PVC | ALU | HOUT

Buitenzijde: de elegantie van aluminium
Binnenzijde: de prestaties van kunststof of pvc
Aluminium ramen zijn een toonbeeld van elegantie en geven een
visuele meerwaarde aan uw woning. Maar wist u dat kunststofprofielen
de hoge isolatiewaarden van aluminium nog overtreffen? Profel heeft
een reeks ramen en deuren die de kwaliteiten van beide materialen
combineert: aluminium aan de buitenkant, kunststof binnen.
Fino-vleugel

Retro-vleugel(1)

Alle troeven op een rij van de MATO-reeks:
combineert de kwaliteiten en mogelijkheden van
kunststof en aluminium
strakke, solide en verfijnde buitenzijde in aluminium,
verkrijgbaar in een brede waaier van kleuren
(gemoffeld en geanodiseerd)
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binnenzijde in kunststof met zeer goede
isolatiewaarden en verkrijgbaar in wit, crèmekleur of
bekleed met een matte korrelstructuurfolie in de kleur
wit, crème, zwart of kwartsgrijs (alu-look)
voor een nog elegantere uitstraling zijn scharnieren en
krukken in dezelfde kleur als het raam
perfecte bevestiging van aluminium buitenschaal op
kunststofprofiel
geschikt voor dubbele en driedubbele beglazing
perfect te combineren met aluminium schuifdeuren
ramen verkrijgbaar in 2 uitvoeringen:
het strakke Finomodel of het klassieke Retromodel
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Kleuren binnen
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en alle
RAL-kleuren

(binnendraaiende deuren enkel in het Finomodel, buitendraaiende deuren
enkel uit het aluminium gamma)

Profelgarantie van 10 jaar
(1)

MATO-reeks met Retro-vleugel is enkel verkrijgbaar met wit of crème aan de
binnenzijde.

(2)

MATO-reeks met zwart of kwartsgrijs aan de binnenzijde is enkel verkrijgbaar
in combi met de Fino-vleugel.

Profel doet haar uiterste best om de info in deze folder 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.

Fino-vleugel

Een slimme combinatie
van aluminium en pvc

Fino-vleugel

MATO-reeks

