
Aangenaam,
wij zijn Profel!





Wie zijn we?
De Profel Group is Benelux marktleider in de productie van ramen en deuren in aluminium, 

pvc en hout voor de residentiële woningbouw. 

Met een hart voor aluminium extruderen en behandelen we daarnaast aluminiumprofielen tot 

halffabricaten in elke gewenste vorm.

Mogen wij ons even Profeleren? Onze missie is immers meer dan mooie en kwaliteitsvolle 

producten creëren. Wij willen het dagelijks leven van mensen aangenamer maken. 

Wij willen uitblinken op het vlak van dienstverlening, in sterke partnerships met andere 

gepassioneerde professionals. 

Hoe we dat waarmaken? Door de productie van a tot z te beheren én beheersen. 

Door te investeren in onze medewerkers, die zich als één m/v achter de waarden van 

het familiebedrijf scharen.

Aangenaam, wij zijn de Profel Group!
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190.000 
ramen & deuren

verlaten ieder jaar  
onze ateliers

30.000 
gezinnen

leggen jaarlijks hun vertrouwen
in onze handen

+1200 
gepassioneerde 

medewerkers

217
miljoen euro omzet 

Profel Group 
2021

Profel Ramen & Deuren is de toonaangevende 

producent van op maat gemaakt 

buitenschrijnwerk of gevelelementen in 

kunststof, aluminium en hout.  

Nevenproducten inclusief. Onze ramen en 

deuren brengen we voornamelijk onder eigen 

naam op de markt, maar we fungeren ook als 

leverancier van een aantal kwaliteitsmerken.

Profel Extrusion & Finishing extrudeert, 

anodiseert en moffelt aluminium profielen. 

Voor eigen productie, maar ook voor 

bedrijven uit allerlei sectoren in de Benelux, 

Frankrijk en Duitsland.  

Ingezoomd
De Profel Group overkoepelt een waaier aan productie-eenheden in België en Nederland. 

Verdeeld over 2 business units en 3 productiesites geven meer dan 1200 medewerkers iedere 

dag het beste van zichzelf. Elk met hun eigen expertise én een gedeelde passie voor perfectie, 

innovatie en samenwerking. 



Van grondstof tot afgewerkt 

product. We maken iets moois: 

kwaliteitsvol en gedetailleerd 

maatwerk op grote schaal.

Van idee naar co-creatie. 

Met meer dan duizend 

medewerkers, maar ook 

met onze partners, dealers, 

leveranciers én professionele 

klanten: samen kunnen we 

meer dan apart. 

Vakmensen met een passie 

die denken voor ze doen, 

aandacht hebben voor 

mensen en middelen, 

transparant te werk gaan en 

daarbovenop ook doen wat 

ze zeggen.

Door ons uitgebreid gamma, 

door onze totaaloplossingen, 

door mee te denken met 

de klant en door onze sterke 

service bieden we échte 

antwoorden voor elke situatie.  

Onze no-nonsense 

oplossingen voor alledaagse 

comfortvraagstukken.  

Voor zowel professional, 

consument als medewerker.

Aangenamer dagelijks leven OplossingenGepassioneerdSamenCreëren

Familiebedrijf met 
een missie
Het familiale karakter van de Profel Group is één van onze grootste troeven. 

Meer dan 1200 medewerkers bundelen hun enorme ervaring, gedrevenheid en vakkennis in een 

glasheldere missie.

En die weerspiegelt zich heel concreet in ons dagelijks handelen.

Wij creëren samen en gepassioneerd 

oplossingen voor een aangenamer 

dagelijks leven.







Wat doen we?
Met 2 complementaire business units en 3 eigen productiesites 

controleert de Profel Group het hele productieproces. 

