• Säästavad ruumi
• Kujundavad ruumi
• Toimivad vaikselt ja sujuvalt

LIUGLIUG- JA VOLD
VOLDIKUKSED
IKUKSED

151

70

13

51.5

28

Aluprofi pakutavad liug- ja voldikuksed on kaasaegsed sissepääsud, mis lähtuvad tootja standardsest alumiiniumprofiilide
tootevalikust. Klaaspaneelide suurus võimaldab ruumi piisavalt valgustada, samas kui liugukselehe paralleelne avanemine
säästab ruumi ja võimaldab suurepärast funktsionaalsust. Nad toimivad vaikselt ja lihtsalt.

MB-23P

MB-SLIDE / MB-SLIDE ST
MB-23P on rõdude klaasimiseks loodud
alumiiniumsüsteem, mis pakub avatud
rõdudel kaitset tuule, vihma, tolmu ja valju
müra eest. Sellega paranevad ka kodude
turvastandardid,
tehes
keerulisemaks
sissetungijate
sisenemise
iseäranis
allkorrustele.

VOLDIKUKSED

MB-SLIDE ja MB-SLIDE ST tehniline
lahendus vastab kasutajate vajadustele tänu
lihtsatele
funktsioonidele
ning
mitme
lehelistele liugustele, mis võimaldavad
paindlikke projekte.
Neid saab paigaldada seinte avadesse ja
klaasfassaadidesse. Samuti saab kasutada
ka talveaedade ja vaateakende osana.

MB-DPA
Automaatset liugustesüsteemi on võimalik
kasutada üksikelemendina, sissepääsude
tuulekodade moodulites ja klaasfassaadi
osana. Variandid on nii soojusisolatsiooniga
kui ka isoleerimata alumiiniumprofiilid. Ka
suuremõõdulisi ukselehti on mugav ja
turvaline kasutada.

MB-59S,XMB-60,XMB-70
alumiiniumprofiilisüsteeme
kasutades
avanevad uksed sissepoole, MB-59S
klaasitud ukse korral on võimalik ka
väljapoole avanemine, säästes sellega
oluliselt ruumi

FUNKTSIOONID JA EELISED
MB-23P
MB-78 EI

• vaikne, sujuv toimimine
• lihtne tootmine ja paigaldamine
• lai värvivalik

MB-SLIDE

• vaikne, sujuv toimimine
• kahe kuni kuue mooduliga variant sobib kõigi põhiliste kasutuskohtade ja spetsifikatsioonidega
• teiste Aluprofi süsteemidega ühildumise võimalus
• sääsekaitsevõimalus
• lai värvivalik, sh topeltvärvid

MB-SLIDE ST

VOLDIKUKSED

• vaikne, sujuv toimimine
• erisuunalise avanemise võimalus
• mitmesugused klaasimisliistu variandid – Standard, Prestige, Style
• suur värvivalik, sh topeltvärvid
• mitmesugused lävepaku variandid
MB-SLIDE

TEHNILISED OMADUSED

MB-23P

Voldikuksed

Lengi sügavus (uks/aken)

53

50 i 97

Lehe sügavus (uks/aken)

23

37

Klaasi paksus mm (kinnine aken
ja avatav uks/aken)

MB-DPA

MB-SLIDE ST

4 –8

22 –26

Olenevalt süsteemist al. 50-st
al. 59 - olenevalt süsteemist
4,5 – 60

45; 50
4,5 –31,5

Min nähtav laius T-profiil
Uks/aknaleng

15

44,5

Olenevalt süsteemist

-

Ukse aknaleht

42

68,5

Olenevalt süsteemist

69; 73,5

Akende max suurus (K x L)
Ukse/aknalehe max kaal

GK Kety Group
kontserniliige

50 kg

K 2600 mm
L 1800 mm
160 kg

K 2400 mm
L 1600 mm

K 1500 mm

130 kg

200 kg
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Avanevate osade max suurus
K 2000 mm
L 1000 mm

