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Profel: voor al uw ramen en
deuren de beste keuze
Daar staan onze
7 basisprincipes garant voor
Van A tot Z
gecontroleerde productie

Topkwaliteit
voor een lange levensduur

Profel zoekt de hele wereld af naar de beste

Voor de ingenieurs van Profel moeten ramen, deuren

grondstoffen. Om ze vervolgens in onze fabrieken om

en garagepoorten moeiteloos een leven lang

te toveren tot producten van topkwaliteit.

meegaan. Dat streven naar topkwaliteit vertaalt zich

De ateliers van Profel waarborgen een gecontroleerde

in doorlopende controles tijdens de productie en een

productie met perfect op elkaar afgestemde

onberispelijke afwerking.

onderdelen. Het resultaat daarvan zie je in de
stevigheid, stabiliteit en esthetiek van je ramen en
deuren op maat.

Knowhow en expertise
Sinds 1948 vergaarde Profel een schat aan ervaring en

Voortschrijdende innovatie
Alles kan altijd beter! Daarom zoekt Profel voortdurend
naar zinvolle innovaties en vooruitstrevende
oplossingen. Zo behoort elk product van Profel tot het
beste van wat er op de markt is.

knowhow die garant staan voor absolute topkwaliteit.

Investeringen die zichzelf
terugverdienen

Performant dealernetwerk
Profel beschikt over een uitgebreid netwerk van
verkooppunten. De dealers worden regelmatig

Kiezen voor ramen, deuren en garagepoorten

bijgeschoold en staan garant voor het beste advies,

van Profel is kiezen voor een investering die

de perfecte plaatsing en dito service. Bij de Profel

zichzelf terugverdient. De hoge isolatiewaarden

verdeler bent u altijd aan het juiste adres.

hebben meteen een gunstig effect op de
energiefactuur. Bovendien verhoogt de waarde en

Servicegarantie

de verkoopbaarheid van een woning fors door te

Alle Profel producten worden aangeboden met 10

investeren in ramen en deuren van Profel.

jaar productgarantie én een verregaande service.
Op hang- en sluitwerk is er 2 jaar garantie. Vraag naar
de gedetailleerde garantievoorwaarden bij uw Profel
verdeler.
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Uw schuiframen doen
de grens tussen binnen
en buiten vervagen
Iedereen wil binnen en buiten mixen. Zithoeken en
buitenkeukens brengen de luxe van binnen naar
buiten. En tegelijk halen mensen graag de natuur en
het buitenlicht naar binnen! Grote raamoppervlakten
helpen u om de grenzen tussen uw huis, terras en tuin
te verleggen. Als die raamoppervlakken ook nog eens
weg kunnen schuiven is de grens tussen interieur en
exterieur helemaal open. Uw Profel verdeler helpt u
graag om hiervoor de juiste schuiframen te selecteren.

De vertrouwde Profel kwaliteit,
ook voor schuiframen
Profel produceert naast gewone deuren en ramen
ook schuiframen in zowel aluminium, kunststof als
hout. We bieden u een brede waaier aan systemen,
afwerkingsmogelijkheden en opties aan. Helemaal
in lijn met de duurzaamheid, isolatieprestaties,
gebruiksgemak en prijs-kwaliteit die u van ons
buitenschrijnwerk gewend bent.

We gidsen u graag doorheen
ons gamma
In deze folder stellen we u graag onze schuiframen
voor. De 3 topreeksen Duorail, Monorail en Trirail
voldoen in alle opzichten aan de strengste normen
inzake inbraakveiligheid en isolatie.

WILT U MEER INFO? ADVIES?
EEN OFFERTE?
Iedereen leeft anders. Elk huis is anders.
Daarom biedt een folder – hoe gedetailleerd
ook – nooit een perfect antwoord op uw
bouwuitdagingen. Uw Profel verdeler staat dan ook
klaar om u te adviseren op basis van uw concrete
wensen en plannen.
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Schuiframen

Schuiframen
op maat van elk project
Parallelschuif/kipraam
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Het parallelschuif/kipraam ziet eruit als een gewoon

populariteit. Onder meer omwille van zijn uitstekende

raam, maar is wel degelijk een schuifraam.

isolatiewaarden en wind- en waterdichtheid.