Dat is een bewuste keuze. Zo’n ‘verticale integratie’ 

stelt ons in staat om maatwerk te leveren, soepel en 

snel op evoluties in te spelen, flexibiliteit te garanderen, 

de kwaliteit van a tot z te bewaken en synergieën 

te ontwikkelen waar we toekomst in zien. 

sinds 1948 
Belgisch 

familiebedrijf

3
sites in België en

Nederland 

63
miljoen euro omzet 

Profel Extrusion & Finishing 
2021

154
miljoen euro omzet 

Profel Ramen & Deuren 
2021
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Sinds 1990 is Profel Extrusion & Finishing een vaste waarde op het vlak van de extrusie en 

oppervlaktebehandeling van aluminium profielen. Onze professionele klanten zijn actief 

in uiteenlopende sectoren in de Benelux, Frankrijk en Duitsland: van garagedeuren tot 

ziekenhuisbedden en van industrieel hekwerk tot zonnepanelen en verlichting.  

WAAROM KIEZEN ZIJ VOOR PROFEL?

 Ontzorging: voor onze professionele klanten zijn we meer dan toeleveranciers.  We begeleiden 

hen als volwaardige partners doorheen het hele traject. Met advies op maat en garanties 

voor de hoogste kwaliteitseisen.

 Alles onder één dak: van aankoop over productie tot verpakking op maat en eigen transport 

van de halffabricaten. Het geïntegreerde aanbod maakt van ons de ‘preferred partner’  

in de markt.

 Diensten: Voor de allerbeste kwaliteit doen we alles van a tot z in eigen huis. Met advies bij 

elke stap en volgens de hoogste kwaliteits- en milieunormen, voor een bijzonder aangename 

langetermijnrelatie.

Profel Extrusion & Finishing

Voor een kant-en-klare aflevering van de profielen zijn we voorbereid op allerlei 

afwerkingswensen: frezen, ponsen, zagen, foliën, aanbrengen en fixeren van dichting of 

sublimeren. Wij gaan geen enkele uitdaging uit de weg. En dat geldt ook voor zowel verpakking 

als levering. In bulk of net kleine hoeveelheden: via eigen transport zorgen we voor een 

overzichtelijke levering in stalen stapelbare containers. Bij de professionele klant of onze vaste 

warehousing partner. 



EXTRUSIE

Drie extrusiepersen staan garant voor halffabricaten in zowat elke gewenste vorm met een hoge 

afwerkingsgraad en dito corrosieweerstand.

OPPERVLAKTEBEHANDELING

Voor de beste bescherming tegen weer en wind bieden we de keuze uit:

 Preanodisatie: voor aluminium profielen die terechtkomen in zeer agressieve corrosiegevoelige  

milieus zoals de kust, een industriële omgeving of druk verkeer. 

 En/of coating: onze vier moderne verticale laklijnen garanderen de perfecte kleur. Dankzij de 

nauwkeurige grondstoffenselectie en sterke knowhow produceren wij onze poeders in-house, 

van standaardassortiment tot eigen tint en geheel aangepast aan de gewenste  

uv-bestendigheid. 

 Anodisatie: voor de beste bescherming tegen oxidatie, al dan niet gekoppeld aan  

een kleurtje. 



De aangeleverde raam- en deurprofielen worden in de business unit Profel Ramen & Deuren 

verwerkt tot hoogwaardige gevelelementen in aluminium, kunststof en hout. Of een combinatie 

van materialen. Dit is maatwerk ten top. Elk raam en elke deur krijgt hier exact de juiste details en 

vormgeving. Via ons distributienetwerk vinden jaarlijks meer dan 190.000 producten hun weg naar 

zo’n 30.000 gezinnen in de Benelux. 

WAAROM KIEZEN ONZE PARTNERS VOOR PROFEL?

 Ontzorging: van ontwerp en opmeting tot dienst na verkoop, Profel zorgt voor de opleiding en 

ondersteuning van (exclusieve) verdelers, een uitgebreid en modern gamma, een transparant 

aankoopproces en een vlekkeloze en tijdbesparende installatie. Zo geven we onze verdelers 

de tijd en ruimte om zich op hun commerciële kerntaak te concentreren.

