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NOVÁ SILNÁ ZNAČKA
Firma ALUPROF S.A. se sídlem v městě Bialsko-Biala
vznikla sloučením dvou firem, podnikajících v oblasti
hliníkových systémů: Metalplast-Bielsko S.A. – leadera
polského trhu v oblasti architektonických hliníkových
systémů a Aluprof Sp. z o.o. – významného dodavatele
hliníkových systému určených k výrobě rolet a navíjecích
bran. Myšlenkou spojení těchto dvou společností,
fungujících v rámci kapitálové skupiny Kety, byl vznik
firmy s takovým potenciálem, který umožní stát se
hlavním dodavatelem a distributorem hliníkových systémů
ve střední a východní Evropě a vybudování evropské
značky.Firma má zkušené personální obsazení, použité
materiály a technologie splňují nejvyšší kritéria jakosti
a nabízená řešení jsou velmi populární na mnoha trzích
jak v Evropě tak i mimo ni.
Sídlo firmy Skupiny Kęty, Bielsko-Biala

ALUPROF S.A. je součástí skupiny Kety – nejmodernější a nejrychleji
se rozvíjející firmy v oblasti výrobků z hliníku v Polsku.
Společnost tvoří holding, který tvoří několik firem, které zpracovávají
cca 50 000tun hliníkových surovin a své výrobky prodávají do
několika desítek států v Evropě a ve světě. Skupina Kety je leaderem
na polském trhu v oblasti hliníkových profilů, hliníkových systému
a pružných obalů. K jejím cca 1 500 odběratelům patří nejen
mezinárodní koncerny a velké a střední firmy, ale také velkoobchody
a řemeslné dílny, které reprezentují skoro všechny oblasti průmyslu
počínaje stavebnictvím, přes automobilový průmysl, vybavení interiérů
a konče potravinářským průmyslem. Hliníkové systémy pro stavebnictví
a systémy rolet a bran, které jsou vyráběny v Bialsku-Biala a v Opole,
jsou jednou ze tří strategických oblastí činností skupiny Kety, která
díky investovaným prostředkům v posledních letech ve výši více než
600 mil. PLN disponuje moderním strojovým parkem a vyzkoušenými
technologiemi. Protože firma disponuje novou lisovnou, lakovnou,
vlastním anodováním a týmem lidí tvořících systémy hliníkových
konstrukcí ALUPROF S.A., je schopna zabezpečit komplexní obsluhu
jak malých tak velkých stavebních investic.
V budoucnu chce skupina Kety zvýšit svůj podíl na domácím trhu a více
se rozvinout na zahraničních trzích. Cílem je dosáhnout pozice leadera
ve střední a východní Evropě ve třech základních oblastech obchodu:
v oblasti hliníkových profilů, v oblasti hliníkových systému a v oblasti
pružných obalů.

Podnik Aluprof v Bielsko-Biale
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Podnik Aluprof v Opolu

O nás
VÝROBA
ALUPROF S.A. tvoří podniky o ploše skoro
50 000 m2, které disponují moderním
vybavením, například automatickou linkou
na výrobu profilů, šesti nejmodernějšími
linkami sloužícími k výrobě profilů a roletových
skříněk, dále výkonnou práškovou lakovnou,
zakladačovými sklady a pružnou dopravou.
Linka ke vtlačování izolačních
vložek
Linka ke vtlačování izolačních vložek do profilů
je plně automatizována. Toto moderní zařízení
švýcarské firmy Hermann Müller zajišťuje
výkonnou výrobu tepelně izolačních okenních,
dveřních a fasádních profilů při zachování
garance vysoké kvality finálního výrobku.

Lakovna
Částí zmodernizované technologické linky pro
práškové lakování je také tzv. rychlovýměnná
lakovací kabina americké firmy Nordson.
Stavba kabiny: stěny kabiny jsou konstruovány
ze speciálního materiálu, systém napájení
a zpětného získávání práškové barvy
umožňují efektivní využití laku a jeho rychlou
výměnu. Zajišťuje to nejenom přesné a plně
automatizované nanášení práškové barvy, ale
také rychlou výměnu odstínu barvy.

