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Kwaliteit met
een traditie
U hoogkwalitatieve producten op maat aanbieden. Daarvoor geven we bij
Profel elke dag het beste van onszelf.
Permanente kwaliteitscontroles en investering in onderzoek en ontwikkeling:
het zit in ons DNA.
Onze rijke traditie gaat terug tot 1948: in dat jaar ziet de Profel-holding
het levenslicht, eerst nog onder de naam FAL. Aanvankelijk gebaseerd in
Belgisch Limburg, beschikt Profel vandaag ook over productievestigingen in
Nederland en Frankrijk.
De beste producten gemaakt door de bekwaamste vaklui, op de markt
brengen. Die sterke wil mondt vandaag uit in een steeds verder groeiende
onderneming met meer dan 1000 gemotiveerde vakmensen. Zij toveren
elke dag opnieuw de beste grondstoffen om tot een product op maat.
Ramen, deuren en garagepoorten: Profel staat voor een vlekkeloze
afwerking tot in de allerkleinste details, voor welk materiaal u ook kiest.
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Ontdek onze
7 basisprincipes
Van grondstof tot eindproduct
Onze aankopers hebben een neus voor de beste

Van topkwaliteit
tot lange levensduur

grondstoffen. Die verwerken we in onze eigen

U krijgt producten die levenslang presteren.

productiesites tot ramen en deuren van topkwaliteit.

Ons geheim? Onberispelijke afwerking met

Van knowhow
tot ruime expertise

permanente kwaliteitscontroles tijdens het
productieproces.

Onze rijke traditie levert ons een schat aan ervaring en

Van goed naar beter

vakkennis op. Uw garantie op absolute topkwaliteit.

Stilstaan is achteruitgaan. Daarom zoeken we continu
nieuwe en zinvolle oplossingen. Die we keer op keer

Van investering
tot terugverdieneffect

omtoveren tot topproducten binnen hun segment.

Uw investering in ramen, deuren en garagepoorten

Van verdeler tot specialist

verdient zichzelf terug. Dankzij de hoge isolatiewaarde

Uw Profel-verdeler is meer dan een verkoper.

van onze producten verkruimelt uw energiefactuur.

Hij schoolt zich ook regelmatig bij. Alleen zo krijgt

En realiseert u een mooie meerwaarde voor uw

u topadvies, eersteklas service en een vakkundige

woning bij verkoop.

plaatsing van uw ramen, deuren en garagepoorten.
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Met Profel kiest u voor vakmanschap van a tot z.
Uw kwaliteitsgarantie? Onze 7 basisprincipes.

Van service tot garantie
Onze uitgebreide dienstverlening ervaart u meteen
bij de aankoop van uw producten. Maar daarbij
stopt het niet. Dankzij onze hoge kwaliteit bieden
wij u uitgebreide garanties. U geniet maar liefst
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JAAR
GARANTIE

10 jaar productgarantie, krijgt 5 jaar waarborg
op automatisatie en ontvangt 2 jaar garantie op
hang- en sluitwerk. Interesse in onze gedetailleerde
garantievoorwaarden? Vraag ernaar bij uw verdeler.

Uw product, onze zorg
Met Profel kiest u voor een traject in eigen beheer. Van grondstof tot eindproduct met maar één aanspreekpunt.
Alle bewerkingen gebeuren bij Profel onder één dak. Bovendien leven onze ontwerpers en onderzoekers zich in
uw wereld in. Zo weten we welke producten u nodig hebt en hoe u ze wenst.
Onze garantie op topkwaliteit. Vandaag en morgen.
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Maak van uw voordeur
het visitekaartje van uw woning
Is uw woning landelijk, modern of klassiek?
Timmert u aan een renovatie- of nieuwbouwproject?
Een nieuwe voordeur kiezen hoort er vroeg of laat
sowieso bij.
U begeleiden bij de keuze van uw ideale deur: daarvoor
gaan we bij Profel elke dag opnieuw. Uw Profel-verdeler
staat u met raad en daad bij. Hij maakt u niet alleen
wegwijs in ons rijke assortiment van kwaliteitsdeuren,
hij helpt u ook de deur te kiezen die het beste past bij
de stijl van uw woning. Het Profel-gamma biedt een
haast eindeloze waaier aan mogelijkheden. U bepaalt
zelf hoe uw deur eruitziet en aan welke vereisten ze
voldoet. U kiest uit een ruim assortiment van systemen,
afwerkingsmogelijkheden en opties. Uw Profel-deur is
niet alleen 100 procent maatwerk, maar voldoet ook

Meer dan een deur
Gaat u voor een harmonieus samenspel van het
buitenschrijnwerk van uw woning? Stem uw voordeur,
ramen en garagepoort dan perfect af op elkaar.
Ook daarvoor vertrouwt u op Profel. Samen selecteren
we de deur die een ideale combinatie vormt met uw
ramen en garagepoort.
Deze deurencatalogus gidst u doorheen het rijke
Profel-deurenassortiment. Bent u fan van aluminium,
pvc of hout? Kiest u voor een deur met glas of opteert
u voor een strakke of eerder klassieke look of geeft
onderhoudsgemak de doorslag? Bij Profel bent u altijd
aan het goede adres.

aan de strengste isolatie- en inbraakbeveiligingsnormen.

Elke woning is anders en iedereen heeft zijn eigen smaak. Daarom biedt deze catalogus u nooit alle
antwoorden. Toch hébben we die wel. Neem gewoon contact op met uw Profel-verdeler.
Hij begeleidt u bij een correcte opmeting en perfecte plaatsing.
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MATERIAALKEUZE

Sta stil bij uw materiaalkeuze
Uw deur moet er staan als een huis, in weer en wind, jaar in jaar uit. Daarom staat u beter even stil bij een
goede materiaalkeuze. Droomt u van een deur in aluminium, pvc of hout? Elk van deze materialen gaat prat op
specifieke voordelen. We zetten ze graag voor u op een rijtje.

PVC

Met pvc gaat u voor
een warme uitstraling
U kiest en wij produceren uw deur in uw favoriete kleur.
Hoe? Door op het pvc een structuurfolie van hoge
kwaliteit aan te brengen. Ze is uv- en krasbestendig,
slijtvast en antistatisch. Het grote voordeel? Met pvc
herleidt u het onderhoud van een deur tot een strikt
minimum. Bovendien hebt u de keuze tussen een
structuurfolie met nerfstructuur en textuurkorrel.

Nerfstructuur

Textuurkorrel

Is de houtimitatielook helemaal uw ding? Ook dan
vindt u in ons gamma van nerfstructuurfolies zeker uw
gading.

Ga voor tweekleurenuitvoering
Ziet u uw ideale deur al voor u, maar wilt u een andere

Een folie met textuurkorrel noemen we ook

kleur voor de buiten- en binnenzijde? Kies dan voor

korrelfolie. Daarmee toveren we een aantal van

bicolor.

onze pvc-reeksen om in eigentijdse deuren met een
aluminiumlook. Sommige van onze aluminium panelen

Voor de buitenzijde van uw deur maakt u uw keuze uit

zijn perfect te bekleden met folie. Zo gaat u voor een

ons standaard kleurengamma terwijl de binnenzijde

uniforme uitstraling met bijpassende ramen.

van uw deur wit of crèmekleurig is. Liever een andere
kleur? Vraag naar de mogelijkheden.

Profel biedt u ook pvc-deuren zonder structuurfolie.
Die egale witte of crèmekleurige deuren zijn sober met

Kiest u voor pvc? Dan geniet u van een warme

een glad oppervlak.

uitstraling en denkt u tegelijk aan uw budget.
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ALU

Met aluminium tovert u
een breed kleurenspectrum
tevoorschijn
Kiest u voor een aluminiumdeur? Dan garanderen wij
u de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en afwerking.
Logisch, omdat we het hele productieproces in eigen
handen houden.
Van grondstof tot afgewerkte deur: onze eigen
productiesites knappen élke taak op.
Onze vakmensen toveren primair aluminium om tot
hoogkwalitatieve deurprofielen. Hun grondstof?
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Glad

Textuur

MATERIAALKEUZE
Uitsluitend zuiver aluminium zonder recyclagesporen.
De kans op roestvorming zo goed als onbestaande.
Ook de aankleuring van de profielen doen we zelf.
We zetten de alu-profielen onder stroom.
Daardoor hecht het negatief geladen lakpoeder zich
op de profielen. Daarna bakken we de poederlaag in
een moffeloven.
Het resultaat? Een uiterst sterke en duurzame kleurlaag.
Gedurende het volledige productieproces voeren we
kwaliteitscontroles uit. Zo krijgt u de hoogwaardige
aluminiumdeur die u verdient.

Maak uw keuze uit onze Profel- en RAL-kleuren
Uw deur in de kleur die u wenst? U vraagt, wij zorgen
voor de aangepaste poedercoating. En dat in een
haast oneindig assortiment eigen Profel- of RALkleuren. Kies tussen vlakke lak of textuurlak.
Graag een tweekleurenuitvoering met een andere
kleur voor de binnen- en buitenzijde van uw deur?
Ook dat is mogelijk.

PVC/ALU

Combineer pvc en aluminium
en ervaar het beste van twee
werelden
Kiest u voor een deur in pvc en aluminium?
Dan is de buitenzijde van uw deur een toonbeeld van
aluminium-elegantie. Die strakke, solide en verfijnde
buitenzijde is verkrijgbaar in een brede waaier van
kleuren. De binnenzijde van uw deur is afgewerkt in
pvc, blinkt uit in een uitstekende isolatiewaarde en is
verkrijgbaar in een aantal standaardkleuren.
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HOUT

Laat u verrassen door
de natuurlijke warmte van hout
Hout schept sfeer. En is stijlvol, duurzaam en uitstekend
isolerend.
Meer dan genoeg redenen om te kiezen voor
een houten deur. Profel selecteert voor u de beste
houtsoorten: padoek, afrormosia en meranti.
En maakt daarmee uw deur helemaal op maat.

Kleur voor uw deur in vijf stappen
Hout is een natuurlijk duurzaam product. Dankzij onze
professionele behandeling in vijf stappen, slaapt u op
uw beide oren:

<
<
<
<
<

eerste impregneerlaag tegen schimmels en insecten
basiskleurdrenking
poriënvullerlaag
eerste elektrostatische natlaklaag
tweede elektrostatische natlaklaag

Uw persoonlijke kleurentoets

Waarom die twee elektrostatische lakken?

Bij Profel kiest u uit een ruim gamma natuurlijke tinten

Omdat dit overal dezelfde laagdikte garandeert

en standaardkleuren. Ziet u de houtnerven graag

zowel op de vlakke delen als in de hoeken waardoor

terug in uw deur? Ontdek ons gamma transparante

uw deur optimaal beschermd is tegen wind en regen,

kleuren. Helemaal weg van een deur met een kleur?

zomerhitte en vriestemperaturen. Bovendien zijn het

Selecteer uw favoriete dekkende kleur.

lakken op basis van water en niet van solventen:
helemaal milieuvriendelijk dus. Net als onze drenkings-

Naast ons standaardgamma staan ook de RAL en

en afwerkingslagen.

NCS-kleurenwaaiers voor u klaar.

Met deze diepgaande behandeling van uw deur
garanderen wij onderhoudsarme bescherming en
lange duurzaamheid.

Kleurkaart
Benieuwd naar al onze kleurencombinaties? Vraag onze kleurenkaarten en selecteer uw droomkleur.
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MATERIAALKEUZE

Verwering met karakter
Kiest u voor een afrormosiadeur? Denk dan ook eens
na over een verweringslook.
We geven uw deur een gecontroleerde en
gelijkmatige verweringslook. Dat zilverachtige effect
verkrijgen we niet met een lak, maar door drenking.
Die beschermlaag is om de twee jaar toe aan een
onderhoudslaag.
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Selecteer uw afmeting
en vorm op uw maat
Bij Profel krijgt u 100 procent maatwerk.
Daarom werken we niet met standaardafmetingen.
Een voorliefde voor recht, gebogen of rond?
Samen met u gaan we op zoek naar de meest
geschikte oplossing om uw droomdeur te realiseren.
Al gedacht aan inzetbogen? Uw deur volgt
aan de buitenzijde mooi de ronding van het

Binnen

afgewerkt.