Doordat de vleugels niet zo diep ten opzicht van

Parallelschuif/kipramen kunnen tot liefst 6 sluitpunten

elkaar liggen, creëert u met dit concept een strak en

tellen en kunnen naast schuiven ook in kipstand gezet

vlak geheel. Een parallelschuif/kipraam is enkel langs

worden. Ze zijn verkrijgbaar in aluminium, kunststof,

de binnenzijde te openen en te sluiten.

hout of de combinatie van kunststof binnen en
aluminium aan de buitenzijde. Voor de afwerking

Veel uitvoeringen mogelijk

hebt u de keuze tussen gemoffeld, geanodiseerd of –

Het parallelschuif/kipraam wint opnieuw aan

bij kunststof – bekleed met structuurfolie.

Vouwwanden

ALU

Creëer het ultieme binnen/buitengevoel met de
glazen vouwwanden van Profel. Ze zijn ideaal
voor erg grote openingen en hebben een zeer
lage opstap van slechts 2 cm.
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Schuiframen die heel wat
mogelijkheden openen
Monorail
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De Monorail schuiframen van Profel bieden u een
onklopbare luchtdichtheid en een uitstekende prijskwaliteitsverhouding. Ze zijn verkrijgbaar in gemoffeld
of geanodiseerd aluminium en in hout. De schuivende
vleugel van de Monorail bevindt zich bij hout aan
de binnenzijde en bij aluminium naar wens aan de
binnen- of buitenzijde.

Elegant en isolerend
De elegante constructie bestaat uit 1 vast en 1
schuivende vleugel op rail, waarbij het glasoppervlak
van het vaste gedeelte iets groter is dan het
glasgedeelte van de schuivende vleugel. Omdat het
glas van de vaste vleugel rechtstreeks in het kader
wordt geplaatst, scoren Monorail schuiframen qua
isolatiewaarden zo mogelijk nog beter dan de toch al
erg winddichte Duorail.
Een houten Monorail wordt steeds met hefschuifbeslag
voorzien. Om vervorming uit te sluiten, rusten houten
vleugels immers best op het onderprofiel. Schuiframen
met een hefschuifsysteem kunnen langs binnen- en
buitenzijde geopend en gesloten worden.
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Schuiframen

Galandage schuifraam verdwijnt deels in de muur.

Trirail

ALU

Met de Trirail schuiframen van Profel kiest u voor maximale openingsmogelijkheden. Perfect om van woonkamer
en tuin meer dan ooit een grote, ononderbroken leefomgeving te maken.
De Trirail schuiframen zijn verkrijgbaar in gemoffeld of geanodiseerd aluminium. Elke Trirail wordt standaard
uitgevoerd met een inbraakwerende 4-puntssluiting. De constructie bestaat uit 3 vleugels op 3 rails, waarvan de
2 bewegende vleugels verschuifbaar zijn tot op het niveau van de 3de vaste vleugel. Zo ontstaat een maximale
opening van ruim 66% van het totaaloppervlak. Er kan zelfs gekozen worden om een deel in de muur te laten
verdwijnen (galandage).
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Duorail
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De Duorail schuiframen van Profel vormen een
sterk staaltje toptechnologie. Ze zijn verkrijgbaar in
aluminium, kunststof en hout. Qua afwerking hebt u de
keuze tussen gemoffeld, geanodiseerd of bekleed met
structuurfolie.
Elke Duorail wordt standaard uitgevoerd met een
inbraakwerende 4-puntssluiting. Zoals de naam
aangeeft, bestaat de constructie uit 2 vleugels op
2 rails. De vleugels worden op precies dezelfde
hoogte gemonteerd en kunnen indien gewenst beide
schuiven. Vaak kiest men echter voor een constructie
waarbij enkel de binnenste vleugel schuift.

