
          

 

Profielen binnendeuren 

 
 
Elk huis heeft zijn eigen sfeer. Binnendeuren worden steeds meer gezien als stijlmiddel 
en vormen een beeldbepalend onderdeel van het interieur. Ze worden daarom bewust 
gekozen op hun sfeer en karakter. Bijvoorbeeld in de vorm van de profilering. Elke 
binnendeur heeft een eigen profiel en paneel, wat de deur zijn unieke uitstraling geeft. 
Wij onderscheiden 4 verschillende uitvoeringen.   
 
 
Facetprofiel (A1) 
De facetprofilering is de meest toegepaste uitvoering. Het voordeel van deze profilering 
is de brede toepasbaarheid. Dat volgt uit de combinatie van een klassieke basisvorm en 
een strak karakter. Daardoor is deze profilering in alle woonstijlen goed toe te passen. 
Dit profiel wordt toegepast in combinatie met een paneel met ietwat een ronde 
bossing. In deze uitvoering is het assortiment deurmodellen ook het meest uitgebreid. 
Van dichte tot glasvarianten, van eenvoudige modellen met een enkel paneel tot 
modellen met roedeverdeling. 
 
 
Kraalprofiel (B2) 
Vroeger werd de klassiek opgebouwde deur vaak voorzien van een sierprofiel. De meest 
toegepaste was het kraalprofiel. Deze profilering werd in Nederland niet alleen in 
deuren toegepast maar ook in divers lijstwerk in het interieur. Wij leveren een flink deel 
van het assortiment ook met deze profilering. Bij de kraalprofilering hoort ook een 
aangepast bossingpaneel. Deze combinatie noemen we B2. De bossing, de afgeschuinde 
rand rond het middenvlak, is hierbij wat sterker geaccentueerd dan bij de A1 uitvoering 
met facetprofiel. 
 



Rechtprofiel (C3) 
Wij zijn in staat om binnendeuren te maken met extra brede stijlen en dorpels die 
volledig strak en glad blijven. Dit is o.a. mogelijk dankzij de unieke combinatie van de 
gelamineerde S-Core® kern. Bij deze gladde uitvoering past natuurlijk ook een strakke 
profilering. Het frame met rechte profilering wordt gecombineerd met een ruit of met 
een vlakke plaat, de C3 uitvoering. Om het strakke karakter te behouden worden geen 
glaslatten toegepast. Het glas wordt tijdens de productie in de sponningen gemonteerd. 
Dit noemen we de ‘invisible’ constructie. Al het glas dat wordt toegepast in deze deuren 
is uitgevoerd in gehard veiligheidsglas. 
 

 
 
Ojiefprofiel (D2) 
Het ojiefprofiel is een van de echt klassieke profileringen die vroeger veel werd 
toegepast. In dit detail is de kwaliteit van de vakman te herkennen. Wij hebben een 
origineel ojief met een fijne kraal uitgewerkt met een echt oorspronkelijk karakter. Het 
profiel ligt binnen het vlak van de deur waardoor het niet te dominant wordt. De kraal, 
het fijne bolle randje op het lage deel van het profiel versterkt de sierlijke vorm. Het 
profiel bestaat uit een bol en een hol deel die samen een vloeiende S-lijn vormen. Deze 
vorm wordt ojief genoemd. Bij dit profiel wordt hetzelfde bossingpaneel toegepast als 
bij het kraalprofiel. We noemen deze combinatie D2.  

 


