FUNKTSIOONID JA EELISED
• akende avanemine: sisse avanemine – pöörd-, kald-, pöörd-kald ja kald-liug avanemine. Pöördtelgaknad.
• mikroventilatsiooni valik
• ühe või kahe lehega uksed: avanemine sisse- või väljapoole
• saadaval on suured uksekonstruktsioonid
• klaasid kuni 50 mm

• Suurem soojusisolatsioon

• murdvargusekindlate turvaakende ja -uste valik
• topeltvärvivalikud

• Paindlikum sobitamine

• soodsama ukse valik

individuaalprojekti nõuetega

• suur viimistlusvõimaluste valik
• mitmepunktilukustus

• Turvalisus

• Eurogroove laiendab saadaolevate suluste valikut
• ühilduvad muude Aluprofi süsteemidega, mis võimaldab paindlikke tehnilisi ja projektilahendusi
• vastavus CE-märgistuse nõuetele
MB-60US
TEHNILISED OMADUSED

MB-60

MB-60 HI

Lengi sügavus (uks/aken)

60/60

Lehe sügavus (uks/aken)

60/69

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

MB-60E

MB-60EF

MB-60E HI

MB-60EF HI

60

69

5–41

-

MB-PIVOT
MB-60US HI
60
69

5 –41 / 14 –50

4 –35 / 8–44

5–41 / 14–50

Ukse- ja aknasüsteemid

Min nähtav laius T-profiil
Ukse/aknaleng
Ukse/aknaleht

51/47

75

60

41,5

72

72/29

34,6

60

67

72

Suurus- ja kaalupiirangud
Akna max suurus (K x L)

K 2400 mm
L 1250 mm

Ukse max suurus (K x L)

K 2400 mm
L 1200 mm

Uste/akende max kaal (kg)

120 / 130 kg

K 1900 mm
L 1100 mm

K 2000 mm
L 2400 mm

MB-60

K 2400 mm
L 1250 mm

-

-

-

K 2300 mm
L 1200 mm

-

130 kg

180 kg

120 kg

130 kg

Konstruktsioonitüübid
pöörd-, kald-, pöörd-kald ja kald-liug
aknad, erisuunalise avanemisega uksed

ANDMED

MB-60

MB-60 HI

Õhuläbilaskvus

GK Kety Group
kontserniliige

MB-PIVOT

Klass 3 (800 N)

-

pöörd-, kald-, pöörd-kald
ja kald-liug aknad,
erisuunalise
avanemisega uksed

MB-60E
MB-60E HI
Klass 2 (300 Pa)

Klass C2 (800
Pa)
EN 12211:2001; EN
12210:2001

Klass C5 (2000 Pa)
EN 12211:2001; EN 12210:2001

-

Klass 3 (800N)

al. 1,8

al. 1,4

al. 1,5

-

ALUPROF S.A.
Peakontor
ul. Warszawska 153,
43-300 Bielsko-Biała, Poland tel. +48 33 81 95 300,
faks +48 33 82 20 512
e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.eu, www.aluprof.co.uk

al. 2,8

pöörd-, kald-,
pöörd-kaldaknad,
klaasfassaadides

MB-60EF
MB-60EF HI
Klass 4 (600 Pa)

Klass C1 (400
Pa)
EN 12211:2001; EN
12210:2001

Klass E900 (900 Pa)
EN 1027:2001; EN 12208:2001

Veepidavus
Soojusisolatsioon
Uf (W/m2K)

MB-60US
MB-60US HI

Pöördtelgaknad

Klass 4 (600 Pa)

Tuulekoormuskindlus

Löögikindlus

pöörd-, kald-, pöördkaldaknad

Klass C4
(1600 Pa)
EN 12211:2001; EN
12210:2001

149 mm
69 mm

Uks – ristlõige

Avanev aken –
ristlõige

-

MB-60 on vastupidav üldotstarbeline terviklik akna- ja uksesüsteem suuremat soojapidavust nõudvatesse kohtadesse, mis lähtub erinevate valdkondade mitmesugustest vajadustest.

Klass E1200 (1200 Pa)
EN 1027:2001; EN 12208:2001

Selle ühilduvate komponentide lai valik võimaldab moodustada mitmesuguseid elemente alates väikese soojustusega akendest ja ustest kuni pöördtelg- ja kald-liugakendeni,

-

VBH Estonia AS
Läike tee 12
75301 Rae vald,
Peetri küla, Harjumaa

terasilmega tööstusakendeni ja turvausteni.
Enamik süsteeme on saadaval nii standard- kui ka HI-versioonis, mille soojustusomadused on kõrgemad.

MB-60

MB-60 PIVOT

Uks – ristlõige

Avatav aken – ristlõige

Põhisüsteem on saadaval erinevate akende ja ustetüüpide valikuna, mille hulgas on nii
suuremamõõtmelised kui ka suuremat turvalisust vajavate kohtade uksed. Soojustus
saavutatakse kolmekambriliste profiilidega ja omega kujulise polüamiid külmakatkestuse
ühendamisel, mis tagab suurepärased omadused ja sujuva toimivuse.

Pöördtelg-akent on võimalik paigaldada nii vertikaalselt kui ka
horisontaalselt. Selle sulused võimaldavad aknal avaneda 180
kraadi. Konkurentsieelisteks on suured mõõdud ja kaalupiirid.

Pöördtelgaken – ristlõige

MB-60E / MB-60E HI
MB-60 E

MB-60 HI

Uks – ristlõige
Avatav aken – ristlõige

Ülihea hinna ja kvaliteedi suhtega süsteem soojusisolatsiooniga uste ning
akende valmistamiseks. Sellel on head omadused, soodsam hind ning lühem
ja lihtsam tootmisaeg.

Parema soojustuse annavad täiendavad spetsiaalsed
isolatsioonisektsioonid, mis on paigutatud
alumiiniumprofiilidesse ja ümber klaaspaketi.

MB-US / MB-60US HI
MB-60EF / MB-60EF HI
MB-60 US

MB-60EF

Avatav aken – ristlõige

Peidetud aknaleht võimaldab anda hoone välisküljele kinniste ja avatavate akende
kombinatsioonis tootesarjale eripärase väljanägemise. Saadaval on tavapärase ja
suurema soojustusega variandid.

Avatav aken klaasfassaadis – ristlõige

Süsteemi aknad on integreeritud MB-SR50 EFEKT klaasfassaadi, mistõttu tekib
visuaalne efekt – klaasfassaadi üleni klaasist välispinnal moodustub alumiiniumist
aknaraami selge eristus. Saadaval on tavapärase ja suurema soojustusega variandid.

Ukse

Ukse- ja aknasüsteemid

Ukse- ja aknasüsteemid

