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RENAISSANCE-uitvoering

Het Renaissance-raam van Profel straalt luxe en grandeur uit. Het verleent uw woning
statigheid en wat meer is ... u kan het helemaal zélf samenstellen.
Wij zorgen voor de tools, u zet uw creativiteit aan het werk. Laat u inspireren door ons
aanbod voorzetdorpels, onderdorpels, middenlijsten, bovenlijsten en het uitgebreide
assortiment kleuren en decors en bouw ermee een raam dat helemaal van uzelf is,
met de zekerheid van een kwaliteit zoals alleen Profel die biedt.

Technische karakteristieken
Het kunststof Renaissance-raam van Profel heeft
dezelfde technische kenmerken en levert dezelfde
hoge prestaties als elk ander raamtype uit de
kunststof-reeks.
Voor een gedetailleerd overzicht van
alle karakteristieken kan u terecht op de
productbeschrijvingen van onze andere
kunststoframen.

Niettemin geven wij graag een opsomming van de
technische ontwikkelingen waarmee wij het verschil
maken:
- bij Profel vindt u bijpassende
Renaissance-sierlijsten in aluminium die via
klemnippels permanent en perfect worden
gemonteerd.
- de sierlijsten zijn bekleed met dezelfde
structuurfolie als het raam zodat alles één mooi
geheel vormt.
- de sierlijsten op de vleugels en makelaar worden
aan de uiteinden voorzien van een
bijpassend eindkapje.
- vaste vleugel als bovenlicht behoort tot de
mogelijkheden.
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Kruisverdelingen recht of retrostijl

Onderdorpel

Sierlijst makelaar

Bovenlijst

Middenlijst horizontaal (halfrond)

Het aanbod kunststof ramen, deuren en schuifdeuren
van Profel is zeer gevarieerd.
Voor het Renaissance-raam kan u bovendien kiezen uit
een enorm assortiment toebehoren.
Het rijke kleurenpalet aan standaard- en RAL-kleuren
zal u bovendien inspireren om die look samen te
stellen die u in gedachten hebt en van uw woning de
blikvanger in de buurt maakt.

Profel doet haar uiterste best om de info in deze folder correct weer te geven. Aan de informatie en het beeldmateriaal kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Voor eventuele fouten kan Profel op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

De creatieve mogelijkheden zijn haast
onbegrensd ...