Buiten

metselwerk, maar is aan de binnenzijde recht

12

OPBOUW VAN DE DEUR
1

Neem de
opbouw
van uw deur
onder de
loep

3

2

Opbouw deur:
1 Kader
2 Vleugel
3 Paneel

Uw voordeur vertelt uw bezoekers veel over wie u bent. De juiste keuze maken? Dat doet u alleen als u goed
bent geïnformeerd. Daarom vertellen we u graag het hele verhaal, te beginnen bij de onderdelen van uw
deurconstructie:

< Het deurkader noemen we ook het vaste gedeelte van uw deur. Maakte u uw materiaalkeuze? Dan kiest u
op basis daarvan uw deurkader. Onze diverse reeksen bieden voor elk wat wils.

< De deurvleugel is het bewegende gedeelte. Ook daarvoor hebt u de keuze uit een haast eindeloze reeks
mogelijkheden.
Ontdek de meest voorkomende combinaties:

PVC

ALU

PVC/ALU

LUMO
Fino

LUMO
Primo

ORIO
Rondo

ORIO
Ellips

MOZO
Fino

MOZO
Primo

RECTO
Fino

LAGO
Ferro

LUMOBLOC
Fino

LUMOBLOC
Primo

LAGO
Strato

ORIOBLOC
Rondo

CALDO
Primo

MATO
Fino

MATOBLOC
Fino

HOUT

CLASSO
Retro

MODI
Primo

CLASSOBLOC
Retro

MODIBLOC
Primo

LAGOBLOC
Fino
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INLIGGEND
2

2

3

2 Vleugel

OPLIGGEND

3

1

1

1 Kader

GELIJKLIGGEND

2
1

3

3 Vulling (paneel of glas)

Het paneel of glas heeft een grote invloed op

Vleugeloverdekkende deuren noemen we

het uitzicht van uw deur. Want de stand van de

Plano-deuren. Verkrijgbaar in de uitvoering gelijk- en

deurvleugel tegenover het deurkader bepaalt de

opliggend. Bij aluminiumdeuren kunt u zelfs kiezen voor

uitstraling van uw deur.

Plano-D met ook aan de binnenzijde het opliggende
paneel.

Daarbij hebt u de keuze uit drie uitvoeringen:
Plano staat voor gracieuze en slanke vormen met een

< Inliggend, waarbij u een lijnenspel creëert.
Dat kan bij deuren in pvc, hout en aluminium.

< Gelijkliggend, waarbij het paneel gelijk komt met
de deurvleugel. Daarbij speelt ook het gekozen
kader een rol. Deze mogelijkheid hebt u alleen
wanneer u voor een houten deur kiest.

< Opliggend, waarbij de deurvleugel onzichtbaar is
doordat het paneel hem overdekt. Dat zorgt voor
een extra slank geheel en bekoort minimalisten.
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solide afwerking tot in de kleinste details.
Met een Plano-deur gooit u hoge ogen, ongeacht de
bouwstijl van uw woning.

DEURCATEGORIEËN

Maak kennis met onze
twee deurcategorieën
Bij Profel hebt u de keuze tussen een beglaasde deur of een paneeldeur. Binnen die twee categorieën hebt
u een waaier aan variaties en mogelijkheden. Maar ongeacht het deurtype waarvoor u kiest, speelt u naar
hartenlust met lichtinval. Daarvoor zorgen onze ingenieuze glasvoorzieningen boven of naast uw deur:

BOVENLICHT

ZIJLICHT

Dan voorzien we glas boven uw deur. Dat zorgt voor

Dan krijgt u meer lichtinval naast de deur –

extra uitstraling en meer lichtinval in uw woning.

aangewezen bij bredere deuropeningen.

Een bovenlicht is vooral een goede optie bij hogere

Uw deurconcept doortrekken? Dat doen we door de

deuropeningen. Houdt u van een glasontwerp met

deurbelijning en -figuren te laten doorlopen in het glas

kruiskozijnen? Bij Profel is alles mogelijk. Interesse?

naast uw deur. Vraag naar de mogelijkheden!

Uw verdeler informeert u graag verder.
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DEUR MET GLASVULLING

Zie alles glashelder
met een glazen
deur
In ons gamma glazen deuren kiest u uit drie types,
allemaal verkrijgbaar in pvc, hout, aluminium of
pvc/alu.
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VOLLEDIG

GLASDELEN

Volledig glazen deur: altijd een inliggende deur,

Deur met meerdere glasdelen: tussenstijlen zorgen voor

maar met een zee van mogelijkheden.

de scheiding van het glas, horizontaal en verticaal.
Interesse in deze of andere uitlijningsmogelijkheden?
Vraag raad bij uw verdeler.

DRITTO-kaderreeks
Laat u verleiden door onze DRITTO-kaderreeks:
een onzichtbare deurvleugel en een kader met
rechte hoeken.
Daarbij ziet u geen verschil tussen het vaste en
het bewegende gedeelte. Het resultaat?
Een ultraslank uitzicht voorzien van alle
technische Profel-knowhow, zodat u qua
comfort, veiligheid en isolatie op beide oren
slaapt.

KRUISVERDELINGEN EN LIJSTEN
Deur met kruisverdelingen en lijsten: die komen in of
op het glas van uw deur. U kiest zelf hoe u de vlakken
verdeelt. Kruisverdelingen en lijsten op het glas geven
uw deur een authentiekere uitstraling. Wilt u ze liever in
het glas? Dan gaat u voor meer onderhoudsgemak.

17

18

PANEELDEUR

Kies voor de geslotenheid
van een paneeldeur
met of zonder glasinzet
Geeft u uw deur een klassieke of eerder moderne
indruk? Wij loodsen u graag door ons ruime aanbod.
Laat uw creativiteit de vrije loop: de mogelijkheden
zijn haast eindeloos.

