Výhody hliníkového systému
Drutex:
Moderný dizajn
Hliníkové okná a dvere Drutex sa vyznačujú eleganciou a moderným dizajnom. Systém je možné vďaka pestrej palete farieb,
foriem a vzorov prispôsobiť každému architektonickému štýlu.

Odolnosť a stabilita
Profily hliníkov ých okien sa v yznačujú v ysokou pevnosťou.
Nepodliehajú nepriaznivým účinkom poveternostných podmienok,
nedeformujú sa a počas používania nestrácajú svoje vlastnosti.
Umožňujú tvorbu konštrukcií značných rozmerov s veľkoplošným
zasklením, ktoré zaručujú moderný a minimalistický dojem.

Energetická účinnosť
Vynikajúce hodnoty súčiniteľa prechodu tepla poukazujú na
vysokú energetickú účinnosť hliníkového systému Drutex. Hliníkový systém je vďaka hliníkovým profilom Drutex so špeciálne
navrhnutou tepelnou izoláciou v ynikajúcim riešením aj pre
energeticky úsporné stavby.

Funkčnosť
Hliníkový systém je nenáročný na údržbu, nevyžaduje žiadnu
časovo náročnú starostlivosť a technologicky pokročilé konštrukcie na báze hliníkových profilov v systémoch MB zaručujú nielen
pohodlné používanie ale aj v ynikajúce parametre z hľadiska
odolnosti proti vode a vetru.
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Hliníkové okná a dvere
Moderný hliníkový systém Drutex je vďaka rôznorodým
formám a tvarom odpoveďou na aktuálne architektonické výzvy. Hliník je ideálny materiál umožňujúci
splniť požiadavky trhu a zároveň aj tie najrafinovanejšie
predstavy a očakávania zákazníkov.
MB-45, MB-70, MB-70 HI, MB-SR50N, MB-SR50N HI,
MB-78 EI, MB-77 HS, MB-86 SI a MB-WG60 sú vysoko
kvalitné hliníkové systémy umožňujúce výrobu architektonických prvkov pre vonkajšie a vnútorné konštrukcie,
napr. rôznych typov okien, dverí, veránd, výkladov,
fasád, zimných záhrad a priestorových konštrukcií.

Hliníkový systém je možné vďaka širokej škále možného
použitia a bohatému výberu vzorov a farieb prispôsobiť
architektonickému štýlu každej budovy.
Typ a charakter profilov umožňuje získať štíhle a odolné
konštrukcie okien a dverí, ideálne pre moderné projekty
v súlade s celosvetovými trendmi.
Hliníkové okenné a dverové systémy sa okrem toho vyznačujú výnimočnou odolnosťou, ľahkosťou konštrukcií
a maximálnou presklenou plochou.

MB-70 HI
sa používa ako v individuálnom staviteľstve, tak aj
pri výrobe hliníkových fasád. Základom konštrukcie
okenného a dverového systému s tepelnou izoláciou
je overený pokročilý systém MB-70. Tento systém sa
však v dôsledku použitia špeciálnych izolačných vložiek
vo vnútri profilov a v priestore pod sklami vyznačuje
oveľa vyšším stupňom tepelnej izolácie.

MB-78 EI
je technologicky pokročilý ohňovzdorný systém, ktorý
sa na jednej strane vyznačuje tesnosťou, na druhej
zase zvýšenou odolnosťou proti ohňu. Systém zaručuje
odolnosť proti požiaru v triedach od EI 15 do EI 60.
Základom odolnej a robustnej konštrukcie systému
sú stabilné hliníkové profily, zatiaľ čo nízka hodnota
súčiniteľa prestupu tepla vyplýva, okrem iného, zo
špeciálnej profilovanej tepelnej izolácie so šírkou 34 mm.

MB-45 (studený hliník)

MB-70 (teplý hliník)

je moderný hliníkový systém umožňujúci výrobu architektonických prvkov vonkajších a vnútorných konštrukcií
nevyžadujúcich tepelnú izoláciu, napr. rôznych druhov
deliacich priečok, okien, dverí, vrátane ručne a automaticky posuvných dverí, kyvných dverí, veránd, výkladov,
pokladničných boxov, vitrín a priestorových konštrukcií.
Moderný a stabilný hliníkový profil umožňuje získať po
zatvorení okna dojem zarovnania okna v jednej rovine s
rámom, čo pozitívne vplýva na estetiku systému. Dôležitou
vlastnosťou systému MB-45 je možnosť ohýbania profilov,
napr. rámov a krídel, čo umožňuje výrobu oblúkových
konštrukcií rôzneho druhu a realizáciu neobvyklých projektov. Systém je možné vďaka širokej palete farieb RAL
prispôsobiť aj tým najodvážnejším predstavám zákazníkov.

je vynikajúcim riešením pri výrobe prvkov vonkajších
konštrukcií vyžadujúcich tepelnú a akustickú izoláciu.
Systém sa vďaka tepelnej izolácii vyznačuje nízkym
súčiniteľom prestupu tepla U. Utesnenie okrem toho
zaručujú špeciálne tesnenia z dvojzložkového - pevného
a bunkového - syntetického kaučuku EPDM ktorý je
pri dlhoročnej prevádzke zárukou veľmi dobrej tepelnej izolácie a odolnosti proti starnutiu. Tvar profilov
umožňuje získať štíhle a odolné konštrukcie okien a
dverí. Systém sa vyznačuje elegantným a moderným
dizajnom a štandardná paleta s pestrým výberom farieb
umožňuje tvorbu rôznorodých projektov a ľubovoľné
aranžovanie interiéru a fasády budovy.

MB-86 SI
je systém s veľmi dobrými parametrami v oblasti energetickej účinnosti a odolnosti konštrukcie. Vďaka tepelnej
izolácii s dodatočnou komorou sa systém vyznačuje
lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Profily majú
trojkomorovú konštrukciu. Ich tvar umožňuje získať
okná a dvere so štíhlymi a odolnými konštrukciami.
Medzi výhody systému patrí okrem toho aj vysoká
odolnosť profilov, umožňujúca výrobu konštrukcií
veľkých rozmerov a s veľkou hmotnosťou. Pestrý výber
farieb poskytuje široké možnosti aranžovania v súlade
s aktuálnymi architektonickými trendmi.