Linka na výrobu profilů
Zařízení k výrobě roletových profilů jsou
moderní, plně automatizované produkty firem
DREISTERN a DALLAN, které zajišťují vysokou
výkonnost a opakovatelnost tvaru.
Profily zde vznikají válečkovým procesem
tvarování (profilování) hliníkových plechů.
V závislosti na použitých válečcích je možné
v jednom okamžiku vyrábět až osm různých
typů profilů (rozměrů).
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Linka na výrobu roletových
skříněk
Výroba roletových skříněk probíhá ve dvou
etapách. V první etapě probíhá válečkové
profilování hran hliníkového plechu, které tvoří
uzávěr vyráběné skříňky a ve druhé etapě je
dán požadovaný tvar skříňky ohýbáním pod
určeným úhlem na lemovačce. Obě etapy
probíhají automatizovaně a jsou počítačově
řízeny na lince firmy DREISTERN.

HISTORIE
Začátek XX století - vznik manufaktur Augusta
Grossa, Jana Ochsnera a Karola Szwabego
w Bielsku,
Rok 1945 - přechod manufaktur do rukou
státu a změna názvu na „Fabryka Wyrobów
metalowych”,
Rok 1951 - vznik státního podniku pod
názvem „Fabryka Wyrobów metalowych
Biała“,
Rok 1961 - do výroby začleněny „hliníkové
stavební prvky“,
Rok 1965 - změna názvu na Bielskie zakłady
Okuć i Instalacji „Budoplast“,
Rok 1972 - počátek výstavby nového závodu
v Bielsko-Bialej,
Rok 1973 - opět změna názvu podniku
na Zakłady elementów Wyposażenia
Budownictwa „Metalplast-Bielsko“,
Počátek 90. let - privatizace podniku
„Metalplast-Bielsko“,
Rok 1993 - zápis do obchodního rejstříku
Rok 1996-1997 - kapitálové spojení se skupinou
KETY S.A.,
Rok 1997 - založení společnosti Aluprof Sp. z o.o.
v Opolu;
31.ledna 2006 - skupina KETY S.A. se stala
100% vlastníkem společnosti Aluprof,
Rok 2006 - spojení Metalplastu-Bielsko
a Aluprof Sp. z o.o.

O nás
KVALITA
V činnosti firmy důležité místo zaujímá
zvyšování úrovně kvality výrobků a zvyšování
kvality služeb. Mnoho uskutečněných investic
slouží k dosahování tohoto cíle. Naší neustálou
snahou je, aby naše výrobky splňovaly
požadavky evropských norem a neustále se
měnící požadavky stavebních předpisů.
Fungující systém řízení jakosti splňoval
požadavky normy ISO 9001, která byla
ve společnosti zavedena v roce 1997
certifikačními organizacemi IQ-NET, DQS
a PCBC. Systém řízení jakosti od té doby
podléhá pravidelným auditům.
Firma Metalplast- Bielsko S.A. se také
účastnila společných činností v oblasti
životního prostředí skupiny Kety S.A.
a do ledna roku 2004 společně s jinými
společnostmi skupiny získala certifikát shody
systému řízení životního řízení s normou
ISO 14001. Nabízené výrobky splňují požadavky
evropských norem jak v rozsahu kvality slitin,
v toleranci provedení, tak v odolnosti.

Distribuce je zabezpečována nejen
z hlavního skladu v Bielsko-Bialej
a prostřednictvím sítě několika
velkoobchodů v Polsku, ale také
prostřednictvím partnerských
firem na území Ruska, Ukrajiny,
Maďarska, Německa, Velké Británie,
Rumunska a České republiky.
Finsko

Švédsko

Rusko

Lotyšsk
Litva
Irsko

Velká
Británie

Bělorusko
Polsko

Německo

České
republiky

Ukrajina
Slovensko
Maďarsko

Rakousko

HLINÍKOVÉ

SYSTÉMY

PRODEJ
Díky důsledně realizované strategii
soustřeďující se na projektování moderních
systémových řešení, dynamicky se rozvíjející
a dobře fungující distribuční síti systémů,
všestranné spolupráci s dřevovýrobci,
architekty a stavebními firmami, Aluprof
S.A. dosáhl dominantní podíl prodeje na
trhu: v systémech pro stavebnictví – 45%,
v systémech rolet a rolovacích bran – 60%.

Rumunsko

ALUPROF V POLSKU
Distribuce výrobků firmy Aluprof na území Polska
je zabezpečována ze skladů v Bielsko-Bialej,
v Opolu, v Poznani, ve Štětíně a v Gdyni a také
prostřednictvím sítě regionálních velkoobchodů,
a proto naše výrobky jsou pro klienty lehce
dostupné ve všech regionech země.
ALUPROF V EVROPĚ
Distribuci výrobků za hranicemi Polska zajišťují
dceřinné společnosti :
ALUPROF UKRAJINA v Kyjevě,
ALUPROF HUNGARY v Budapešti,
ALUPROF RUS v Moskvě,
ALUPROF ROMANIA v Bukurešti,
ALUPROF DE v Brémách,
ALUPROF UK v Manchesteru,
ALUPROF SYSTÉM CZECH v Ostravě.
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O nás
Výsledkem naší péče o celý proces
projektování, výrobu a získání odpovídajících
certifikátů je, že hotový výrobek opírající se
o systémy firmy Aluprof splňuje nejen
požadavky odpovídajících norem, ale garantuje
také vysokou kvalitu a splňuje bezpečnost
a komfort v užívání.

VÝZKUM A ROZVOJ
V naší činnosti klademe silný důraz na kvalitu
výrobků a rozšiřování naší nabídky. Společnost
disponuje zkušeným týmem konstruktérů
a vysoce specializovaným softwarem pro
projektování, tepelné propočty, odolnost a pro
jiné kinematické simulace.
Hliníkové systémy jak v Polsku tak i v zemích,
kde jsou distribuovány, mají základní certifikáty,
které dovolují použití ve stavebnictví.
Nově vypracovaná řešení před uvedením na
trh jsou podrobena příslušným zkouškám
nejen v naší zkušebně, ale také v nezávislých
institucích a v certifikačních zkušebnách.
Mezi institucemi, ve kterých se provádějí
aprobační a certifikační procesy konstrukcí
na základě hliníkových systémů MB, jsou
renomované evropské výzkumné instituce
takové jako Institut Techniki Budowlanej ve
Varšavě nebo Institut Techniki Okiennej IFT
v Rosenheimu. Provádějí se rovněž individuální
zkoušky ve specifických případech požadavků
objektů. Do dnešní doby získané dokumenty
potvrzují, že naše výrobky mají vysoké
parametry splňující požadavky evropských
norem.
V oblasti systému vnějších rolet a rolovaných
bran používáme pro výrobu profilů pouze
vybrané materiály, které garantují jejich
dokonalou kvalitu. Dodavateli plechů jsou
nejvýznamnější světové koncerny vyrábějící
lakované hliníkové plechy. Tyto firmy vlastní
certifikáty ISO 9001, ISO 9002 a ISO 14001.

Požární zkoušky a zkoušky
proti vloupání

Ceny a vyznamenání

Certifikáty
Instituty a certifikační organizace

Zlatá soška polského leadera
obchodu 2002
Evropská medaile pro systémy
MB-78El a MB-SR50

Na nejvyšší jakosti našich výrobků se také
podílí kreativní práce našich konstruktérů.
Při konstrukci nových prvků rolet se opírají
o poznatky a připomínky našich zákazníků,
provádějí výzkumné práce, dozorují kvalitu
výroby v každé jeho etapě.
Na všechny profily, hliníkové skříňky, boční
kryty skříněk, vodící lišty jsme získali certifikát
shody v Institutu Techniki Budowlanej Zaklad
Certyfikacji v Poznani. Na základě těchto
certifikátů mohou být naše výrobky používány
ve stavebnictví.

6

Vyznamenání v rankingu nejrychleji se rozvíjejících polských
firem „Gazele Biznesu“,
31. místo v rankingu nejdynamičtěji se rozvíjejících se polských
firem v roce 2005 a 20. místo v rankingu inovačních firem,
Titul Podnik Fair Play 2003.
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Sloupkovo-příčkový systém je systémem, na základě kterého se provádí vnější
opláštění budov a vnitřní výstavba, různé typy vnějších plášťů, velké prosklené plochy
a také prostorové stavby jako rotundy, zimní zahrady, větrolamy, verandy, stříšky
atd. Tvar sloupků a příček dovoluje tvořit estetické fasády s viditelnými úzkými liniemi.
Tento systém zabezpečuje jak trvanlivost, tak odolnost konstrukce. Jako doplněk
jsou tyto profily z vnějšku zaobleny, což dává takzvaný „soft-line“ efekt. Systém
MB-SR50 umožňuje různá provedení vnějšího vzhledu, mimo jiné tzv. vertikální nebo
horizontální linie (MB-SR50 PL) a také polostrukturální verzi (MB-SR50 EFEKT).
Tento systém je možno také použít pro dřevěné nebo ocelové konstrukce.

