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HOUT

HOUTEN RAMEN PROFEL
“Een raam dat helemaal van uzelf is ...”
Wie voor Renaissance-ramen kiest, kiest voor
chic! Meer nog, u kan het raam helemaal zélf samenstellen in het hout van uw keuze, afrormosia
of meranti.

bod sierprofielen, kleuren en toebehoren (voorzetdorpels, eindstukken, middenlatten, slag-latten
en diamantblokjes) en bouw ermee een raam dat
helemaal van uzelf is, met de zekerheid van een
kwaliteit zoals alleen Profel die biedt.

Wij zorgen voor de tools, u zet uw creativiteit
aan het werk. Laat u inspireren door ons aanTechnische karakteristieken
Het houten Renaissance-raam van Profel heeft dezelfde technische
kenmerken en levert dezelfde hoge prestaties als elk ander houten
raamtype uit het Profel-aanbod. Voor een dwarsdoorsnede van het
geavanceerde profiel verwijzen wij graag naar leaflet F3011.

De creatieve mogelijkheden zijn haast onbegrensd ...
Bij de constructie van houten Profel-ramen wordt uitsluitend gebruikgemaakt van de soorten ‘afrormosia’, ‘fadura’ en ‘meranti’.
Beide soorten zijn uitermate duurzaam, vrij van gebreken en
gemakkelijk te bewerken. Bovendien bieden ze allebei een zeer
mooie tekening.
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.

Eindeloos combineren om uw eigen raam te creëren …
Laat u inspireren door het gevarieerde Profel-toebehoren voor
Renaissance-ramen:
MIDDENLAT – 5 modellen
P2831
P2832
P2833
P2834
P2630

Recht doorlopend, dik model
Afgerond doorlopend, dik model
Segment rond, plat model, eventueel met diamant P2830
Halfrond doorlopend, dik model
Vlak, eventueel met diamant P2830

P2832+P2630

P2850

P2810

P2830

P2832+P2833

P2851

P2811

P2831

P2630+P2630

P2852

P2814

P2833

P2833+P2830

P2853

EINDSTUK OP MAKELAAR – 5 modellen
P2850
P2851
P2852
P2853
P2854

Recht model
Afgerond model, zonder groef in de zijkant
Afgerond model, met groef in de zijkant
Halfrond model, groot
Halfrond model, klein

P2854

P2834

ONDERDORPEL – 3 modellen
P2810 Recht model
P2811 Afgerond model
P2814 Halfrond model
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