
STALEN KOZIJNEN
Profline 25mm profiel
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Stalen kozijnen

BEHEER JE RUIMTE 
Wij zijn gespecialiseerd in de levering van deuren en 
zolderbeglazingen op maat, volgens uw behoeften. Dankzij 
onze voorbeglazing kunt u op een eenvoudige en effectieve 
manier de ruimte indelen of aparte ruimtes scheiden zonder 
de toegang tot het daglicht te beperken en het interieur niet 
te overweldigen. Samen met u ontwerpen wij elke ruimte, 
zolang deze maar veilig en functioneel is.

Wij gebruiken alleen:
•   Professionele UV-afdichtingen voor geveltoepassingen
•   Poedercoating, waardoor de oppervlakteweerstand jarenlang wordt gegarandeerd
•   Veilig glas

Wij gebruiken géén siliconen. Dit alles betekent dat we niet bang zijn om het product de Profline te noemen.
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Stalen kozijnen

OPENINGSSYSTEMEN
Wij bieden scharnier-, schuif-, pendeldeuren en vaste onderdelen.  

Elke deur heeft een enkele of dubbele vleugeloptie.

SCHUIFSYSTEMEN
Montage in een schuifrail aan een wand of plafond Montage op decoratieve loftwielen

Draaideur Schuifdeur Taatsdeur

2
1

50 mm 

Drzwi przesuwne 
z pochwytem Levem

+/- 5 mm  -  odległość między skrzydłem a ścianą 
wartość zmniejszająca szerokość przejścia (wynika z budowy i mocowania pochwytu)2

1

Drzwi przesuwne 
z pochwytem Gracia/Estella

2
1

100 mm 2

1

0 mm 

Drzwi przesuwne 
z pochwytem Secret

2
1

70 mm 

Drzwi przesuwne 
z pochwytem Loft

Ondergeleiding voor schuifdeuren Montage plafond Montage wand

Schuifdeur Gracia / Estella  
met leuning

 ± 5 mm - de afstand tussen de vleugel en de muur
waarde vermindering van de breedte van de overgang (resultaten van de zijkant en de neerhouder)

Schuifdeur Levem  
met leuning

Schuifdeur Loft  
met leuning

Schuifdeur Secret  
met leuning

2
1

50 mm 

Drzwi przesuwne 
z pochwytem Levem

+/- 5 mm  -  odległość między skrzydłem a ścianą 
wartość zmniejszająca szerokość przejścia (wynika z budowy i mocowania pochwytu)2

1

Drzwi przesuwne 
z pochwytem Gracia/Estella

2
1

100 mm 2

1

0 mm 

Drzwi przesuwne 
z pochwytem Secret

2
1

70 mm 

Drzwi przesuwne 
z pochwytem Loft

EXTRA 
OPTIE



Stalen kozijnen

Kleuren zijn altijd in de kleur van het frame

SOORTEN DEURBESLAG
Deurkruk Circo

Deurgreep Gracia Deurgreep Estella Deurgreep Levem Deurgreep Loft Deurgreep Secret

Deurkruk Qubis Deurkruk Planus Deurkruk Klemku

EXTRA 
OPTIE

EXTRA 
OPTIE

Andere kleuren:
• roestvrij staal

Andere kleuren:
• wit
• goud (glans en mat)
• zilder (glans en mat)

Andere kleuren:
• wit
• zilver (glans en mat)

Andere kleuren:
• mat goud
• mat zilver
• mat bruin
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Stalen kozijnen

ROEDEVERDELING
We kunnen elke horizontale en verticale roede op de deur of vast onderdeel maken.  

Laat je inspireren door onze kant-en-klare ontwerpen of kome met uw eigen ontwerp!

KLEUR
Zwart, wit of kleur? We dekken Profline 
producten af   met poederverf van de 
hoogste kwaliteit die wordt gebruikt bij 
de productie van gevels. De deklaag is 
een poedermethode die een harde en 
duurzame structuur geeft. Naast onze 
standaard kleuren, kunnen we een kleur 
kiezen uit het internationale RAL-palet.

Zwart
RAL 9005
(Jet black)

Wit
RAL 9003
(Signal white)

Antraciet
RAL 7021
(Black grey)

Overige RAL kleuren
niet inbegrepen
(extra optie)

Het basistype is een platte 
roede met een doorsnede 
van 5x25mm.

Bij grote beglazing of 
op verzoek kan aan 
de scharnierzijde een 
constructieroede gemonteerd 
worden met een afmeting van 
25x25mm.

EXTRA 
OPTIE

EXTRA 
OPTIE

1

7 8 9 10 11

2 3 4 5 6
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Stalen kozijnen

SOORTEN GLAS
Voor onze schermen gebruiken we standaard zes millimeter gelaagd veiligheidsglas (VSG), transparant of op melkbasis. 
In ons aanbod vindt u echter ook een ruim aanbod aan andere glazen die perfect tot hun recht komen in uw droomdeur. 

Heeft u glas nodig dat niet in ons aanbod staat, vraag ernaar, wij regelen het voor u.

EXTRA 
OPTIE

EXTRA 
OPTIE

EXTRA 
OPTIE

EXTRA 
OPTIE

EXTRA 
OPTIE

EXTRA 
OPTIE

EXTRA 
OPTIE

EXTRA 
OPTIE

transparant

zwart gelamineerd

grijze antisol

estradio

melk

fluiten

bruin antisol

kathedraal max

versterkt

listral D

MONTAGE
De profielen worden rechtstreekts op het kozijn gemonteerd. De standaard montageafstand is 5 mm over de breedte en 

hoogte. Het gebruik van montageschuim wordt afgeraden. Het gewicht van de constructie is ca. 30 kg/m2.



ZALTBOMMEL
Koxkampseweg 13b
T 0418-684944
zaltbommel@stmiddelkoop.nl

WERKENDAM
Leeghwaterstraat 14 
T 0183-724610
werkendam@stmiddelkoop.nl

BUURMALSEN
Lingedijk 7 
T 0345-572329
buurmalsen@stmiddelkoop.nl

www.mkkozijnen.nl advieslijn: 0345 247 046

Dé leverancier van kunststof, aluminium en stalen kozijnen 
o.a. ramen  •  deuren  •  vouwwanden  •  schuifpuien

Kom kijken in één van onze showrooms:


