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De houten hef-schuifdeuren van Profel zijn een 
sterk staaltje technisch vernuft.
 
Alleen al het hout is van de allerhoogste kwaliteit 
(meranti, fadura en afrormosia). 
Dat verzekert u van hoge isolatiewaarden, 
een perfecte water- en winddichtheid en een 

uitmuntende inbraakbestendigheid.
 
De structuur is solide, maar ziet er toch 
geraffineerd en verfijnd uit. De gelagerde wielen 
ten slotte zorgen voor een moeiteloze bediening.

Kortom, de kwaliteit waarvan u altijd droomde!

Houten schuifdeuren van Profel zijn verkrijgbaar in gelamel-
leerde meranti, afrormosia of thermisch gemodifieerd fadura.
Robuust 173 mm kadersysteem met slanke uitstraling. De 
vaste vleugels zijn voorzien van, vast glas, in perfecte sym-
metrie met de schuivende onderdelen.
De dubbelparige, gelagerde wielen glijden over een roestvrij-
stalen rail en verzekeren zo een vlotte en geruisloze bediening. 
Onderhoud is bovendien amper vereist.
De glaslatten zijn onzichtbaar bevestigd.
De aanslagprofielen tussen de beide vleugels zijn voorzien van 
een dubbele borsteldichting + 3 dichtingsrubbers. Dat levert 
een uitstekende wind-, water- en geluidsisolatie op.
De 4-puntssluiting garandeert een optimale inbraakwerendheid.
Alle houten schuifdeuren zijn voorzien van een dubbele afwer-
kingslaag. U hebt de keuze uit vier drenkingskleuren, trans-
parant afgelakt, en de vlot leverbare eigen standaardkleuren. 
RAL-kleuren zijn trouwens ook verkrijgbaar.
Continue kwaliteitszorg onder toezicht van onafhankelijke 
en gecertificeerde instanties, niet alleen op het eindproduct 
maar ook op het volledige productieproces beginnende bij de 
grondstoffen. CE-gecertificeerd.
Eén aanspreekpunt voor uw garantie.
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HOUTEN SCHUIFDEUREN
“Alle comfort voor zorgeloos genieten ...”

De creatieve mogelijkheden zijn haast onbegrensd ...

Bij de constructie van Houten Profel-schuifdeuren wordt gebruik-
gemaakt 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 de kleuren eik, afrormosia, rustiek eik, noten of 
één van de eigen standaard Profel-kleuren.

 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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