R a l t i n t e n
De opgegeven RAL-nummers benaderen het meest de foliekleuren

antracietgrijs
(±RAL 7016)

antracietgrijs gegranuleerd
(±RAL 7016)

staalblauw
(±RAL 5011)

zuiver wit
(±Ral 9010)

crème-wit
(±RAL 9001)

agaatgrijs
dennengroen
arch.7038)
Tom Debaene, Waregem
(±Ral
(±RAL 6009)

betongrijs
(±RAL 7032)

zilvergrijs
(±RAL 7001)

kwartsgrijs
(±Ral 7039)

wijnrood
(±RAL 3005)

Talrijke kleurmogelijkheden
& houtstructuren

H O U T mitaties

noteboom

kerselaar

mahonie

zwartbruin

Profialis levert zijn raam- en deursystemen in
een uitgebreid kleurenpakket.
De mogelijkheden zijn:
• PROFIELEN IN DE MASSA GEKLEURD

Twee uitvoeringen zijn mogelijk:
• het Europees wit: een mooi zuiver wit dat bovendien wit
blijft door de tijd heen.
• het crème-wit: een mooie crème witte kleur die perfect
past tussen pasteltinten.

Europees wit
(±RAL 9016)
“BE”

donkere eik

crème-wit
(±RAL 9001)
“BC”

• PROFIELEN voorzien van een ACRYLAATFOLIE

Profialis profielen kunnen bekleefd worden met hoge UV bestendige acrylaatfolies.
Het gamma bestaat uit een 10-tal RAL-kleurtinten en 7-tal onwaarschijnlijke echte houtstructuren.
Bovendien hebben de acrylaatfolies een houtnerfstructuur aan de oppervlakte.
U bekomt er de charme van houten ramen mee zonder dat u deze geregeld hoeft te herschilderen.
In sommige uitvoeringen wordt de acrylaatfolie ook op de binnenzijde van de profielen aangebracht, zodat de houtnerfstructuur vanuit het interieur zichtbaar wordt.

• COLOR-LINE ®

Profialis ontwikkelde een ultramodern procédé voor het aanbrengen van hoogwaardige coatings
op zijn kunststof raam- en deursystemen.
Het Color-line® coatingsproces gebeurt op afgewerkte raamkaders door middel van een tweecomponentenlak die in alle RAL-tinten te bekomen is.
De kleurkeuze is aldus onbeperkt, zelfs een specifiek gewenste kleur is mogelijk.
De coating geeft het raam een typische matsatijnen look met korrelstructuur, passend bij het
gebouw en met respect voor de architectuur en de omgeving.
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Ook deze infofolders zijn beschikbaar:
o Schuifsystemen
o Raam- en deursysteem
o Raam- en deursysteem
o Raam- en deuruitbekledingssystemen
o Betaboard® vensterbanken
o Color-line®

gouden eik