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ
Volnost v projektování
Díky bohaté nabídce profilů mohou projektanti
realizovat ty nejsmělejší nápady v oblasti
hliníkových a skleněných konstrukcí.

Široké možnosti použití
Systém je určen ke konstrukci a provedení
lehkých vnějších plášťů – zavěšených
a vyplňujících, střech, světlíků a jiných
prostorových konstrukcí.
Hloubka profilů: sloupky 15-185 mm, příčníky
5-145 mm. Tloušťka vyplnění: 4-48 mm.

Vysoká estetičnost systému.
Varianty provedení
Tvar sloupků a příčníků dovolují realizovat
estetické fasády s viditelnými úzkými liniemi,
což současně zajišťuje trvanlivost a odolnost
konstrukce. Jako doplněk jsou tyto profily
z vnějšku zaobleny, což dává takzvaný
„soft-line“ efekt. Estetickou obměnou fasády
je MB-SR50 PL tzv. vertikální a horizontální
linie, kde je zvýrazněno buď vodorovné nebo
vertikální rozdělení. Speciální obměnou
je systém MB-SR50 EFEKT, kde vzhled
připomíná strukturální stěnu, ale z vnějšku
získáme jednolitou hladkou skleněnou stěnu
rozdělenou vertikálními a horizontálními liniemi
šíře 20 mm.

Stavební institut Zielonogorskiego
Uniwersytetu
projekt / arch. Jerzy Golebiowski
realizace / Defor
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Mezinárodní letiště Boryspol, Ukrajina
projekt / арх. Кондращенко И.
realizace / Микол, Киев

Vyzkoušená odolnost
V závislosti na rozdělení a vnějším zatížení
systém má takový počet sloupků a příčníků
různé hloubky o momentu setrvačnosti
Ix=55-700 [cm4], aby byla zajištěna optimální
spotřeba hliníku a náklady na materiál byly
co nejnižší. Při velmi velkém zatížení mohou
být sloupky zesíleny speciálními vnitřními
hliníkovými profily, které ještě více zvyšují
jejich odolnost.

Dokonalá odolnost proti
pronikání vody a vzduchu.
Systém předpokládá provedení spojení
sloup-příčník formou příložek, což umožňuje
odvodnění a ventilaci zdi a také získání nízkých
hodnot činitele infiltrace vzduchu
a=0,022 m3 (h*m*taPa2/3) a těsnost proti
vodě do hodnoty rozdílu tlaků p=120 dPa.
Hodnoty byly získány po funkčních zkouškách
a zkouškách odolnosti.
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Obchodní cenbtrum Arkadia, Varšava
projekt / BEG Group, Biuro RTKL, Atelier Włodzimierz Nyczak,
realizace / Defor, Śrem

FA S Á D N Í S Y S T É M Y / M B - S R 5 0
Vhodná kompenzace tepelného
protažení
Díky řádnému zpracování spojení slouppříčník přihlížejícího ke změnám délky příčníku
v závislosti na teplotě a použití polovičních
sloupků získáme různé varianty kompenzace
horizontální dilatace. Vertikální dilatace je
kompenzována použitím sloupků v nosnících
a teleskopickým spojením.

Požární bezpečnost
Díky vrstvené stavbě nadokenního
a podokenního překladu, ve kterém jsou
použity nehořlavé materiály takové jako
minerální vlna a sádrokarton, je získána
požární klasifikace v závislosti na stavbě :
El30 a El60. Tato řešení odpovídají klasifikaci
NRO (nerozšiřující požár). Tyto klasifikace se
týkají základní verze fasády a MB-SR50 PL
a MB-SR50 EFEKT.

