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Terasové systémy » Harmoniky » MB-70/ MB-70HI

Hliníkové skladacie dvere MB-70 / MB-70HI

Vynikajúca pevnosť a inovatívny dizajn zaručujúci dlhú životnosť a optimálne

osvetlenie miestností.

Vlastnosti

1. Možnosť realizácie estetického veľkoplošného zasklenia umožňujúceho

zároveň efektívne využitie priestoru budovy.

2. Vynikajúce riešenie pri zástavbe balkónov, terás alebo zimných záhrad.

3. Bohatá ponuka povrchových náterov (RAL) poskytuje možnosť ľubovoľného

aranžovania.

4. Módna a moderná konštrukcia zodpovedajúca aktuálnym architektonickým

trendom.

5. Vysoký stupeň komfortu a jednoduché použitie zaručujú značnú svetlú šírku

prechodu.

6. Konštrukcie tohto systému je možné využiť tak v prípade individuálnej

zástavby, ako aj pri realizovaní hliníkových fasád.

7. Vynikajúce tepelnoizolačné parametre vďaka špeciálnym izolačným vložkám

(v prípade systému MB 70HI).

8. Robustná konštrukcia systému vďaka hliníkovým profilom vysokej kvality.

Technické údaje

Farebná škála podľa palety RAL a drevodekor podľa Aluprof ColorCollection

Tesnenia

Zasklievacie a zatváracie tesnenie vyrobené z EPDM. Stredové tesnenie

vyrobené z dvojzložkového pevného alebo bunkového syntetického kaučuku

EPDM.

Doplnky
Kovanie Maco Multi Matic KS. V štandardnej verzii dva bezpečnostné čapy

proti vlámaniu.

Rám
V štandardnej verzii pozinkovaný oceľový rám. V prípade záujmu voliteľný rám

Swisspacer Ultimate dostupný v rôznych farebných prevedeniach.

Profil

Profily systému trojkomorovej konštrukcie s konštrukčnou hĺbkou 70 mm

(zárubňa) a 79 mm (krídlo), s tepelnou prepážkou z polyamidu spevneného

skleným vláknom. V prípade systému MB-70HI sa v profiloch a v priestore pod

sklom okrem toho nachádzajú aj špeciálne izolačné vložky.

Okná

Dostupné izolačné sklá s hrúbkou až do 50 mm. V štandarde jednokomorové

izolačné sklo so súčiniteľom prestupu tepla Ug=1,0 W/(m2K) podľa normy

PN-EN674.

Možnosť použitia izolačného trojskla so súčiniteľom Ug = 0,5 W/(m2K).

Možnosť použiť sklá so zvýšenou akustickou izoláciou, tvrdené sklá,

bezpečnostné sklá proti vlámaniu, ornamentové sklá, prípadne slnečné sklá.
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