 Alles onder één dak: wij hebben alles in huis om onze klanten en verdelers topkwaliteit en een 

uitmuntende ondersteuning te bieden. Van het breedste gamma in pvc, aluminium,  

hout of combinatie alu/pvc tot nevenproducten zoals garagepoorten, rolluiken, 

vliegenhorren, sierluiken, ... Topkwaliteit en dito service die we ook doortrekken op het vlak 

van stijlen, afwerkingsmogelijkheden en esthetiek.

 Diensten: als partner van een exclusief dealernetwerk (Profel Experts) zorgen we voor 

ondersteuning op gebied van logistiek, opleiding en marketing met een volledig uitgerust en 

hypermodern Service & Training Center, calculatiesoftware, service na verkoop,  

assistentie bij opmeting en plaatsing, marketingondersteuning enzovoort.

Profel Ramen & Deuren



De toebehoren en het 

beslag worden zorgvuldig 

afgestemd op de kleur en 

vormgeving van ramen en 

deuren. Vliegenramen en 

-deuren, screens, rolluiken, 

sierluiken, ventilatie, …  

Ook daar zorgen we voor.

Een verregaande focus 

op maatwerk en esthetiek. 

Inzetbogen, afgeronde, schuine 

ramen, vliesgevels: om de 

kleinste esthetische details te 

kunnen realiseren, investeren 

we fors in speciale machines en 

hooggekwalificeerde medewerkers.

Onze R&D-afdeling zet volop 

in op de kruisbestuiving van 

de verschillende materialen 

en expertises. Dat maakt 

het mogelijk om de grenzen 

steeds weer te verleggen op 

het vlak van zowel esthetiek, 

kwaliteit als performantie.  

Een uitgebreid gamma 

garagepoorten esthetisch 

afgestemd op het geheel.

In verschillende uitvoeringen, 

in staal of in hout.  

Met onze 3 materialen 

en hun onderlinge 

combinatiemogelijkheden 

kunnen onze partners 

de consument te allen 

tijde onbevooroordeeld 

adviseren. 

Naar wens van de klant 

kan ook de beglazing 

voorgemonteerd op de 

werf geleverd worden, om 

de kostbare werkuren tot 

een minimum te beperken. 

Een eigen glasfabriek met de 

modernste uitrusting waarborgt 

een zeer uitgebreid gamma inzake 

isolatiewaarde, vormgeving en 

afwerkingsmogelijkheden. 

Van vierseizoens- tot figuurglas, 

van gezandstraald tot gekleurd 

glas. Onafhankelijk van derden 

staan we bovendien garant voor 

een uitmuntende flexibiliteit. 

Als sterk bedrijf met stabiele 

partners, brengen we onze 

verdelers op regelmatige basis 

samen. Om hen verder te 

bekwamen in onze producten 

en diensten, om te netwerken 

en hun elementaire feedback 

te vergaren.





Hoe doen we dat?  
GEEN MASSAPRODUCTIE MAAR MAATWERK 

In de juiste kleuren en hoeveelheden. In de handigste verpakking. Voorgemonteerd waar 

mogelijk. Wij denken mee met onze klanten, tot aan het transport toe. En door onze omvang en 

structuur kunnen we dat ook snel doen. 

HOE WORDT ONS KWALITATIEF VAKMANSCHAP OP DE MARKT GEBRACHT?

 Profel Experts: stuk voor stuk ervaren en gekwalificeerde ondernemingen die onder hun 

eigen naam in een eigen showroom Profel ramen en deuren verkopen en installeren. 

Met de garantie op kwaliteit en vakmanschap gaan wij samen met hen een ‘glashelder’ 

engagement aan naar de consument. 