Spolehlivé spojovací prvky
Doplňky dodávané se systémem, nosníky
a hliníkové spoje připevňující stěnu ke
konstrukci stavby, jsou vyrobené z hliníkové
slitiny EN AW-6060 T66 (AlMgSiO, 5F22).
Díky své moderní konstrukci umožňují ustavení
zdi ve třech směrech a ulehčují montáž.

Kompatibilita
Charakteristickou vlastností systému je jeho
úzká návaznost na okenní a dveřní systémy
MB-45, MB-59S, MB-60, MB- 70.

Perfektní zvuková a tepelná
izolace
Díky použití nepřerušené tepelné vložky
vyrobené z izolačního materiálu „HPVC“
a profilovaným okenním těsněním z materiálu
EPDM existuje možnost získání požadované
třídy tepelné izolace pro průsvitnou část
podle DIN 4108 od materiálových skupin
rámů 2.1 až 1. V závislosti na použitých
sklech a použitých neprůsvitných pásků
získáme odpovídající třídu akustické izolace.

Neohraničené možnosti
v projektování prostorových
konstrukcí
K provedení lomené zdi jak v horizontálním
tak ve vertikálním řezu jsou použity speciální
profily s příložkami a odpovídající tvarované
krycí a přítlačné lišty, čímž možnosti
ve tvarování stavebního objektu jsou
neohraničené a eliminuje se nutnost použití
speciálních rohových sloupků.

Fakulta Elektro Vroclavské Polytechniky

Collegium Stomatologicum, Poznań

projekt / Pracownia Architektoniczna Archidea,
arch. Ewa Frankiewicz, arch. Adam Winiarski
realizace / Darbud i Opal, Wrocław

projekt / Pracownia „Namysł-Namysł i Partnerzy”
arch. Piotr Namysł, arch. Małgorzata Oziewicz, arch. Karol Szymaniak
realizace / Defor, Śrem; Infrabud, Poznań

Pevnost upevnění
Systém je projektován tak, aby síla, která
by eventuálně vytrhla šroub z hliníkového
sloupku a příčníku, by musela být větší než
450kg. Toto potvrzují zkoušky provedené
v renomovaných zahraničních institutech.
Toto řešení dovoluje bezpečný provoz systému
řádově v desítkách let.
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Snížená pracovní náročnost
Eliminace různých typů výřezů v bočních
plochách sloupků a montáž výplně díky
přišroubování přítlačných lišt samořeznými
šrouby bez nutnosti předešlého vrtání
otvorů v izolátoru umožňuje snížení pracovní
náročnosti.

Paleta barev
Velký výběr ze standardní palety barev
uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších
zákazníků. Barevné povlaky jsou provedeny
práškovým lakováním nebo anodováním.

TECHNICKÉ APROBACE, CERTIFIKÁTY:
ITB Varšava
IFT Rosenheim ( Německo)
RST Ssnkt Petersburg (Rusko)
Seprokijewbudprojekt (Ukrajina)
EMI Budapešť (Maďarsko)

Galerie Kazimierz, Krakov
projekt / IMB Asymetria
arch. Witold Gilewicz, arch. Marek Borkowski,
arch. Andrzej Lipski, arch. Wojciech Dobrzanski
realizace / Alumen, Poznaň; Eljako-Al, Legionowo

Konstrukce dostupné v systému MB-SR50:

MB-SR50 EFEKT

12

MB-SR50 PL

MB-SR50 A

MB-SR50 A
„skleněný sloup“

MB-SG50
okno vyklápěcí

spojovací okno

FA S Á D N Í S Y S T É M Y / M B - S R 5 0

Maximální standardní rozměry oken ve vnějším plášti

Okno pevné průhledné

dle propočtů

Okno otvíravé

Okno sklopné otvíravé

Okno sklopné ven

Spojovací okno

Maximální váha výplně
13
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Řez sloupem
MB-SR50

Rohové symetrické spojení - řez
MB-SR50

Rohové symetrické spojení - řez
Okno SG-50 ve vnějším plášti - řez
MB-SR50
MB-SR50
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Měřítko 1:2
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Řez příčníkem
MB-SR50

Kloubové spojení příčníků - řez

MB-SR50
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Měřítko 1:2
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Okno MB-59S ve vnějším plášti - řez
MB-SR50