STATISCH AUTHENTIEK
Bent u op zoek naar een klassevolle deur met een
elegante uitstraling? Met of zonder bovenlicht?
Dan is een statisch authentieke deur het ideale
uithangbord voor uw woning.

Vooral in traditionele herenhuizen of historische en karaktervolle woningen komt deze deur tot haar recht.
Verkrijgbaar in pvc, aluminium en hout.
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KLASSIEK STIJLVOL
De sfeer van een klassieke houten deur met eigentijdse
materialen en een moderne samenstelling?
Verwelkom de klassieke stijlvolle deur met facetpanelen.
Die zijn vooral herkenbaar aan hun reliëfvorm die ze
ontlenen aan het klassieke, houten schrijnwerk.
Facetpanelen zijn opgebouwd uit aluminium profielen
met daartussen een isolerende kern en scoren daarom
bijzonder hoog op het vlak van isolatiewaarde.
Stel zelf de deur van uw dromen samen. U beslist hoe
u uw deurvlakken invult. Daarvoor maken we gebruik
van facetpanelen in combinatie met sierlijsten en
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Figuur 8

Figuur 7

Figuur 6

Figuur 5

Figuur 4

Figuur 3

Figuur 2

Figuur 1

glaspanelen.

PANEELDEUR

Facetpanelen zijn 100 procent maatwerk en
verkrijgbaar in twee afwerkingen.

< aluminium in de eigen natuurlijke alukleur of voorzien
van een poedercoating in een kleur naar keuze

< aluminium bekleed met structuurfolie voor
toepassing in een pvc deur.

DECORATIEF NOSTALGISCH
Deurnamen als Renoir, Ensor en Breugel verraden het al: met een klassiek decoratief deurmodel in
aluminium of pvc geeft u uw deur een persoonlijk karakter gekenmerkt door het klassieke ornament:

Delvaux

Goya

Hals

Ensor

Dali

Breugel

Cezanne

Memling

Teniers

Renoir-2
Matisse-2

Degas

Renoir-1
Matisse-1

< met of zonder glas
< isolatieglas naar keuze (sierglas, gezandstraald en gelaagd glas en glas in lood met of zonder kruisverdelingen)
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NOSTALGISCH HOUT

Staat nostalgie voor u gelijk aan
een deur in hout?
Ook dan bent u bij Profel aan het goede adres.
U hebt de keuze uit zeven standaardmodellen
(Charisma, Charma, Imago, Castel, Spectra, Prestige,
Excelsior).

Uitvoering 2001

Uitvoering 2011

Uitvoering 2021/2041

Uitvoering 2031/2051

Brengt u liever uw eigen ontwerp tot leven?
Geen probleem! Uw klassieke deur is verkrijgbaar in
twee uitvoeringen:

< volledig gesloten
< met glasinzet in het bovenste vak
U hebt de keuze uit deze uitvoeringen:

Uitvoering 2061
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PANEELDEUR

Gaat u voor harmonie tussen deur, ramen en garagepoort? Ontdek onze renaissanceprofielen en sierlijsten
zoals plinten of diamantblokjes. Een zee van mogelijkheden om uw deur af te stemmen op uw overige

Excelsior

Prestige

Spectra

Castel

Imago

Charma

Charisma

buitenschrijnwerk.
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LANDELIJK CHARMANT
Met deze gegroefde panelen schenkt u uw woning
een landelijke deur met een warme en aantrekkelijke
look. Perfect passend bij klassiekere woonstijlen, maar
zeker ook het overwegen waard voor een moderne
woning. Gegroefde panelen zijn verkrijgbaar in pvc,
aluminium en hout.
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PANEELDEUR

Rainure L05
spiegelbeeld R05

Rainure L06
spiegelbeeld R06

Rainure L07
spiegelbeeld R07

Rainure C08

Rainure C15

Rainure C16

Rainure C17

Rainure C18

Rainure L10
spiegelbeeld R10

Rainure C04
Rainure C14

Rainure L20
spiegelbeeld R20

Rainure C03
Rainure C13

Rainure C09

Rainure L01
Rainure R12
spiegelbeeld L12

Rainure C19

Rainure R01
Rainure C11

ONBEPERKT GEGROEFD

Lijnenwerk in een stijl zonder beperkingen: dat is
onze Rainure-stijl. Onze Rainurepanelen zien eruit als
afzonderlijke planchetten. Ook die planchetten zijn
verkrijgbaar in ons assortiment.
Gaat u voor een deur in pvc of hout? Dan is een deur
samengesteld uit die losse planchetten eveneens een
optie. De Rainure-panelen passen bij elke bouwstijl en
lijken afzonderlijke planchetten.

Aluminium
U kiest de figuur die u mooi vindt, Profel freest ze
in uw deurpaneel. De 3 millimeter dikke aluminium
buitenplaat heeft een standaardgroef van 10
millimeter: de U-Line-groef. Bij sommige modellen
bieden we ook andere groefbreedtes aan.
Vraag ernaar bij uw verdeler.

Pvc

U-LINE | ALU

S-LINE | PVC

Gaat u voor een S-Line-model? Dan krijgt u een
deurpaneel met een kleine, smalle en bolvormige
groef van 3 millimeter breed. Een structuurfolie
aanbrengen? Op deze panelen is er veel mogelijk.
In dat geval lakken we de S-Line-groef in de kleur van
de structuurfolie of in een bijpassende tint.
Altijd al gedroomd van een Rainure-deur? Ontdek de
stabiele deurconstructie met aluminiumplaten van
minimaal 2 millimeter dik en laat u verbazen door de
uitstekende isolatiewaarde.

25

Uw deur uitlijnen met andere elementen zoals uw garagepoort? Bij Profel is het allemaal mogelijk.

