Systémy pre nízkoenergetické
domy od spoločnosti Aluprof

Systém MB-W86 uspokojí
rôzne požiadavky klientov.
Konštrukcia profilov tohto
systému má tri rôzne varianty,
podľa požiadaviek na tepelnoizolačné schopnosti: ST, SI
a AERO. Ide o prvý systém
na svete, ktorý používa
aerogél – materiál s vynikajúcou termickou izolačnou
schopnosťou. K prednostiam
systému MB-W86 patrí
aj vysoká pevnosť profilov,
ktorá umožňuje vyrábať okná
s veľkými rozmermi a vysokou
hmotnosťou.
PARAMETRE A VÝHODY
veľký výber profilov,
nové tvarovanie, extra široké tepelné mostíky,
viackomponentové centrálne tesnenie perfektne izoluje
a dokonale utesňuje priestor medzi krídlom a rámom,
zasklievacie lišty s dodatočnou tesniacou funkciou,
zasklenie až 67 mm – umožňuje použiť akustické
bezpečnostné trojsklá, odolné proti vlámaniu,
použitie veľkých skiel bez delenia
priečkami,
rôzne typy kovania vrátane skrytého,
dva varianty odvodnenia profilov – tradičné a skryté,
veľmi nízky koeficient prestupu tepla Uf od 0,6 W/
m2K,
čisté a ostré hrany extrudovaných hliníkových
rámov,
veľký počet finálnych
verzií.

Zdvižno posuvné dvere MB-77HS

Okenno-dverový systém MB-W86

Akciová spoločnosť ALUPROF,
jeden z najväčších dodávateľov hliníkových systémov pre stavebníctvo
v Európe, prednedávnom uviedla na trh nové systémové riešenia: okenno-dverový systém MB-W86 a posuvno-zdvižný systém MB-77HS.
Zdvižno posuvné dvere sú ideálnym riešením pre predelenie obytnej časti s vonkajším prostredím. Umožňujú
pohodlný prístup na terasu, balkón, alebo záhradu. Veľké
presklené plochy prinášajú do priestoru svetlo a perfektný výhľad von, zároveň v otvorenej polohe nezaberajú
miesto čo zvyšuje celkový komfort. Vďaka svojej robustnej
konštrukcii a izolačným prvkom ponúka systém MB-77HS
jedny z najlepších parametrov. Vybrať si
môžete z varianty ST alebo HI. Konštrukcia
umožňuje výrobu krídel veľkých rozmerov
s použitím 3-skiel alebo 4-skiel! Vďaka
svojim úžitkovým vlastnostiam je
tento systém vhodný pre použitie
v privátnych objektoch ako aj v komfortných apartmánoch a hoteloch.
FUNKIONALITA A ESTETIKA
 veľkorozmerné posuvné krídla – až 3,2 x 3,3 m (v x š)
a až 400 kg
bezprahové riešenia
široký rozsah zasklenia až 58,5 mm (dovoľuje použitie
3- skiel a 4-skiel)
konštrukcia profilov a použité izolátory v kombinácii s HI
vložkami ponúkajú výborné tepelné a akustické parametre
3 designové v arianty zasklievacích líšt (Standard,
Prestige, Style)
špeciálne tvary tesnení a použité kovanie zabezpečujú
vysokú vodotesnosť a vzduchotesnosť
možnosť použitia rôznych typov
kovania s ručným alebo motori
ckým posuvom
kompatibilita s okenným
a dverným systémom MB-86
umožňuje estetické spojenie
a využitie spoločných komponentov k ich výrobe
široká paleta farieb vrátane
drevodekorov, možnosť dvojfarebného prevedenia

Viac informácií nájdete na

www.aluprof-system.cz