 Private label: een aantal kwaliteitsmerken brengen onder hun eigen naam Profel producten, 

al dan niet exclusief voor hen ontwikkeld, op de markt. Omdat zij vertrouwen hebben in ons, 

en wij in hen. 

 Installatiebedrijven: naast gecertificeerde Profel Experts zijn er vele zelfstandige onafhankelijke 

plaatsingsbedrijven die Profel in hun gamma aanbieden. Ook zij kunnen rekenen op onze 

ondersteuning om kwaliteitswerk af te leveren.

Allemaal samen zorgen zij ervoor dat het aangenaam wonen is bij de meer dan 30.000 gezinnen 

die jaarlijks hun vertrouwen in onze handen leggen. 



MET ONZE BEDRIJFSWAARDEN ALS LEIDRAAD

Onze 4 kernwaarden vormen het kompas voor ons dagelijks denken en doen. Eenvoudige principes, die ons helpen om te bouwen aan de toekomst en nog meer te worden 

wat we zijn. Wij Profeleren ons: gepassioneerde vakmensen die denken voor ze doen, aandacht hebben voor mensen en middelen, transparant te werk gaan en doen wat 

ze zeggen. Want wij geloven dat we pas kwaliteit en tevreden klanten kunnen garanderen, als onze mensen gelukkig zijn in hun werkomgeving. 

Doordacht  
Wij denken voor we doen.

Zorgvuldig plannen en meten is eigen aan ons vak. Logisch.  

Zo gaat er geen kostbaar materiaal verloren en verspillen we  

geen tijd. 

Plannen is vooruitdenken. Doordenken. Bedenken hoe we nog beter 

en efficiënter kunnen werken. Hoe we onze producten en processen 

kunnen verbeteren. Niet stilstaan bij problemen, maar oplossingen 

aanreiken.

Zo komen we allemaal vooruit. 

Met zorg  
Wij hebben aandacht voor mensen en middelen. 

We hebben een uitstekende reputatie bij onze klanten.  

Niet alleen omdat we zo zorgvuldig werken, maar omdat we aandachtig 

zijn voor hun vragen en noden. Dat maakt van Profel een aangename 

partner. Die houding trekken we door. Wij hebben aandacht voor mens 

en milieu en creëren een prettige en veilige werkomgeving.  

Binnen het bedrijf hebben we oog voor talent. We bieden mensen 

kansen. 

Zo voelt iedereen zich comfortabel.



Transparant  
Wij zijn open, eerlijk en respectvol. 

We staan voor glasheldere beloften. Daarmee komen we naar 

buiten, en dat maken we ook intern waar. We spreken klare taal en 

sturen bij waar nodig. Correct, tijdig en respectvol.  

Eerlijk duurt het langst, ook als het een keer misloopt. 

Weten wat je aan elkaar hebt, maakt samenwerken eens zo prettig.

No-nonsense  
Wij doen wat we zeggen. Punt. 

Praatjesmakers zijn we nooit geweest. Wij zijn mensen van ons woord. 

Afspraak is afspraak. Daar staan we voor. Met respect voor de 

planning en een oog op de deadline. 

Vlot samenwerken is daarbij essentieel. Wij houden van aanpakken, 

efficiëntie en actie. 

Laat ons daar een punt van maken. 



DUURZAAMHEID 

Voor een aangenaam evenwicht tussen mens, milieu en maatschappij, beginnen we graag bij 

onszelf. We streven naar een duurzame relatie met onze medewerkers, klanten en leveranciers, 

naar zorg voor natuur en milieu in onze processen en naar een duurzame kwaliteit van  

onze producten. Een gezonde bedrijfsvoering staat tot slot garant voor een economisch duurzaam 

beleid. 

ECOLOGISCH ONDERNEMEN

Bij Profel gebeurt alles op één productieplaats: van aluminium billet tot volledig afgewerkt raam 

inclusief beglazing. Dat scheelt in CO2-uitstoot en levert ons een lagere ecologische voetafdruk op. 