Hout
Laat u verleiden door uw houten Rainure-deur:
een oerdegelijke deurconstructie van houten platen
met een dikte tot 14 millimeter. Tel daarbij nog een
uitstekende isolatiewaarde en u bent meteen verkocht.
Helemaal weg van een houten Rainure-deur?
Ontdek uw twee opties:

< met groeven op maat uitgefreesd deurpaneel
< verticaal massieve planchetten
De standaardgroef bij al onze modellen is een
U-vormige groef van 7,5 millimeter breed,
de U-Line 7,5. Niet meteen te vinden voor de U-Line?
Maak dan kennis met de V- en N-Line. Bij sommige
modellen bieden we u ook andere groeven aan.
U hebt de keuze uit N-, V- en U-Line-groef. Vraag
ernaar bij uw verdeler.

V-LINE
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N-LINE

U-LINE

Mondriaan C04

Mondriaan C05

Design C02

Design R03

Design L03

Design L10

Design R10

Design C11

Mondriaan C08

Mondriaan C09

Design C06

Design C07

Mondriaan C10

Mondriaan C07

Design C05

Design L09

Mondriaan C06

Design C04

Mondriaan C03

Mondriaan C02

Design R01

Design R09

Mondriaan C01

Design L01

Of ga voor een Design-paneel.

Design C08

PANEELDEUR

Maak kennis met ons Mondriaan-paneel.

= Glas
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MODERN LIJNENWERK

Modern lijnenwerk
Sterk lijnenwerk benadrukt de eenvoudige schoonheid van uw deur.
Verdwaal in ons uitgebreide lijnassortiment.

PVC

ALU

HOUT

De schoonheid van de eenvoud: vlakke panelen
Simpel, eenvoudig en mooi.
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Cubis 60-C301

Cubis 60-C305

Cubis 100-C303

Cubis 100-C305

Cubis 160-C106

Cubis 160-R106

Cubis 160-L108

Cubis 220-R106

Cubis 220-L108

Cubis 220-R108

Cubis 160-R108

Cubis 60-R303

Cubis 100-R301

Cubis 160-L106

Cubis 220-L106

Cubis 100-C203

Cubis 60-C108

Cubis 60-L303

Cubis 160-C301

Cubis 220-C301
Cubis 100-L301

Cubis 60-C101

Cubis 100-C101

Cubis 160-C103

Cubis 60-L103

Cubis 220-C103

Cubis 100-L101

Cubis 60-R103

Cubis 220
Cubis 100-R101

Cubis 160

Cubis 160-C102

Cubis 160-C101

Cubis 100

Cubis 220-C102

Cubis 220-C101

PVC
ALU

De finesse van de vierhoek: Cubis-panelen

Cubis 60
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Interesse in hout? Ook hier zijn diverse mogelijkheden op maat.

Meer weten? Vraag ernaar bij uw Profel-verdeler.

Linea

Quattro

Tri

Diagonale L01

Diagonale R01

Delta R01

Delta L01

Vario R01

Vario L01

Cadra 25-C20

Cadra 25-C30

Cadra 25-L31

Cadra 25-R31

Cadra 25-C40

Cadra 25-C50

Cadra 35-C10

Cadra 35-C30

Cadra 35-C31

Carreau

Dual 2

Mono

Merian C10

Merian C08/C09

Merian C06/C07

Merian C04/C05

Merian C03

Merian C01/C02

PVC

Cadra 35-C40

Dual 1

Cercle

Curvo 50-R04

Curvo 50-L04

Curvo 50-R03

Curvo 50-L03

Curvo 50-R02

Curvo 50-L02

Curvo 50-R01

Curvo 50-L01

Curvo 25-R04

Curvo 25-L04

Curvo 25-R03

Curvo 25-L03

Curvo 25-R02

Curvo 25-L02

Curvo 25-R01

Curvo 25-L01

PVC
ALU

De oneindigheid van de cirkel: Curvo-panelen
Curvo 25

Curvo 50

ALU

De kunst van wisselende patronen: Merian-panelen
Merian

De verscheidenheid van onze andere panelen

Maak kennis met onze andere panelen:

= Glas

MODERN LIJNENWERK
Kies de afwerking
rond uw glasvlak
Houdt u van modern? Dan hebt u twee opties:

< Geen ornament, maar een opening met afgeronde
randen rond het glasvlak.

Geen ornament

< Modern ornament.
Gaat uw voorkeur uit naar klassiek?
Kies dan voor een klassiek ornament.
Benieuwd naar de mogelijkheden?

Klassiek ornament

Modern ornament

Vraag ernaar bij uw verdeler.

ALU

De elegantie van de trapstructuur:
getrapte panelen
Houdt u van stijlvol en elegant? Laat u verleiden
door onze getrapte panelen: maatwerk in aluminium
volgens het ontwerp dat u selecteert.
De verdeling van de deurvlakken, hoe u ze invult met
getrapte panelen en combineert met sierornamenten
en glaspanelen? Die keuzes zijn helemaal aan u!
Gaat u voor getrapte panelen?
Dan bewandelt u een dunne grens tussen modern en
klassiek. Wees gerust: uw deur past bij elk van deze
twee stijlen.
Hoe herkent u getrapte panelen? Aan de gefreesde
rechte facetrand. Dankzij de stabiele constructie
met aluminiumpanelen van 6 millimeter dik en een
uitstekende isolatiewaarde krijgt u een droomdeur die
voldoet aan alle kwaliteits- en comforteisen.

31

MODERN LIJNENWERK

PVC

ALU

De tijdloze eenvoud van strakke
vormgeving: Q-Line-panelen
Modern, strak en roestvrij staal: die kernwoorden
typeren onze Q-Line-panelen. Met Q-Line gaat u voor
een strakke vormgeving met roestvrijstalen inlegvlakken
aan de buitenzijde. U hebt daarbij de keuze uit
panelen met glasvlakken en volledig dichte panelen.
Dankzij een stabiele constructie met aluminiumplaten
van minimaal 2 millimeter dikte en een uitstekende
isolatiewaarde garandeert Profel u de hoogste
standaarden op het vlak van kwaliteit en comfort.
Q-Line biedt u vier reeksen met verschillende modellen
en is verkrijgbaar in aluminium en pvc:
Gaat u voor een selectie van rainurepanelen?
Dan is het mogelijk om U-Linegroeven te voorzien met
een rvs inlegstrip.

