningen verlucht via de voorkamers; afdekkapjes van de afwateringssleufjes   

 standaard in de kleur van het raam.

  Dubbelsporig kadersysteem van 116 mm, slank maar robuust, vast glas in vaste vleugels  

 (symmetrisch met de schuivende delen). Gemakkelijke, onderhoudsarme en geruisloze   

 bediening door de dubbelparige gelagerde wielen die over een RVS-rail lopen.

  De glaslatten met gecoëxtrudeerde dichtingen (minimaal in zicht) verzekeren een perfecte  

 en onzichtbare glasmontage.

  Dubbele borsteldichting in de vleugels en een viervoudige borsteldichting tpv de aanslag- 

 profi elen tussen de beide vleugels, voor een uitstekende winddichtheid en een 

 verbeterde geluidsdichting.

  Goede inbraakwerendheid dankzij een 4 punts-haaksluiting met een massief door-

 lopende sluitlat in de kader en de bevestiging van het labyrintprofi el tot in het staal.   

 Aanslaglatten worden voorzien van eindkapjes voor een betere dichting en als 

 uittilbeveiliging (PKM-eis).

  Zichtbaar beslag in de kleur van het schrijnwerk.

  Vlakke binnenzijde voor een gemakkelijk onderhoud, glaslatten onzichtbaar bevestigd.   

 De binnenzijde van de raamkaders is standaard voldoende breed om vlot aan te sluiten   

 met elk type binnenafwerking.

  Keuze uit 16 structuurfolies waarvan 6 met houtimitatie en 10 kleuren in nerfstructuur.

  Continue kwaliteitszorg onder controle van onafhankelijke en gecertifi ceerde instanties:   

 niet alleen op het profi elsysteem, maar over het volledige productieproces vanaf de   

 grondstof tot en met het volledig afgewerkte eindproduct.
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Uw Profel-verdeler:

www.profel.com

Comfort op eenzame hoogte
Op elk moment wil Profel een garantie 
zijn voor een gevarieerd aanbod, kwaliteit, 
duurzaamheid en perfecte isolatie. Daar-
om fabriceren wij onze producten zelf. Al-
leen 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 kwa-
liteit, maar ook voor veiligheid. Onze 
schuifdeuren 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 goe-
de smaak. Ze zijn ontworpen volgens de 
laatste design-tendenzen en passen per-
fect bij uw woning, welk ook de stijl. Op 
die manier geven wij een nieuwe betekenis 
aan de uitdrukking ‘mooi wonen’!
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