Střecha – řez příčníkem
MB-SR50

Spojovací okno ve vnějším plášti - řez
MB-SR50
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Měřítko 1:2

FA S Á D N Í S Y S T É M Y / M B - S R 5 0
Sloupek, RMG 1 - řez
MB-SR50

Příčník, RMG 1 - řez
MB-SR50
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MB-SR50 PL

Řešení MB-SR50
„Vodorovná linie“ je estetickou
obměnou sloupko-příčné fasády, na
které je z vnějšího pohledu zvýrazněno
vertikální nebo vodorovné rozdělení.
Toto je výsledkem použití vhodných
krycích lišt ( např. eliptických), vhodně
akceptujících jeden směr rozdělení
elevace. Naproti tomu v kolmých liniích
jsou lišty držící sklo neviditelné.
V těchto liniích mohou být v případě
potřeby použity spoje mezi výplněmi
kryté silikonem nebo speciálním
těsněním zvenku neviditelné.
Podobně jako v jiných verzích fasády
mohou být v konstrukcí MB-SR50 PL
použita vyklápěcí okna bez změny vzhledu
fasády.

Vodorovná linie – řez příčníkem
MB-SR50 PL

Vodorovná linie – řez sloupkem
MB-SR50 PL
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MB-SR50 A

PŘÍLOŽKOVÝ SYSTÉM PRO
DŘEVO A OCEL
Na základě sloupko-příčníkového
systému MB-SR50 vznikl příložkový
systém umožňující spojení konstrukčních
materiálů různých vlastností
odpovídajících vnějšímu nebo vnitřnímu
prostředí. Hliníkové prvky použité
z vnějšku slouží k trvalé a nezničitelné
ochraně vnitřní skeletové konstrukce před
atmosférickými podmínkami. Ke stavbě
nosné konstrukce mohou být použity
dva druhy materiálů: dřevěné profily
z důvodu přírodního vzhledu a tvořící
milou a přítulnou atmosféru nebo ocel
buď z důvodu požadované výbavy typu
industrial (průmyslový) nebo z důvodu
velkého rozpětí mezi podpěrami.

Zásada stavby systému
MB-SR50 A
Spočívá v přišroubouvání hliníkového
profilu (sloupek-příčník) k dřevěnému nebo
ocelovému profilu, čímž získáme odolný
složený profil. Profil sloupek-příčník je
chráněn speciálním povrchovým těsněním
z EPDM a díky tomu celá fasáda splňuje
vysoké parametry tepelné a zvukové
izolace pro základní řezy.

S
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MB-SR50 A
skleněný sloup

Systém MB-SR50 A
Může být použit jak ve vertikálních
konstrukcích, na skleněné střechy, tak na
zimní zahrady. Vzhled hliníkových profilů
stejně jako u tradiční zdi MB-SR50 je
možné tvarovat individuálně v závislosti na
požadavcích nebo dle architektonického
projektu pomocí krycích lišt odpovídajícího
tvaru.

Stavba a technické parametry:
- šířka sloupků: 50 mm,
- šířka příčníků: 50 mm,
- zasklení průzračnými skly o tloušťce:
4-48 mm,
- tepelná izolace hliníkové konstrukce:
materiálová skupina 1 nebo 2.1,
- akustická izolace: Rwmin = 40 [dB].

PŘÍLOŽKOVÝ SYSTÉM
OPÍRAJÍCÍ SE O NOSNOU
SKLENĚNOU KONSTRUKCI
V současné architektuře sklo jako
konstrukční materiál plní základní
a významnou roli. Tato tendence je u nás
využita v sloupko-příčníkovém systému
MB-SR50, který spojuje dva materiály:
sklo a hliník.Spojení je realizováno podobně
jak v příložkovém systému pro dřevěné
a ocelové profily.
V tomto případě myšlenka spojení
hliníkových profilů s vnitřním prvkem,
čili s konstrukčním sklem je taková,
že místo klasického spojení vruty je
použito technologie strukturálního lepení
s použitím silikonových tmelů firmy
Dow Corninig. Využití této technologie
znamená, že můžeme plně využít
klady konstrukčního systému takové
jaké poskytuje nepřerušený hliníkový
profil a značně snížit náklady snížením
počtu částí. Skleněné žebro vyrobené
z tvrzeného nebo lepeného skla má
tloušťku 18 – 25,5 mm v závislosti na
přenášeném zatížení.
Stavba a technické parametry
MB-SR50 A „Skleněný sloup“
- šířka sloupků: 50 mm,
- šířka příčníků: 50 mm,
- zasklení průzračnými skly o tloušťce:
4-48 mm,
- tepelná izolace hliníkové konstrukce:
materiálová skupina 1 nebo 2.1,
- akustická izolace: Rwmin = 40 [dB].
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Řez sloupkem

