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Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!

Verdiepte 
Kozijnen



Verdiepte kozijnen: 
robuust van look en verfijnd van techniek

“Onze tip voor een 

                      traditioneel karakter”

Verdiepte kozijnen van Profel zijn de aangewezen profielen om uw woning een karakteristiek,  

uiterlijk te geven. De totaalaanblik doet dan ook zeer robuust en stevig aan. Deze fraaie 

kozijnen zijn toepasbaar in elke bouwstijl, van klassiek of retro tot modern. De verdiepte 

kozijnen zijn uitermate verzorgd afgewerkt en verkrijgbaar in verschillende kleuren en 

houtimitaties.

Kleur is een belangrijk visueel aspect. 

Daarom biedt Profel een unieke combinatie 

kleuren in generfde structuurfolie aan. Alle 

kleur- en houtimitatiefolie’s worden steeds 

aangebracht zowel op de binnenzijde als op 

de buitenzijde van het profiel. Structuurfolie’s 

zijn UV-bestendig, kleurecht, duurzaam en 

krasbestendig. Hiervoor staat Profel borg! 

Bovendien zijn profielen met structuurfolie 

antistatisch en vergen ze een minimum aan 

onderhoud.  
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“Onze tip voor een 

                      traditioneel karakter”

Profel verdiepte kozijnen P629/630

Verdiept kozijn met een zeer fraai uiterlijk, geschikt voor zowel klassieke als moderne 
bouwstijl.

Afwatering van de profielen uit het zicht, aan de onderzijde van het profiel: géén 
waterkapjes op het kozijn (enkel bij profiel P630).

Leverbaar in alle Profel kleur- en houtimitatiefolies.

Toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie.

4- kamersysteem met 3-voudige dichting voor een optimale warmte- en geluidsisolatie.

Mogelijkheid tot verfraaiing van de tussenstijlen door middel van diverse sierstijlen.

De zeer uitgebreide Profel-accesoires zijn ook toepasbaar op de verdiepte kozijnen.

S.K.G. inbraakwerende klasse 2 indien gewenst (Politie Keurmerk Veilig Wonen).

10-jarige Profel-garantie.
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Uw Profel-verdeler:

www.profel.com

Comfort op eenzame hoogte
Op elk moment wil Profel een garantie 
zijn voor een gevarieerd aanbod, kwaliteit, 
duurzaamheid en perfecte isolatie. Daar-
om fabriceren wij onze producten zelf. 
Alleen zo zijn wij zeker u producten van 
het hoogste niveau te kunnen aanbieden.

Een veilig en geborgen gevoel
Met Profel kiest u niet alleen voor 
kwaliteit, maar ook voor veiligheid. 
Onze ramen zijn immers uitgerust met 
diverse inbraakwerende mechanismes. 
Uw veiligheidsgevoel zal er enkel maar 
door toenemen!

Een streling voor het oog
Al onze producten getuigen van een 
goede smaak. Ze zijn ontworpen volgens 
de laatste design-tendenzen en passen 
perfect bij uw woning, welk ook de stijl. 
Op die manier geven wij een nieuwe be-
tekenis aan de uitdrukking ‘mooi wonen’!