Egal 220-R101-QI1

Egal 220-L106-QI1

Egal 160-R106-QI1
Cubis 160-R106-QI1
Linea 160-R106-QI1

Egal 220-C106-QI1

Egal 160-L106-QI1
Cubis 160-L106-QI1
Linea 160-L106-QI1

Egal 160-C106-QI1
Cubis 160-C106-QI1
Linea 160-C106-QI1

Egal 100-R101-QI1

Egal 100-L101-QI1

Egal 100-C101-QI1

Egal 60-R103-QI1

Egal 60-L103-QI1

Egal 60-C101-QI1

Egal

Cubis 220-C106-QI1

Cubis 220-L106-QI1

Cubis 220-R106-QI1

Linea 220-C106-QI1

Linea 220-L106-QI1

Linea 220-R106-QI1

Cubis 100-L101-QI1
Linea 100-L101-QI1

Cubis 100-R101-QI1

Cubis 100-C101-QI1
Linea 100-C101-QI1

Cubis 60-R103-QI1

Cubis 60-L103-QI1

Cubis 60-C101-QI11

Cubis

Linea 100-R101-QI1

Linea 60-R103-QI1

Linea 60-L103-QI1

Linea 60-C101-QI1

Linea
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Mono-QI1

Tri-QI1

Quattro-QI1

Merian C06-QI1

Merian C04-QI1

Dual 2-QI1

Dual 1-QI1

Andere

= Glas
= Rvs plaat

GREPEN EN DEURBESLAG

Hou grip met onze grepen en
ons deurbeslag
Onder de indruk van ons haast eindeloze deurenassortiment? Dan hebt u ons gamma deurbeslag en
toebehoren nog niet gezien. U krijgt wat u zoekt: optimale kwaliteit, perfecte combinaties en een hoog
veiligheidsgevoel.
Ontdek ons brede gamma deurgrepen en siertrekkers. En dat in verschillende materialen zoals roestvrij staal,
mat nikkel en aluminium. Meer weten over ons ruime assortiment grepen en deurbeslag? Vraag bij uw verdeler
naar onze grepen- en beslagfolder. Inspiratie nodig?

DIMA
Combineer uw aluminium of pvc deur met een
moderne en strakke Dima-greep. En dat in dezelfde
kleur als uw deurvleugel, zodat hij nauwelijks opvalt.
Meer weten over mogelijke toepassingen?
Vraag ernaar bij uw Profel-verdeler.
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GREPEN EN DEURBESLAG
CANA

INTERNA

Houdt u van een industriële look? Met deze hoekige

Deze greep ligt ín uw paneel. Dat bezorgt uw

Cana-greep trekt u dat concept door tot bij uw

aluminium deur een strakke look.

deurgreep.

DEURBESLAG
Een streling voor het oog: combineer een
vleugeloverdekkende deur zoals onze aluminium
Plano-deur met een rond veiligheidscilinderplaatje van
het type Nuron.
Stond u ook al stil bij de scharnieren voor uw deur?
Wij alvast wel!
U hebt de keuze uit deze twee types:

< Robusta-scharnier: is stevig en oerdegelijk.
We gebruiken ze standaard bij al onze deuren.

< Tubula-scharnier: geeft uw deur een slanke look en
blijft mooi in de lijn van uw deurkader.
Ze zijn beschikbaar voor deuren in pvc, aluminium
en hout. Wij voorzien deze standaard in de kleur van
uw deur. Perfect mogelijk voor beide types.
Meer weten over scharnieren?
Uw verdeler maakt u graag verder wegwijs.
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Robusta

Tubula

HOGE ISOLATIEWAARDE

Vertrouw op vakmanschap
met hoge isolatiewaarde
Uw Profel-deur is opgetrokken uit oersterke panelen met een uitstekende isolatiewaarde.
Gaat u voor een deur met inliggend paneel? Dan krijgt u een isolatiekern van 9 tot 24 millimeter.
Die levert u een isolatiewaarde op van Up tot < 0.8 W/m²K.
Kiest u voor een gelijk- of opliggend Plano-paneel? Dan krijgt u een isolatiekern van 24 tot 45 millimeter.
Die levert u een isolatiewaarde op van Up tot < 0,45 W/m²K.
Zo werpt uw Plano-deur een dam op tegen geluid, warmte en koude.

ANTITOCHTBORSTEL

SLIJTKADER

Elke deur die onze productiehal verlaat, beschikt over

Om uw deur maximaal

een antitochtborstel. Of kies voor een automatische

wind- en waterdicht te

tochtweerder met rubberen dichting. Zo sluit uw deur

maken, ontwikkelde Profel

nog beter aan bij uw vloer.

een oplossing voor elke
bouwaansluiting:
een slijtkader. Dat opstapje
is maar 20 millimeter hoog
en vormt dus geen hindernis.
Het slijtkader is thermisch
onderbroken. Daardoor krijgt
condensatie geen kans.
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BEGLAZING

Kies de juiste beglazing
Fan van glaselementen in uw deur? Grasduin in ons ruime assortiment.

GEZANDSTRAALD
Gezandstraald glas? Dat zijn gritkorrels die we onder
hoge druk tegen het glas blazen.
Die oppervlaktebehandeling geeft uw glazen
deur een extra dimensie. Selecteer uw favoriete
glastekening uit onze meer dan honderd
standaardafbeeldingen. Ziet u liever een heldere
boord, bepaalde lijnen of uw eigen ontwerp op uw
glas terug? Ook dat is perfect mogelijk.
Daarnaast kiest u de afwerkingswijze:

< positief zandstralen: de tekening van uw keuze
gezandstraald in het glas;

< negatief zandstralen: alleen het glas rondom uw
tekening gezandstraald.
Hebt u nog meer vragen? Neem dan contact op met
uw Profel-verdeler. Hij maakt u graag verder wegwijs.
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KRUISKOZIJNEN

FIGUURGLAS

Hebt u graag wat extra elementen in uw deurglas?

