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De maaslandstijl blijft het goed doen, in nieuw-
bouw én bij renovatie.

Profel biedt u ramen in kunststof die hulde 
brengen aan deze populaire stijl en ze weer 
helemaal tot leven roept.
Die sfeer van traditie combineren wij echter 

met hypermoderne prestaties en actueel ge-
bruiksgemak. 

Dat comfort vertaalt zich in een uitgebreid 
kleurenpalet met als gevolg dat de maas-
landstijl tegenwoordig verkrijgbaar is met een 
nooitgeziene keuze aan decors.
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MAASLAND
“Traditie gecombineerd met technische vooruitgang ...”

 KUNSTSTOF

De basisprofielen zijn uitgerust met een 5 kamersysteem. Bij 
Profel kan u kiezen uit drie verschillende raamvleugels: vlak, 
klassiek en vlak verdiept.
De glaslatten met gecoëxtrudeerde dichtingen garanderen een 
perfecte en onzichtbare montage van het glas. (1)
Mogelijkheid voor nog betere isolatiewaarden via het Profel 
Iso pakket. Opgelet: enkel voor ramen van het type Fino. Dit 
pakket omvat extra isolatiekernen en een drievoudige beglazing 
die op het vleugelprofiel is verlijmd, wat een stalen versteviging 
overbodig maakt.
De grote opdek van de vleugels op het kader en de hoge 
inklemming van het glas (2) zorgen voor een uitzonderlijke wind-
dichtheid en inbraakbestendigheid. Inbraakwerende sluitnokken 
zijn standaard voorzien op alle opendraaiende draaikiepramen.
De kunststof profielen zijn rondom voorzien van een vrijwel 
onzichtbaar droog beglazingsrubber. Dat voorkomt het binnen-
dringen van regenwater in de glassponning. (3)
De middenkamers zijn opgevuld met gegalvaniseerde verster-
kingsprofielen die de stabiliteit verhogen. (4)
De binnenkamers verzekeren een uitstekende thermische en 
akoestische isolatie en vormen bovendien een extra bescher-
mingswand voor de scharnierschroeven. (5/7)
Elk profiel is voorzien van drie rondomlopende aanslagdichtin-
gen die zelfs in de hoeken niet zijn onderbroken. (6)
Drievoudige aanslagdichting:
- buitendichting (verhindert het binnendringen van 
  regenwater en vuil),
- middendichting (voor perfecte wind- en waterkering
  en optimale warmte-isolatie),
- binnendichting (voor extra klimaatdichtheid
  en akoestisch comfort).
De middendichting zorgt voor een “natte” en “droge” kant. 
Bij deze laatste voorzien wij de montage van het beslag, wat 
een langere levensduur oplevert. De middendichting garandeert 
bovendien een unieke geluidsdichting.

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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Met vlakke
vleugel

Met verdiepte
vleugel

Isopakket
Enkel met verdiepte vleugel

Met klassieke
vleugel
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