
Het Profialis kozijnsysteem 
dat u en uw omgeving 

een harmonieus design biedt.

Raam- en deursysteem



 

Raam- en deursysteem: S 3000
Kenmerken 

 Profielbreedte van 70 mm (ramen 
en deuren) en 114 mm (kozijnen) 
voor verhoogde performantie 
in thermische en akoestische 
isolatie
 5 inwendige kamers
 alle types gelaagd glas mogelijk
 slanke en moderne profielen 
waardoor meer lichtinval
 2 types glaslatten: designline en 
renaissanceline 
 gegalvaniseerde stalen 
versterkingsprofielen
 alle types gelaagd glas mogelijk 

 tot 46 mm)
 HVL (Hout Verbinding Look) 
mogelijk
 toepasbaar op City Raam 

Isolatie:
 Kunststofprofielen kenmerken

zich door de hoge isolatiewaarden 
ten opzichte van andere kozijn-
systemen.

  De  kozijnprofielen zijn 
opgebouwd uit meerdere kamers 
en voorzien van hoogwaardige 
dichtingen. 

 Hierdoor garandeert  het systeem
u optimale thermische en 
akoestische isolatie: Kunststof 
isoleert 50% meer dan thermisch 
onderbroken alu en 25% meer dan 
hout (70mm).

 D o o r  d e z e  h o o g w a a r d i g e 
thermische en akoestische isolatie 
bespaart u op uw energierekening 
en blijven hinderlijke buitengeluiden 
buiten uw bereik.

 uitzonderlijk thermische 
isolatiewaarden door gebruik van 
Therma-Core®

Elk bouwkundig ontwerp kenmerkt een eigen karakter. 
Met dit gegeven zijn de designers en engineers bij 
Profialis aan de slag gegaan om voor u het  
kozijnsysteem te ontwikkelen.

Het  systeem is een uitkomst geworden voor:

- architecten
- bouwondernemingen
- vastgoedbeheerders
- woningbouwcorporaties
- particulieren

Onderhoud:
Onze kozijnen staan bloot aan strenge klimatologische en 
milieu-onvriendelijke omstandigheden: 

 De profielen zijn gefabriceerd uit hoogwaardige 
grondstoffen, zijn kleurecht en stootvast. Het kostbare en 
tijdrovende schilderwerk behoort tot het verleden. 

 Het Profialis  systeem biedt u tientallen jaren 
een onderhoudsvrij kozijn. Tijdens het reinigen van uw 
glas neemt u ook eenvoudig de kozijnprofielen af en alles 
fonkelt weer als nieuw.
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Milieu:
Kunststof kozijnen hebben een 
levensduur van tientallen jaren. 
Daarnaast zijn kunststof kozijnen 
milieuvriendelijk en 100% recycleer-
baar gecontroleerd door SRVKG 
(Stichting Recycling VKG). 
Het loodvrije PVC kozijnmateriaal 
wordt al vele jaren in een recyclings-
kringloop opgenomen.

Brandveiligheid:
Kunststofprofielen zijn zelf-dovend 
en daardoor veilig bij brand. Tevens 
bestaat er geen brandbevorderende 
werking en is er geen 
verhoogde dioxine-
waarde of uitstoot van 
andere giftige stoffen bij 
brand.

Basic:
Naast de witte standaard kleur
(Europees wit: RAL ±9016) bieden 
wij u een basismateriaal in een 
lichte crème kleur (crème glad RAL 
±9001). 

Houtnerf en kleuren:
Traditionele kleuren en een 
‘hout-look’ biedt Profialis met 
profielen die voorzien zijn van een 
houtnerfreliëf.

Color-line:
Als je liever zelf je kleur kiest, dan 
is Color-line de ideale oplossing.

Inbraakwerendheid:
Onderdeel van het Politie Keur 
Veilig Wonen is inbraakwerendheid 
van uw ramen en deuren. Het 
Profialis    S3000-  systeem voldoet 
ruimschoots aan deze norm.

Ventilatie:
Een gezond binnenklimaat verkrijgt 
men door ventilatie. 
In het Profialis 3000     systeem zijn
buiten de normale draai-, draaival-, 
tuimel, schuiframen en deuren ook 
ventilatieroosters, suskasten e.d. 
standaard toepasbaar. Dit geldt ook 
voor rolluiken, zonweringsystemen 
en insectenhorren.

Een hightech gevelsysteem

SKG

 crème glad 
 (±RAL 9001)

 zuiver wit
 (±Ral 9010)

Kleurtinten

Houtnerven

 dennengroen 
 (±RAL 6009)

monumentengroen  wijnrood 
 (±RAL 3005)

 staalblauw 
 (±RAL 5011)

monumentenblauw 
 (±RAL 5004)

 antracietgrijs gegranuleerd
 (±RAL 7016)

 betongrijs
 (±Ral 7023)

 agaatgrijs
 (±Ral 7038)

 antracietgrijs 
 (±RAL 7016)

 kwartsgrijs 
 (±RAL 7039)

noteboom

kerselaar   mahonie   zwartbruin   donkere eik   gouden eik

 zilvergrijs 
 (±RAL 7001)



Uw kunststof kozijnspecialist 

  State-of-the-art procédé voor het aanbrengen van een 
     hoogwaardige coating op Profialis kunststof raam- en deursystemen

 Steeds toegepast op gelaste kaderelementen

 Intelligent vernieuwen in het belang van de architect én de eindklant
  hoogwaardige tweecomponenten coating
  de speciale coalescentietechniek garandeert de hechting
  matsatijnen glans met fijne korrelstructuur
  onbeperkte keuze aan kleuren: zelfs meer dan het RAL-gamma: 
    wij produceren uw specifieke kleur!
  krasvast en onderhoudsvriendelijk
  lasnaden perfect uitgevoerd in dezelfde coatingkwaliteit 
   (geen retouchewerk)
  exclusief van toepassing op alle Profialis profielsystemen
  de coating voldoet aan de qualicoat voorschriften

 Integrale kwaliteitscontrole
    door een onafhankelijk extern
   keuringsbureau

                    een vernieuwend concept
in kunststof ramen en deuren

-KOMO productcertificaat Profialis-profielen
 van ongeplasticeerd PVC
-KOMO Attest Profialis gevelelementen
-KOMO Attest Inbraakwerende Profialis
 gevelelementen

  Nieuwe mogelijkheden die uw vakmanschap laten tonen:
 perfect integreren van sierlijsten en sierpanelen
 gepolijste hoeken en decoratieve uitfrezingen
 oog voor detail en afwerking!

®

Profialis
Wymar International n.v.
BRUGSTRAAT 27
B-8720 OESELGEM
BELGIUM
Tel.: ++32(0)9/388.95.71
Fax:  ++32(0)9/388.64.95
info@profialis.com
www.profialis.com
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