• Konstruktsiooni paindlikkus
• Vastupidavus
• Lihtne paigaldus

Akna-, ukse- ja vaheseinasüsteem

45 mm

87 mm

MBMB-45

143,5 mm

54 mm

MB-45 on atraktiivse hinnaga külmakatkestuseta akna- ja uksesüsteem, mida saab kasutada ka välispiiretes, kus soojaisolatsioon pole nõutav, või
samuti hoonesisestes klaasitud vaheseintes. Suure profiilivalikuga pakub MB-45 laiu kasutusvõimalusi ja ühendab kulutasuvuse ja minimaalsed
konstruktsioonisügavused. Süsteem pakub täisvalikut erinevate avanemisvõimaluste, nagu liuguksed, pöörduksed, pöörduksed näpukaitse
võimalusega, sisseavanevad aknad, kasutamiseks . Konstruktsiooni tugevus tagab säästlikud lahendused keskmise kasutusega jaekaubandus-, eraja avaliku sektori objektidel.

MB-45S

MB-45 / MB-45D

Süsteemis sisalduvad ukseprofiilid
kasutamist, mis kiirendab montaaži.

Süsteem madalate soojustusnõuetega objektidel kasutamiseks. Suur profiili- ja
tarvikuvalik.

eeldavad

klammerdatava

suluse

Saadaval ka suitsukindlate vaheseintena ja ustena, mis vastavad normile EN
13502-2:2008.

FUNKTSIOONID JA EELISED
• akende avanemine: sisse avanemine – pöörd-, kald-, pöörd-kald ja kald-liug avanemine.
• ühe- või kahepoolsed, sisse või välja avanevad uksed
• kerge konstruktsioon, lihtne paigaldada
• võimalik kasutada klammerdatavat sulust
• suitsukindel uks
• kokkusobivus muude Aluprofi süsteemidega, mis võimaldab paindlikke kujundusi ja projektilahendusi
TEHNILISED OMADUSED

MB-45

MB-45S

Lengi sügavus (uks/aken)
Lehe sügavus (uks/aken)
Klaasi paksus mm
(kinnine aken ja uks / avatav aken)

MB-45D

45
45/54

45

2 –25 / 2–34

2–25

T-profiili min. nähtav laius
Ukse/aknaleng

66,5/43,5

Ukse/aknaleht

72 / 27,5
Suuruse piirangud

Pöörd-kald akna max suurus (L x H)
Ukse max suurus (L x H)
Uste/akende max kaal (kg)

L 1250 mm (1600 mm – ainult kald)
H 2400 mm (1850 mm – ainult kald)

-

-

130 kg

120 kg

kambersulusega uksed, ustega
vaheseinad

erisuunalise avanemisega
uksed

L 1400 mm x H 2400 mm
120/130 kg
Konstruktsioonitüübid
pöörd-, kald-, pöörd-kald- ja kald-liugavanemisega aknad,
sisse või välja avanemisega uksed

ANDMED

MB-45

MB-45S

Löögikindlus

MB-45D

Klass 3 (800 N), EN 1192
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