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Technische hoogstandjes

1. 4.

2. 5.

3. 6.

deur in kunststof met lashoekversterking om de 
stabiliteit te verhogen. deze lashoekversterking maakt 
deel uit van het inbraakwerend Pkm-pakket.

U heeft de keuze uit een ruim gamma deurgrepen en 
siertrekkers in verschillende materialen zoals rvs, mat 
nikkel, messing brons, messing Polish en aluminium 
gemoffeld of geanodiseerd.

de e681-afwerklat zorgt voor een mooiere afwerking 
en een verhoogde inbraakwerendheid bij 
kunststofdeuren.

indien gewenst kan in een deur een raamvleugel 
gemonteerd worden, al dan niet met één of meerdere 
siergrillen. (uitgebreid assortiment siergrillen beschikbaar p 29).

driedimensioneel regelbare opbouwdeurscharnieren 
in zware kwaliteit, door meerdere flensen heen 
vastgeschroefd.

de aluminium deuren van het type Fino of Plano 
kunnen aan de binnen- en/of buitenzijde voorzien 
worden van een strakke, zeer moderne dima-
greep. deze is steeds uitgevoerd in de kleur van de 
deurvleugel en valt nauwelijks op.
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Alle driepuntssluitingen zijn van het pen-haaktype, 
altijd voorzien van een roestvrijstalen stulp 
(Weerstandsklasse 2).

standaard worden alle Profel deuren voorzien van 
een anti-tochtborstel. Optitioneel kan er ook gekozen 
worden voor een automatische tochweerder 
(kaltenfeind met rubber) voor een nog betere 
aansluiting met de vloer en een betere dichtheid.

Voor vluchtdeuren hebben wij meerdere oplossingen 
zoals een opbouw-paniekbaar of een ingebouwd 
anti-paniekslot

Voor houten deuren heeft PrOFeL gezocht naar 
een krachtige oplossing ter voorkoming van het 
kromtrekken van deuren. Zo wordt de sluitkantstijl in 
drie lagen gelamineerd (ook afrormosia) en wordt aan 
de sluitstijl in deurvleugel en -kader bijkomend een 
aluminium verstevigingsprofiel gemonteerd voor een 
nooit eerder geziene stabiliteit.

Vleugelverdekkende types bij aluminium
(Plano) laten het gebruik van een rond 
veiligheidscilinderplaatje type nuron toe.

PrOFeL heeft voor iedere bouwaansluiting een oplossing. 
daar waar een slijtkader gebruikelijk is kan PrOFeL 
een gepast exemplaar voorstellen. steeds in naturel 
geanodiseerd omdat dit de meest slijtvaste oplossing is.

Alle deurvullingen bestaan uit een isolatiekern van minstens 
15 mm tot zelfs 40 mm in het geval van een Plano-deur.  
dit levert een isolatiewaarde Ug < 0.53 W/m²k op.

Gecertificeerde r50-veiligheidscilinder.

Ud = 
< 1.2
w/m² k

4

Kenmerken PROFEL deuren

Paniekdeuren

 Opbouwbeslag (ISEO paniekbaren)
 Zwart (baar rood)
 Kruk (iseo zwart) mogelijk aan buitenzijde

 Standaard uitvoering:

 Niet-standaard uitvoering:

 Inbouw: KFV paniekslot  AS2600
 Bedienbaar met kruk (niet aan buitenzijde)( j )
 Vrijloopcilinder toepassen
 Meerprijs (code 317)
 Eventueel kruk in andere kleur voorzien (rood of groen)

2. 3. 4. 5.1.
Kenmerken PROFEL deuren

7. 11.

8. 12.

9. 13.

10. 14.
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