Speciale effecten?
Perfect haalbaar met Duorail.
Uw Duorail kan ook geïnstalleerd worden met 2 rails en
4 vleugels. In dit geval wordt vaak gekozen voor een
constructie waarbij de 2 binnenste vleugels elk naar
de buitenkant openschuiven. Zo ontstaat een centrale
opening in het midden. Bij Duorail schuiframen uit
aluminium behoort zelfs een hoekopening tot de
mogelijkheden. Bij het openschuiven van een vleugel
schuift de hoekpaal simpelweg mee.
Een houten Duorail schuifraam werkt altijd met een
hefschuifsysteem. Om vervorming uit te sluiten, rusten
de houten vleugels immers best op het onderprofiel.
Ook bepaalde aluminium reeksen zijn uitvoerbaar met een hefschuifsysteem. Een Duorail waarbij kader en
vleugel in één vlak zitten, voor een slank uitzicht, moderne look en scherpe prestaties. De bredere thermische
onderbreking resulteert in een betere isolatiewaarde, terwijl een dubbele rubberdichting voor een nog betere
wind- en waterdichtheid zorgt.
Schuiframen met een hefschuifsysteem kunnen langs de binnen- en/of buitenzijde geopend en gesloten worden
en zorgen voor een extra bedieningsgemak.
.
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Schuiframen

De topafwerking
die uw huis verdient
Standaard inbegrepen
Welk schuifsysteem u ook kiest (Duorail, Monorail of Trirail), volgende hoogwaardige afwerking is standaard
inbegrepen.

Voortreffelijke isolatie
Dankzij de standaard gemonteerde labyrintprofielen
met 2 tot 4 borstels staan de schuiframen van
Profel garant voor een hoogstaande wind- en
luchtdichtheid.

Vlakke afwerkingslat
Alle schuiframen uit aluminium of kunststof van
Profel worden standaard afgewerkt met een vlakke
afwerklat die ervoor zorgt dat de constructie zuiver
blijft en nog strakker oogt.
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Esthetisch interessante extra’s
Met Profel kiest u altijd voor mooi geïntegreerde schuiframen. Er zijn bovendien nog heel wat extra
mogelijkheden om esthetiek en functionaliteit perfect op elkaar af te stemmen. Een uitdaging? Uw Profel
verdeler denkt graag met u mee.

Extra slank
Wenst u een minimalistisch schuifraam met een zeer smal
profielaanzicht? Kies dan voor de Slim Line uitvoering met 26 mm
minder profielzicht: 129 mm i.p.v. 155 mm!
Ontdek de mogelijkheden bij uw Profel verdeler.

Invloeren
Met deze techniek laat u de drempel tussen binnen en buiten
letterlijk wegvallen. U kiest tussen integrale en partiële invloering.
Bij de superstrakke, hyperesthetische integrale invloering is er geen
sprake meer van een drempel. Bij partiële invloering blijft er nog een
elegante stofdrempel van 14 mm behouden.

Binnen en buiten een andere kleur
Bij Bicolor-uitvoeringen krijgt de buitenzijde van uw schuifraam
een andere kleur dan de binnenzijde. Zo wordt bijvoorbeeld vaak
voor een gekleurde buitenzijde en een witte of crème binnenzijde
gekozen.

Vliegenschuiframen
Voor alle mogelijke types en formaten van schuiframen van Profel
kunt u vliegenschuiframen op maat bestellen. De kleur wordt perfect
afgestemd op de kleur van uw ramen.

Ramen schuiven in de muur
Bij galandage verdwijnt uw schuifraam bij het openschuiven in de
muur van het gebouw. Galandage maakt het bijvoorbeeld mogelijk
om voor een schuifraam te kiezen in openingen die niet of niet veel
groter zijn dan een klassieke deuropening. Uiteraard is de techniek
ook mogelijk voor grotere openingen. Galandage is enkel mogelijk
met schuiframen uit aluminium.
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Advies of een offerte?
Uw Profel verdeler staat voor u klaar.

www.profel.com
Profel doet zijn 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.

