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Wilt u uw woning een karakteristiek, robuust 
uiterlijk geven, dan zijn de verdiepte kozijnen 
van Profel een echte aanrader.

In elke bouwstijl - klassiek, retro of modern - 
komen ze helemaal tot hun recht, niet in het 
minst omdat u kan kiezen uit een gevarieerd 

palet kleuren en houtimitaties. En wat met de 
technische prestaties? 
Die staan uiteraard op hetzelfde niveau als de 
verzorgde afwerking.

Kortom, een echte topper, voor nieuwbouw én 
verbouw!
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VERDIEPTE KOZIJNEN
“Geef cachet en karakter aan uw huis ...”

 KUNSTSTOF

Dankzij zijn zeer fraaie uiterlijk is het verdiepte kozijn een 
echte blikvanger in elke bouwstijl.
De afwatering is onzichtbaar aan de onderzijde van het profiel 
aangebracht. Er worden géén waterkapjes op het raam aange-
bracht (met uitzondering van profiel P630).
Verdiepte kozijnen zijn net als andere Profel-producten verkrijg-
baar met alle mogelijke kleur- en houtimitatiefolies.
Uitzonderlijke prestaties zowel in nieuwbouw- als in renovatie-
projecten.
Het 4 kamersysteem met drievoudige dichting garandeert een 
optimale warmte- en geluidsisolatie.
U hebt de keuze uit diverse verdiepte sierstijlen waarmee u 
de tussenstijlen kunt verfraaien en dezelfde look als het vast 
raam geven.
Het uitgebreid assortiment Profel-toebehoren is ook geschikt 
voor de verdiepte kozijnen.
Een inbraakwerend pakket met certificaat klasse 2, volgens de 
strenge Europese voornorm ter zake (Politiekeurmerk / WK2), is 
als optie verkrijgbaar.
10 jaar garantie.

Technische karakteristieken De creatieve mogelijkheden zijn haast onbegrensd ...

Laat u inspireren door het grote aantal kleur- en houtimitatiefolies 
en stel die look samen die u in gedachten hebt en van uw woning 
de blikvanger in de buurt maakt. Alle folies worden zowel op de 
binnen- als op de buitenzijde van het profiel aangebracht en zijn 
gegarandeerd uv-bestendig, kleurecht, duurzaam, antistatisch en 
krasbestendig. Ze vragen ten slotte een minimum aan onderhoud.
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