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Gaat er voor u niets boven de warme uitstraling 
van hout? 
Dan komt u meer dan ooit aan uw trekken bij 
Profel. In onze ramen komen alle eigenschappen 
van hout, waaronder een uitstekende warmte- en 
geluidsisolatie, helemaal tot hun recht. 
Meer zelfs, wij combineren dat met het aller-

hoogste comfort zodat onze houten ramen net 
zo gemakkelijk en snel te onderhouden zijn als 
ramen uit kunststof en aluminium.

De houten ramen van Profel zijn voorzien van 2 aparte dich-
tingen. Daardoor garanderen ze een geluids-, warmte- en 
koude-isolatie.
Het hout heeft een minimum aan groeven met als gevolg dat 
het zeer onderhoudsvriendelijk is.
De afwatering gebeurt rechtstreeks en is onzichtbaar in het 
raam ingewerkt. Het water wordt afgeleid via een esthetisch 
vormgegeven sleuf die aan beide uiteinden spits toeloopt.
De waterneus is tot in de verticale stijl ingefreesd d.m.v. een  
tand- groef verbinding.
Slank, maar solide profiel van 68 x 82 mm.
De glaslatten zijn onzichtbaar bevestigd.

Technische karakteristieken
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HOUTEN RAMEN PROFEL
“Profel heeft een hart voor hout ...”

De creatieve mogelijkheden zijn haast onbegrensd ...

Bij de constructie van Houten Profel-ramen wordt gebruikge-
maakt van de houtsoorten “afrormosia”, “fadura” en “meranti”. 
Beide soorten zijn uitermate duurzaam en vrij van gebreken. 
Afrormosia biedt een zeer mooie tekening en merantie is voorzien 
van een diepe houtnerf.

Tijdens de voorbehandeling van het hout kan u kiezen uit de 
kleuren kiefer, teak, noten en wit. Tijdens de afwerking kan u ze 
combineren met eik, afrormosia, rustiek eik, noten of één van de 
eigen standaard Profel-kleuren. Ook bi-color is mogelijk.

HOUT

KLEUREN

D811 D893 D894 D910

N115 N119 N305 N508

N511 N609 N612 N701

N716 N721 N723 N731

N732 N737 N739 N811

N890 N896 N897 N898

N899 N901 N910
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