De ramen die je wereld kleuren

PASSIO HEFSCHUIFRAMEN
Passio(n) for the future

NEW
Ontdek meer over de wereld van Profialis op www.profialis.com

Met het nieuwe PASSIO hefschuifsysteem brengt
Profialis een schuifsysteem op de markt dat zowel
voor de verwerker als voor de gebruiker tal van
nieuwe mogelijkheden biedt en dit naargelang uw
smaak, de gewenste performanties of uw budget.
De PASSIO-luxe, een moderne look met strak geprofileerd aluminium dorpel, of de PASSIO-base met
eenvoudig aan te brengen rubberstrip?
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De keuze is aan u !
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Uw voordelen met PASSIO:
✔ Een slank en elegant profiel afgestemd op Profialis rolluik en/of vliegraam zorgt voor een maximale lichtinval waarbij de mogelijkheid tot fabricatie van grote elementen (7m br. x 2,5m h.) behouden blijft. (1)
✔ De vleugelprofielen zijn, analoog aan het S3000 raam- en deursysteem, 70mm breed (2), bezitten meerdere
kamers die zorgen voor een uitstekende thermisch isolerende waarde tot Uw: 1.0 W/m²K (3)
✔ Een stalen versterking als support voor zowel vast als schuivend deel zorgt voor een uiterst stabiel kaderprofiel. (4)
✔ 2 schuivende vleugels zijn mogelijk (5)
✔ 3-slag en 4-slag zijn mogelijk door toepassing van een thermisch onderbroken koppelprofiel tussen beide
schuivende vleugels. (6)
✔ Compatibel met alle beslagsystemen die in de handel verkrijgbaar zijn. (7)

(10)

(11)

Passio-base
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✔ De keuze tussen borstels of dichtingen. (8)
✔ Lage opstaphoogte (<2cm) ten behoeve van rolstoelgebruikers. (9)
✔ Een innovatieve en gecontroleerde drainage van het regenwater aan de middenstijl + een afzonderlijk
clipsbaar supportprofiel aan het vaste deel zorgen voor een performant hefschuifsysteem dat overal kan
toegepast worden. (10)
✔ Een mechanisch verbonden kader als alternatief voor de traditionele lasverbinding. (11)
✔ Snelheid en efficiëntie in montage met oog voor het esthetisch aspect vinden we terug in de kleinste details en typeren de Profialis schuifsystemen reeds jaren lang. (12)
✔ Een ultra-isolerende composiet onderdorpel op maat geleverd in samenwerking met Isostone®. (13)
✔ Onbeperkte kleur- en afwerkingsmogelijkheden binnen het Profialisgamma
(massa-kleuren / Color structure foils / Color-line®GREEN)
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Passio-luxe

Onbeperkte kleurmogelijkheden
Profialis levert zijn raam- en deursystemen in een uitgebreid kleurenpalet.

• PROFIELEN IN DE MASSA GEKLEURD
Twee uitvoeringen zijn mogelijk: Europees wit en crème wit

Europees wit
(±RAL 9016)
BE

crème-wit
(±RAL 9001)
BC

donkere eik

gouden eik

• PROFIELEN in ruim 100 foliekleuren uit het COLOR STRUCTURE FOILS gamma
Profialis profielen kunnen bekleefd worden met acrylaatfolies met een hoge UV bestendigheid.
Bovendien hebben de acrylaatfolies een houtnerfstructuur of een korrelstructuur.

zuiver wit
(±RAL 9010)

crème-wit
(±RAL 9001)

agaatgrijs
(±RAL 7038)

betongrijs
(±RAL 7023)

zilvergrijs
(±RAL 7001)

kwartsgrijs
(±RAL 7039)

zwartbruin
(±RAL 8022)

antracietgrijs
(±RAL 7016)

antracietgrijs
gegranuleerd
(±RAL 7016)

wijnrood
(±RAL 3005)

staalblauw
(±RAL 5011)

monumentenblauw
(±RAL 5004)
enkel voor Nl.

dennengroen
(±RAL 6009)

monumentengroen
enkel voor Nl.

noteboom

• PROFIELEN gecoat in
Alle raamprofielen kunnen gelakt worden in ruim 200 RAL-kleuren
uit het Color-line® GREEN gamma. Hieronder enkele standaardkleuren :

crème-wit
(±RAL 9001)

kiezelgrijs
(±RAL 7032)

blank aluminium
(±RAL 9006)

kwartsgrijs
(±RAL 7039)

ombergrijs
(±RAL 7022)

Andere kleurmogelijkheden op aanvraag
* De opgegeven RAL-nummers benaderen de kleuren het meest.

Troeven :
✔ Glasdikte tot en met 46mm
✔ Dorpels : verzonken, mechanische verbonden of in composietmateriaal
✔ Veiligheidskeurmerk van SKG klasse 2* (* = in testfase)
✔ Raamtypes : 2-slag , 3-slag, 4-slag
✔ Raamtypes : kan zowel enkel- als dubbelschuivend
✔ Maximale afmetingen : 7.0m b. x 2,5m h.
✔ Groot comfort en bedieningsgemak
✔ Geschikt voor residentiële nieuwbouw & renovatie
✔ Geschikt voor laagenergiewoningen

kerselaar
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