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HOUT

PROFEL – F3051 

AFRORMOSIA 

AFGEWERKT IN 

‘VERWERINGSLOOK’

Ramen en deuren van PROFEL in onbehandeld afror-
mosia kunnen voorzien worden van een transparante beits of 
‘verweringslook’ die in 2 borstellagen manueel wordt aangebracht 
door PROFEL. Met de verweringslook creëren we een houten 
element dat gelijkmatig de zilverachtige look aanneemt over het 
gehele raam, ongeacht de gevel waarin het geplaatst wordt (zon, 
wind en regen), en dit in tegenstelling tot de natuurlijke verwering.

  Het onderprofi el voor kader en vleugel bij het Kopie Antiek-
raam wordt steeds op maat geproduceerd. Dit raam heeft
geen vaste profi lering. Hierdoor kunnen onderprofi el bij 
kader en vleugel bijna elke vorm aannemen.

  Bij dubbel opengaande ramen liggen beide drupneuzen 
steeds in één lijn slechts onderbroken door een klein 
verticaal groefje wat een enorme esthetische meerwaarde 
geeft aan het raam. 

  Afgestemd op persoonlijke stijl: modern of klassiek.
  Kopie Antiek-ramen behouden steeds hun technische, 

functionele en inbraakwerende prestaties zoals u dat 
gewoon bent van het PROFEL-raam.

  Standaard wordt het beslag en andere toebehoren uitge-
voerd in de kleur die samengaat met de gekozen houtkleur.

  Maar u kunt ook kiezen voor verdoken beslag (onzichtbaar) 
of uit een gevarieerde collectie sierbeslag in vijf verschil-
lende kleuren en uitvoeringen: aluminium gemoffeld of 
geanodiseerd, koper, brons, mat-nikkel, rvs-look en rvs.

  Eigen fabricaat van PROFEL met een jarenlange garantie-
periode.(enkele voorbeelden ter illustratie) 

 DE CREATIEVE MOGELIJKHEDEN 
ZIJN HAAST ONBEGRENSD!

Kopie Antiek-ramen worden niet alleen aanbevolen om geklas-

seerde gebouwen hun oorspronkelijke luister en cachet terug

te geven ook versterken ze de klassieke uitstraling van uw 

woning. Maar vergis u niet! Ook al lijken het getuigen van een 

rijk verleden, het zijn technische hoogstandjes voorzien van de 

modernste ontwikkelingen, zoals de OP UW MAAT gemaakte 

onderkader en drupneus op het onderprofi el van de raam-

vleugel. U kiest dus voor beide onderregels maat en vorm. 

Bij de constructie van Kopie Antiek-ramen wordt standaard

gebruikgemaakt van de houtsoorten ‘afrormosia’ en 

‘meranti’. Beide soorten zijn uitermate duurzaam en

gemakkelijk te onderhouden. Tijdens de voorbehandeling 

van het hout kiest u uit de kleuren kiefer, teak, noten en

wit. Daarbovenop voorzien wij desgewenst een afwerkings-

laag in de kleuren eik, afrormosia, rustiek eik, noten, ver-
weringslook of eender welke PROFEL-, Ral- of NCS-kleur. 

HOUTEN RAAM 
KOPIE ANTIEK
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