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Onze schuiframen in aluminium met structuur-
folie zijn een sterk staaltje technisch vernuft.
Dankzij de hoge isolatiewaarden, de goede 
water- en winddichtheid en de uitmuntende 
inbraakbestendigheid is het heerlijk genieten 
binnenshuis. 
Overigens zien de schuiframen er ondanks hun 

zeer solide structuur zeer geraffineerd en verfijnd 
uit. De Profel-techniek zorgt daarbij voor een 
moeiteloze bediening, jaar in jaar uit.
Kortom, de kwaliteit waarvan u altijd al droomde! 
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SCHUIFRAAM
“Alle comfort voor zorgeloos genieten ...”

P200-schuiframen zijn standaard uitgevoerd met één vaste en één 
schuivende vleugel. Op verzoek kan ook de tweede vleugel schui-
vend uitgevoerd worden met een komgroep aan de binnenzijde.
Schuiframen met een hoogte van ≥ 1170 mm zijn standaard 
voorzien van:
- 2-punts haakslot in de vleugel,
- doorlopende massieve sluitlat in het kader,
- afsluitbare grepen binnen en buiten in bijpassende kleur.
Schuiframen met een hoogte van < 1170 mm zijn standaard 
voorzien van:
- 1-punts kliksluiting in de kleur van het raam.
Profieldiepte: kader 100 mm, schuifvleugel 50 mm.
De schuivende en vaste delen zijn voorzien van een dubbele 
borstel voor een beter dichting.
De aanslagprofielen tussen de beide vleugels zijn eveneens 
voorzien van een borsteldichting.
De aanslaglatten zijn uitgerust met eindkapjes die betere dichting 
garanderen en als uittilbeveiliging dienst doen.
In de polymide is een thermische onderbreking ingebouwd.
Mogelijkheid voor meerdere types glaslatten aan de binnenkant:
- type “retro”: 22 tot 27 mm glasdikte (enkel met structuurfolie),
- type “recht structuurfolie”: 20 tot 30 mm glasdikte,
- type “recht gemoffeld”: 4 tot 36 mm glasdikte.
De vlakke glasrubbers (zwart of grijs naar keuze) zijn nauwelijks 
zichtbaar.

Technische karakteristieken De creatieve mogelijkheden zijn haast onbegrensd ...

Het kunststofaanbod van Profel is zeer gevarieerd. Voor onze P200-
schuiframen kan u bovendien keizen uit een rijk kleurenpallet. 
Enerzijds kunnen ze gemoffeld worden in alle Profel-kleuren (één-
kleurig met dezelfde op binnen- en buitenzijde). Anderzijds bekleden 
we ze binnen én buiten - met Profel-structuurfolie, in alle mogelijke 
combinaties. Laat u inspireren en maak van uw woning een echte 
blikvanger.
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KLEUREN

F115 F305 F504 F511

F609 F692 F701 F716

F723 F732 F739 F822

F901 F910 F897

F803 F814 F817 F819