U hebt de keuze uit een ruim assortiment

Ga dan voor kruiskozijnen. Die maken we met

figuurbeglazing. Uw plaatselijke Profel-verdeler staat u

standaardafmetingen van 26 millimeter. En dat in de

graag bij met raad en daad.

kleur van je deur of in een kleur naar keuze.

Een greep uit de mogelijkheden (Masterpoint,

Verkiest u een kleur voor buiten en een andere voor

Gelaagd, Flutes-mat, Delta, enz.)

de binnenafwerking? Met de bicolor-uitvoering
stemmen we al uw wensen mooi op elkaar af.
Of geef extra glans aan uw deurglas met koperen
kruisverdelingen. Profel biedt standaardafmetingen
van 8 millimeter aan.
Ontdek ook ons gamma van kruiskozijnen op het glas
en sierlijsten. Uw Profel-verdeler vertelt u er graag meer
over.

Masterpoint

Gelaagd

Flutes mat

Delta

Een zuiver en mooi geheel
Creëer een uniform geheel en laat uw deurbelijning
doorlopen tot in het glas naast uw deur of poort.
Zo krijgt u een strakkere visuele eenheid.

LOOD
Denkt u bij glas in lood meteen aan een klassieke stijl?

Uw Profel-verdeler maakt u graag wegwijs in de vele

Dan gaat er een wereld voor u open als u de match

mogelijkheden.

met eigentijds meubilair ziet. Kies uit onze modellen

L01

L02

L03

L04

en stel zelf uw ideale glaselement samen in de kleur
die u wenst. Kiest u voor glas in lood? Dan bieden wij
u een combinatie van een ambachtelijke toets met
ramen die beantwoorden aan de isolatienormen van
vandaag.

L05
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EXTRA’S

Verrijk uw deur met
deze extra’s
SIERLIJST

VERLUCHTINGSROOSTER

Verfijn uw deurconcept met onze renaissanceprofielen

Een goede ventilatie in huis is belangrijk.

en sierlijsten, al dan niet doorgetrokken in uw ramen en

Bijvoorbeeld voor uw wasmachine en droogkast

garagepoort. Zo tovert u uw buitenschrijnwerk om in

in de wasplaats of voor uw verwarmingsketel in de

een harmonieus geheel.

verwarmingsruimte.
Een verluchtingsrooster op uw deur brengt

BRIEVENBUS
Houdt u niet van een staande of wandbrievenbus?
Laat uw brievenbus dan horizontaal of verticaal
inwerken in uw deur: sober én stijlvol. De geïntegreerde
brievenbus met brievenbusklep bieden we u in
verschillende materialen zoals roestvrij staal, koper en
aluminium in de kleur van de deur.
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soelaas.

DEURPLINT
Op zoek naar een extra decoratieaccent voor uw
deur? Dan is een deurplint een stijlvolle oplossing.
Bij Profel hebt u de keuze uit vele modellen en
afmetingen in pvc en hout. Vraag ernaar!

KATTENLUIK
Hebt u thuis een kat? Dan weet u dat uw huisvriend
regelmatig naar buiten wil. Telkens de deur openen en
weer sluiten: u vindt vast wel leukere bezigheden.
Een eenvoudig kattenluik is geen optie, want u
verwelkomt liever geen vreemde katten in uw woning.
Profel biedt u de oplossing: een kattenluik met een

Kenmerken PROFEL deuren

slot dat zich alleen opent voor úw kat. Maak uw keuze

Paniekdeuren

4

uit ons assortiment kattenluiken: manuele, elektrische,
 Opbouwbeslag
(ISEO paniekbaren)
magnetische of via een chip
te openen
exemplaren.
Kenmerken
PROFEL
deuren
 Zwart (baar rood)
U vindt zeker uw gading! Heeft u een hond? Ook hier
 Kruk (iseo zwart) mogelijk aan buitenzijde
hebben
we oplossingen voor. Vraag ernaar bij uw verdeler.
Paniekdeuren
 Standaard uitvoering:

 Opbouwbeslag (ISEO paniekbaren)
VLUCHTDEUR

 Zwart (baar rood)
 Krukzorgt
(iseo zwart)
aan naar
buitenzijde
Een nooddeur
ervoormogelijk
dat u snel
buiten kunt.

Niet-standaard
uitvoering:
Ook daarvoor vindt u bij Profel meerdere oplossingen,
zoals
 Standaard uitvoering:
een opbouwpaniekbaar
of een ingebouwd antipaniekslot.

DEURGRIL

 Inbouw: KFV paniekslot AS2600
 Niet-standaard uitvoering:
j )
 Bedienbaar met kruk ((niet aan buitenzijde)
Geeft u uw deur graag een extra stijltoets?
Dan is een
 Vrijloopcilinder
toepassen

 Meerprijs die
(code
317)
deurgril het overwegen waard. Wij ontwerpen
volgens
 Eventueel kruk in andere kleur voorzien (rood of groen)
uw wensen. Afhankelijk van de gewenste afmetingen
 Inbouw: KFV paniekslot AS2600
toveren we meer of minder figuren tevoorschijn. En
j )
 Bedienbaar met kruk ((niet aan buitenzijde)
2.
3.
dat zowel
de breedtetoepassen
als in de hoogte.1.
Een gril is
 in
Vrijloopcilinder

Meerprijs
(code
317)
Kenmerken
PROFEL
beschikbaar bij deuren in pvc, aluminium
en hout.
Dedeuren
 Eventueel kruk in andere kleur voorzien (rood of groen)
kleur is altijd zwart (kleur P905). Wilt u een raamvleugel

met één of meerdere siergrillen in uw deur? U vraagt, wij

1.
2.
Kenmerken PROFEL deuren
aan uw Profel-verdeler.

3.

4.

4.

produceren! Meer weten over onze siergrillen? Vraag raad

Areka

Dalia

Kanna

5.

5.

