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Geschikt voor geklasseerde gebouwen
De vorm van de onderkader en drupneus = standaard profiel of maatwerk

Antica-ramen worden niet alleen aanbevolen om
geklasseerde 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, naast de standaard profielen kan u
eveneens kiezen voor OP UW MAAT gemaakte profielen
voor onderkader en drupneus op het onderprofiel van
de raamvleugel.
Bij de constructie van Antica-ramen wordt standaard
gebruikgemaakt van de houtsoorten ‘afrormosia’,
‘meranti’ en ‘padoek’. De 3 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 afwerkingslaag in de kleuren eik,
afrormosia, rustiek eik, noten of eender welke Profel -,
Ral- of NCS-kleur.
Ramen en deuren van Profel in onbehandeld afrormosia
kunnen voorzien worden van een transparante beits of
‘verweringslook’ die 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.
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Alle troeven op een rij:
Als onderprofiel voor kader en vleugel kan u kiezen voor
standaard of op uw maat gemaakte profielen
Voor de verticale en horizontale sierlijsten zijn er
verschillende standaard mogelijkheden. Eveneens kan u
hier kiezen om sierlijsten volgens uw eigen ontwerp te laten
fabriceren
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: eigentijds, landelijk of
klassiek
Antica-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
uitgevoerd 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
verschillende kleuren en uitvoeringen: aluminium
gemoffeld of geanodiseerd, koper, brons, mat-nikkel,
rvs-look en rvs
Eigen fabricaat van Profel met een jarenlange
garantieperiode

F3051-aug 18

Traditie met hedendaagse
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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.
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