
 ALUMINIUM

 SCHUIFDEUREN

PROFESSIONALS ADVISEREN PROFEL!
Ramen, deuren en garagepoorten.

www.profel.com

F2141_Schuifdeuren.indd   1 20/02/2015   16:01:38



De aluminium schuifdeuren van Profel zijn een 
sterk staaltje technisch vernuft. 
Dankzij de hoge isolatiewaarden, de goede water- 
en winddichtheid en de uitmuntende inbraakbe-
stendigheid is het heerlijk genieten binnenshuis. 

Overigens zien de schuifdeuren er ondanks hun 

zeer solide structuur zeer geraffineerd en verfijnd 
uit. De gelagerde wielen ten slotte zorgen jaar in 
jaar uit voor een moeiteloze bediening. Kortom, de 
kwaliteit waarvan u altijd al droomde!  

Robuust 133 mm dubbelsporig kadersysteem met slanke uit-
straling. De vaste vleugels zijn voorzien van vast glas, in 
perfecte symmetrie met de schuivende onderdelen. Er bestaat 
ook een 3 sporig kadersysteem: de tri-rail
De dubbelparige, gelagerde wielen glijden over een roestvrij-
stalen rail en verzekeren zo een vlotte en geruisloze bediening. 
Onderhoud is bovendien amper vereist.
De glassponningen worden via de voorkamers verlucht. De 
afdekkapjes van de afwateringssleufjes zijn standaard in de 
kleur van het raam.
Rondom uitgerust met dubbele borsteldichting.
3-kamersysteem: afzonderlijke kokervormige binnen- en buiten-
schaal met unieke, meervoudige hoekverbinding (pershoeken in 
binnen- en buitenkamer met aanslagverstevigingen).
28 mm overlappende, holle thermische onderbreking met 
minimale overdracht van stralingskoude en uitstekende iso-
latiewaarden. Bijzonder stabiel en garandeert een extra hoge 
torsiestijfheid en warmte-isolatie. 
Zichtbaar beslag in de kleur van het schrijnwerk.
Gemakkelijk onderhoud dankzij de vlakke binnenzijde. De 
breedte van de binnenzijde van de raamkaders laat een vlotte 
aansluiting met elk type binnenafwerking toe.
De glaslatten zijn onzichtbaar bevestigd.
De schuivende gedeelten worden vergrendeld via een (veilig-
heids)cilinder en een 4-punts haaksluiting met een massief 
doorlopende sluitlat in het kader. De vleugels zijn bovendien 
voorzien van anti-uithefblokken. Een inbraakwerend pakket 
met certificaat klasse 2, volgens de strenge Europese voornorm 
ter zake (Politiekeurmerk/ WK2), is als optie verkrijgbaar, ook 
voor ramen, deuren en andere Profel-types.
De grote opdek van de vleugel op het kader en de vergrote 
inklemming van het glas zorgen voor een betere winddichtheid 
en inbraakbestendigheid.
De droge beglazing met slanke EPDM-beglazingsrubbers 
wordt niet onderbroken aan de buitenzijde in de hoeken. De 
sponningen worden via de buitenkamer verlucht.
Grote keuze bijpassend toebehoren, zoals panelen en kruis-
verdelingen in en op het glas. Al deze toebehoren is qua 
oppervlaktebehandeling, uitzicht en technische compatibiliteit 

ontworpen voor gebruik binnen één en hetzelfde gamma.
Ruime keuze oppervlaktebehandelingen (onder licentie Qua-
licoat/Qualanod) tegen basisprijs leverbaar in standaardkleuren 
of bicolor met witte of crèmekleurige binnenzijde. Standaard 
2-kleurenuitvoering die bij elke bouwstijl past. De binnen- en 
buitenschalen worden ná de afzonderlijke oppervlaktebehande-
lingen verbonden. Andere (RAL-)kleuren optioneel verkrijgbaar.
Continue kwaliteitszorg onder toezicht van onafhankelijke en 
gecertificeerde instanties, niet alleen op het eindproduct maar 
ook op het volledige productieproces beginnende bij de grond-
stoffen. CE-gecertificeerd.
Eén aanspreekpunt voor uw garantie.
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SCHUIFDEUREN
“Alle comfort voor zorgeloos genieten ...”

De creatieve mogelijkheden zijn haast onbegrensd ...

Het aanbod aluminium ramen, deuren en schuifdeuren van Profel 
is zeer gevarieerd. Voor onze schuifdeuren kan u bovendien kiezen 
uit een rijk kleurenpalet aan standaard- en RAL-kleuren. Dat zal u 
inspireren om die look samen te stellen die u in gedachten hebt 
en van uw woning de blikvanger in de buurt maakt.
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