Řez sloupkem

MB-SR50 A

MB-SR50 A

Řez sloupkem
MB-SR50 A
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Měřítko 1:2

FA S Á D N Í S Y S T É M Y / M B - S R 5 0 A
Řez příčníkem

Řez příčníkem

MB-SR50 A

MB-SR50 A

Řez příčníkem
MB-SR50 A
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MB-SR50 EFEKT

FA S Á D N Í S Y S T É M Y

Systém MB-SR50 EFEKT je svým vzhledem podobný strukturální zdi – z vnějšku získáme
jednolitou hladkou plochu skla dělenou strukturou vertikálních a horizontálních linií o šířce
20 mm. Je určen ke konstrukci a provedení lehkých zavěšených a výplňových plášťů, střech,
světlíků a jiných prostorových konstrukcí. Sloupko-příčníkové nosné konstrukce tvoří
vyzkoušené a úspěšné na trhu profily systému MB-SR50. V polostrukturální zdi MB-SR50
EFEKT je možné použít otvírací prvky : vyklápěcí okna MB-SG50 a vnější dveře systémů
série MB.

V N Ě J Š Í

P L Á Š Ť

Použití
lehké výplňové vnější plášťě, velké prosklené
plochy, prostorové struktury: rotundy,
světlíky,
vnitřní a vnější konstrukce.

Stavba
konstrukce je na základně vyzkoušeného
systému MB-SR50,
spojení speciálně připraveného skla pomocí
mechanických spojů,
velký výběr profilů a doplňků pro rohová
spojení, pro spojení symetrická
i asymetrická.

Zasklívaní
izolační dvojsklo o tloušťce 28 – 36 mm,
možnost použití modulu s jednoduchým sklem
a zateplením.

22

Těsnost a izolace
tepelná izolace ve skupině 1 dle DIN 4108,
požární odolnost pro mezipatra do třídy
El-60,
plná odolnost na infiltraci vody a vzduchu
díky vyplnění prostoru mezi tabulemi skla
silikonovým tmelem určeným pro vnější
použití.

Vyšší Manažerská Škola , Varšava
projekt / Czuba, Latoszek a Partneří, arch. Piotr Czuba, arch. Maciej Latoszek
realizace / Inter-Bud, Krakov

FA S Á D N Í S Y S T É M Y / M B - S R 5 0 E F E K T

Administrativní budova Čistírny odpadních vod „Południe”, Varšava

Funkčnost a estetika
moderní vzhled budovy – efekt jednolité
skleněné plochy,
malá vzdálenost mezi tabulemi skla: 20 mm,
estetické spojení s dveřmi,
možnost použití vyklápěcích oken na základě
systému MB-SG50.

projekt / arch. Jerzy Bednarski
realizace / Artbau Aluminium,
Varšava

Obchodní a hotelové centrum
Lybid Plaza, Chmielnicki, Ukraina
projekt / арх. Москаленко С.,
арх. Топоркова М., арх. Довгич В., арх.
Носков С., арх. Шевченко А.

realizace / Паритет, Киев

Medicus, Lubin
projekt / Pracownia Moduł, arch. Józef Kordas
realizace / Opal, Wrocław
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Maximální standardní rozměry oken ve vnějším plášti

Okno sklopné ven

Okno pevné průhledné

Okno pevné s tepelnou izolací

Maximální váha výplně
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Řez sloupkem

Řez příčníkem

MB-SR50 EFEKT

MB-SR50 EFEKT

Řez příčníkem
MB-SR50 EFEKT
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Rohové symetrické spojení - řez
MB-SR50 EFEKT

Rohové asymetrické spojení - řez
MB-SR50 EFEKT

Rohové symetrické spojení - řez
MB-SR50 EFEKT

Rohové asymetrické spojení - řez
MB-SR50 EFEKT
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Měřítko 1:2
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Rohový sloupek - řez