Onze houten ramen worden gelakt op waterbasis en op vraag kunnen we het FSC® C041177-label of 

PEFC-label toepassen. 

Onze grootste bedrijfssite in Pelt bepaalt voor een groot deel mee het uitzicht van het industriepark. 

Door mee te stappen in het Europese project 2B Connect dragen we ons steentje bij aan de 

biodiversiteit op ons bedrijfsterrein en creëren we tegelijk een rust- en leefplek voor allerhande 

diersoorten die belangrijk zijn op zowel Vlaams als Europees niveau.

Profel maakt bovendien deel uit van de Vlaamse Energie-efficiënte netwerken (VLEEN). 

 Een initiatief van i-Cleantech Vlaanderen om efficiënt om te gaan met energie en 

energiebesparende maatregelen toe te passen. Binnen dit netwerk wisselen we technieken en 

ervaringen uit om aan energiereductie te doen.   

SOCIAAL ENGAGEMENT

Met meer dan 1200 medewerkers dragen we een grote sociale 

verantwoordelijkheid. Met aandacht voor zowel mens als milieu 

creëren we zo een prettige en veilige werkomgeving. 

Binnen de Profel Group hebben we oog voor talent en bieden 

we mensen graag kansen.

Naast onze economische doelstelling als bedrijf, engageren 

we ons ook op maatschappelijk vlak. Als partner van De 

Genereuzen streven we mee naar een wereld waar iedereen 

erbij hoort, zodat samen leven, wonen en werken van mensen 

met én zonder beperking helemaal normaal wordt.  





Ons verhaal ...
De Profel Group is sinds haar ontstaan in 1948 een 100% familiebedrijf. 

Wat begon met 2 broers, groeide uit tot een internationale groep 

met meer dan 1200 medewerkers. 

1948

François en Albert Lauwers (FAL) starten een metaalverwerkend bedrijf. Ze maken stalen ramen.

1950 
1960

1982

FAL pioniert met de productie 

van aluminium en pvc ramen.

Profel groeit uit FAL-ramen en deuren 

en legt zich toe op de extrusie van pvc 

profielen.



1985

Profel Nederland produceert en 

commercialiseert vanuit Eersel de Profel

producten voor de Nederlandse markt.

Start van eigen aluminium extrusie.

1989

1990

Vanaf de jaren 90 is het bestuur volledig in 

handen van de 2de generatie:  

Willy, Myriam, Johan en Paul Lauwers.







... gaat verder

1992

1995

2020 2023

Om het productieproces volledig 

in de hand te hebben, start Prodes 

met de fabricatie van dubbel 

isolatieglas.

Met Profelco Hout produceert de 

groep nu - naast aluminium en pvc - 

ook houten ramen en deuren.

Vanaf 2020 maakt 

ook de derde 

generatie deel uit 

van het algemeen 

bestuur.

Profel Group  

+1200 medewerkers

3 sites (2 BE en 1 NL)

Al 75 jaar lang levert 

Profel Belgisch 

vakmanschap en 

expertise.
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WWW.PROFEL-GROUP.COM

PROFEL RAMEN & DEUREN

Europalaan 39a

B-3900 Pelt 

T +32 11 809 809

F +32 11 809 877

M info@profel.com

PROFEL RAMEN & DEUREN

Oude Pastorijstraat 11

B-3930 Hamont-Achel 

T +32 11 809 809

F +32 11 809 877

M info@profel.com

PROFEL EXTRUSION & FINISHING

Europalaan 39a

B-3900 Pelt 

T +32 11 809 809

F +32 11 809 877

M info@profel.com

PROFEL KOZIJNEN & DEUREN

Kerver 2 Postbus 49

NL-5520 AA Eersel

T +31 (0)497 53 10 33

F +31 (0)497 53 10 39

M info@profel.nl


