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Op technisch vlak is het P600-schuifdeursys-
teem van Profel - een profielsysteem voor 
buitenschrijnwerk in kunststof - zijn tijd ver 
vooruit. 
Aan de basis liggen speciaal geselecteerde 
grondstoffen die door Profel zelf worden bewerkt 
wat een ongeëvenaarde duurzaamheid en onder-

houdsvriendelijkheid oplevert.
Ze zijn verkrijgbaar met een brede waaier van 
Profel-structuurfolies waarbij het mogelijk is om 
voor de binnenzijde een andere kleur te kiezen 
als de buitenzijde (bi-color).
Veel is mogelijk! 
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SCHUIFDEUREN
“Een schat aan afwerkingsmogelijkheden ...”

Het meerkamersysteem is uitgerust met gegalvaniseerde ver-
terkingsprofielen in de middenkamer wat de stabiliteit nog 
verhoogt.
De glassponningen worden via de voorkamers verlucht. Er 
worden géén afwateringskapjes voorzien (blinde afwatering).
Robuust 116 mm dubbelsporig kadersysteem met slanke uit-
straling. De vaste vleugels zijn voorzien van vast glas, in 
perfecte symmetrie met de schuivende onderdelen.
De dubbelparige, gelagerde wielen glijden over een roestvrij-
stalen rail en verzekeren zo een vlotte en gruisloze bediening. 
Onderhoud is bovendien amper verreist.
De glaslatten met gecoëxtrudeerde dichtingen garanderen 
een perfecte en onzichtbare montage van het glas.
De dubbele borsteldichting in de vleugels, uitgebreid met een 
vierdubbele dichting ter hoogte van de aanslagprofielen tus-
sen beide vleugels, verzekeren een uitstekende winddichtheid 
en een prima geluidsisolatie.
De 4-punts haaksluiting met een massief doorlopende sluit-
lat in het kader zorgt voor een goed inbraakwerendheid, ook 
al omdat het labyrintprofiel in het staal is bevestigd.
De aanslaglatten zijn voorzien van eindkapjes die een betere 
dichting opleveren en tevens dienst doen als uittilbeveiliging 
(WK2-voorschrift).
Het zichtbare beslag is uitgevoerd in de kleur van het schrijn-
werk.
Gemakkelijk onderhoud dankzij de vlakke binnenzijde. De 
breedte van de binnenzijde van de raamkaders laat een vlotte 
aansluiting met elk type binnenafwerking toe.
Talloze afwerkingsmogelijkheden. Maak uw keuze uit de tal-
loze beschikbare structuurfolies met houtimitatie en kleuren 
in nerfstructuur.
Continue kwaliteitszorg onder toezicht van onafhankelijke 
en gecertificeerde intanties, niet alleen op het eindproduct 
maar ook op het volledige productieproces beginnende bij de 
grondstoffen.

Technische karakteristieken De creatieve mogelijkheden zijn haast onbegrensd ...

Laat u inspireren door het grote aantal kleur- en houtimitatiefolies 
en stel die look samen die u in gedachten hebt en van uw woning 
de blikvanger in de buurt maakt. Alle folies worden zowel op de 
binnen- als op de buitenzijde van het profiel aangebracht en zijn 
gegarandeerd UV-bestendig, kleurecht, duurzaam, antistatisch en 
krasbestendig. Ze vragen ten slotte een minimum aan onderhoud.
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