Henna

Yucca
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HOOGSTANDJES

Laat u verbazen door deze
technische hoogstandjes
PVC

PVC

Lashoekversteviging

Hout verbindingslook Profel

Met deze techniek krijgt uw pvc-deur een

Kiest u voor het onderhoudsgemak van pvc, maar

lashoekverbinding die de stabiliteit vergroot en

koestert u ook de natuurlijke uitstraling van hout?

samen met andere ingrepen deel uitmaakt van het

Dan kunnen onze rechte houtlookhoeken u zeker

inbraakwerende politiekeurmerk-pakket.

bekoren. Ze zijn een eigentijds antwoord op de
standaard verstekhoeken van 45 graden bij pvc-deuren.
Verkrijgbaar bij onze pvc-reeksen Mozo en Lumobloc.
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HOUT

Ronde vormen

Uw houten deur altijd stabiel

U hebt ze vast al opgemerkt: onze inzetbogen zorgen

Hout is een natuurlijk materiaal dat leeft.

ervoor dat uw deur aan de buitenzijde mooi de

Hoe respecteren we de werking van het hout

kromming van het metselwerk volgt terwijl u aan de

en garanderen we u tegelijkertijd een kwalitatief

binnenkant een rechte afwerking ziet. Daarbij is het

eindproduct?

ook mogelijk om vaste panelen boven of naast uw

We lameleren de stijl aan de sluitzijde van uw

deur te voorzien.

houten deur in drie lagen. Aan de de sluitzijde in de
deurvleugel en het deurkader monteren we een extra
verstevigingsprofiel in aluminium.
Het resultaat? De constructie van uw houten deur blijft
altijd stabiel. Ook wanneer het hout begint te werken.

Motorisatie
Het kan handig zijn als uw deur automatisch op slot
gaat wanneer ze dichtvalt. Het Genius-slot is dan een
interessante optie.

PVC

Afwerklat

Driedimensioneel regelbare
opbouwscharnieren

Uw pvc-deur extra beveiligen en mooi laten

Deze scharnieren die door meerdere profielwanden

afwerken? Met de E681-afwerklat combineert u het

heen geschroefd zijn, zorgen niet alleen voor een

beste van deze twee werelden.

veilige, maar ook een extra stabiele deur.
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Denk aan uw veiligheid
Voorkomen is beter dan genezen.

Daarnaast bieden we u extra inbraakwerende

Daarom houden we bij Profel rekening met de

veiligheidspakketten:

hoogste veiligheidsstandaarden – al tijdens de
productie van onze deuren.

Veiligheidspakket

Uw Profel-deur is uitgerust met:

Biedt drie minuten extra weerstand

< zware en stabiele scharnieren;

bij inbraakpogingen dankzij:

< inbraakwerende metalen sluitstukken

<
<
<
<

(bestand tegen manipulaties met breekijzers)

inbraakwerende glaslatten (anti-uitstampfunctie);
sluitstukken uit roestvrij staal in het deurkader;
vijfpuntssluiting volgens het pen/haakprincipe;
gecertificeerde veiligheidslotcilinder die een
stalen pin bevat. Daardoor kan een inbreker
het slot niet uitboren en breekt de cilinder niet
in het midden. Tevens is de cilinder voorzien van
kerntrekbeveiliging. Sleutels laten bijmaken?
Dat kan alleen op vertoon van het bijhorende
certificaat;

Al onze deuren zijn veilig en inbraakwerend. Daarvoor
staat het pen- en haakslot met vijf sluitpunten garant.
Tel daarbij nog uw veiligheidsslotcilinder en meerdere
verstevigingslatten in het deurprofiel en u krijgt een
stevig, veilig en mooi eindproduct.

< optionele massieve deurschilden. Zo slaagt een

Voldoet aan de volgende veiligheidsnormen:

inbreker er niet in om het deurschild los te wrikken;

< Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW): een

< Hangnaadbeveiliging aan scharnierzijde: die zorgt

Nederlands keurmerk dat aangeeft in hoeverre

ervoor dat een buiten- draaiende deur ook bij

uw woning voldoet aan de vereisten voor

manipulatie niet uit haar hengsels komt.

inbraakpreventie en veiligheid. Lees er alles over
op www.politiekeurmerk.nl.

< weerstandsklasse 2-keurmerk (RC2): optioneel voor
deuren in pvc en aluminium.
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Besteedt u graag nog meer aandacht aan
veiligheid? Vraag gerust meer informatie over onze
veiligheidscilinders en alarmcontacten.

10

JAAR
GARANTIE

Ga voor zekerheid:
certificering en garanties
Uw eerste garantie is onze toewijding. Daarom staat u

Raadpleeg ook onze onderhoudsbrochures. Zo weet u

bij Profel nooit voor verrassingen.

meteen hoe u uw nieuwe deur ook morgen optimaal

Plaatsen we vandaag uw deur in aluminium of pvc?

doet stralen.

Dan geniet u ook tien jaar later nog van dezelfde
kleur, dankzij onze tienjarige kleurvastheidswaarborg

Kwaliteit is ons hoogste streven. De vele Europese

op de Profel standaardkleuren. Ook op de hechting

kwaliteitscertificaten van onze producten zijn daarvan

van onze folies krijgt u tien jaar waarborg.

het beste bewijs. Samen met onze uitgebreide

Voor uw hang- en sluitwerk staan we twee jaar garant.

fabrieksgaranties zijn ze uw waarborg tegen
onaangename verrassingen:

Kiest u voor een houten deur? Dan doen we er alles

CE

ons engagement.

<
<
<
<
<
<

Meer weten over garanties en onderhoud?

Meer weten? Vraag ernaar bij uw Profel-verdeler.

aan om onze producten te doen beantwoorden
aan de hoogste eisen op het vlak van wind-,
water- en geluidsdichtheid. Deze uitgebreide
garantievoorwaarden zijn een concrete vertaling van

BUtgb ATG
WTCB
PKM Veilig Wonen Nederland
CEKAL
KOMO

Onze Profel-verdeler informeert u graag.
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Hebt u vragen of wenst u een offerte?
Uw Profel-verdeler helpt u graag verder!

Profel doet zijn uiterste best om de info in deze brochure 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.
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www.profel.com

