Systém vnútorných stien a dverí

MB-45

Systém MB-45 je určený na výrobu vnútorných prvkov bez požiadavky na tepelnú
izoláciu. Ponúka riešenia pre rôzne typy vnútorných priečok, okien, dverí a to ako aj
štandardných, tak aj posuvných (s ručným alebo automatickým pohonom), výkyvných
dverí (tzv. lietacích dverí) atď.
Zaujímavým a ekonomicky výhodným riešením sú dymotesné dvere bez požiarnej

• univerzálne riešenie
• jednoduchá inštalácia

odolnosti MB-45D (v triede S30).

Systém vnútorných stien a dverí / MB-45

MB-45D

MB-45S

MB-45D je ekonomicky výhodné riešenie dverí
s ochranou proti prieniku dymu v triede Sm, Sa
podľa normy EN 13501-2.

Variant dverí smožnosťou inštalácie
drážkových pántov.

PARAMETRE A VÝHODY
• okná fixné a otváravé (sklopné, otváravé a otváravo - sklopné)
• dvere 1kr. alebo 2kr., posuvné dvere s ručným alebo automatickým pohonom, výkyvné dvere (lietacie dvere)
• ľahká konštrukcia, jednoduchá inštalácia
• možnosť použitia drážkového kovania
• dymotesné dvere v triede S30
• kompatibilita s ostatnými systémami ALUPROF

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

MB-45

MB-45S

Hĺbka rámu
(dvere / okná)

MB-45D

45 mm

Hĺbka krídiel
(dvere / okná)

45 mm / 54 mm

45 mm

Rozsah zasklievania
(fix a dvere /okná otváravé)

2 – 25 mm / 2 – 34 mm

2 – 25 mm

MIN. POHĽADOVÉ ŠÍRKY
Rám (dvere / okná)

66,5 mm / 43,5 mm

Krídlo (dvere / okná)

72 mm / 27,5 mm

MAXIMÁLNE ROZMERY A HMOTNOSTI KONŠTRUKCIÍ
Maximálne rozmery
OS - okná

š. do 2400 mm (1850 mm)
v. do1250 mm (1600 mm)

–

š. do 2400 mm (2200 mm)
v. do 1250 mm (1400 mm)

Maximálne rozmery dverí
Maximálna hmotnosť krídla
(dvere / okná)

–

120 kg / 130 kg

130 kg

120 kg

drážkové dvere,
vitríny s dverami

dvere otváravé von
a do vnútra
vitríny s dverami

Dostupné riešenia

okná otváravé, sklopné , otváravo - sklopné,
dvere otváravé von a do vnútra, posuvné dvere
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