Okno SG-50 ve vnějším plášti - řez

MB-SR50 EFEKT

MB-SR50 EFEKT

Okno SG-50 ve vnějším plášti - řez
MB-SR50 EFEKT
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Dveře MB-60 ve vnějším plášti - řez
MB-SR50 EFEKT

Dveře MB-60 ve vnějším plášti - řez
MB-SR50 EFEKT
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MB-SG50
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Systém MB-SG50 slouží k provedení fasád budov s efektem plně skleněné plochy.
Poskytuje možnost konstrukce a stavbu lehkých vnějších plášťů zavěšených
a výplňových, střech, světlíků a je určen k využití v objektech obecného stavebnictví.
Pozornost si zaslouží estetika a lehkost konstrukce : výplň je od sebe vzdálená 16 mm,
z vnějšku viditelná šíře profilů je pouze 85 mm. Vzhledem na podobnou stavbu sloupků
a příčníků je vzhled stěny, který získáme ze strany místnosti, identický se systémem profilů
MB-SR50, což ukazuje, že obě stěny mohou být nainstalovány v objektu vedle sebe.

V N Ě J Š Í

P L Á Š Ť

Sídlo firmy skupiny Kęty, Bielsko-Biała
projekt / arch. Elżbieta Dziubak
realizace / Metalplast-Stolarka, Bielsko-Biała

Plochý skleněný vnější povrch
bez viditelných hliníkových
prvků
Vzhled vnějšího pláště z vnějšku tvoří
skleněné tabule bez viditelných hliníkových
prvků. Tento efekt je možné získat díky
použití nejmodernějšího spojení skla
s hliníkovým profilem. Toto spojení spočívá
v přilepení skla na hliníkový rám speciálním
strukturálním silikonem firmy „DOW
CORNING“ bez použití tradičních spojů.

Vysoká estetika a snadná
údržba
Estetika a snadná údržba vnější strany je
důsledkem vysokého stupně samočištění
fasády vlivem deště.

Dokonalá odolnost proti vodě
a vzduchu
Systém předpokládá utěsnění každého
výplňového prvku v místě styku s nosnou
konstrukcí, těsněním z materiálu EPDM.
Profily jsou vybaveny dvojitým žlábkovým
systémem odváděním kapek z komor mezi
výplněmi a z příčníků a sloupků.

Vhodná kompenzace tepelného
protažení
Díky řádnému zpracování spojení sloup-příčník
přihlížejícího ke změnám délky příčníku
v závislosti na teplotě a použití polovičních
sloupků získáme různé varianty kompenzace
horizontální dilatace. Vertikální dilatace je
kompenzována použitím sloupků v nosnících
a teleskopickým spojením.

Zvýšená tepelná izolace
Použití nepřetržité tepelné vložky
o proměnlivé šířce vyrobené z izolačního
materiálu PA6.6 GF25 v křídle a profilovaného
těsnění z materiálu EPDM umožňuje
dosáhnout vysoké termické izolace.
Systém profilů je klasifikován podle DIN 4108
od materiálových skupin rámů 2.1 až 1.

29

S

Y

S

T

É

M

MB-SG50 SEMI

VNĚJŠÍ PLÁŠŤ
SEMISTRUKTURÁLNÍ MB-SG50 SEMI
Moderní vzhled fasády
Vzhled vnějšího pláště z vnějšku je
dán skleněnými tabulemi s jemným
orámováním. Štěrbiny mezi moduly
v ploché stěně mají 16 mm.
Vhodná kompenzace
tepelného protažení
Kompenzace horizontálního tepelného
protažení je možná díky řádnému spojení
sloupek-příčník přihlížejícího ke změnám
délky příčníku v závislosti na teplotě.
Vertikální dilatace je kompenzována
řádným připevněním sloupků v nosnících
a teleskopickými spoji.
Vysoká tepelná izolace
Použití nepřerušované tepelné
vložky měnící se šíře vyrobené
z izolačního materiálu umístěné v křídle
PA6.6 GF25 a profilovaného těsnění
z materiálu EPDM dovoluje získat
odpovídající tepelnou izolaci. Systém
profilů se klasifikuje podle DIN 4108 od
materiálových skupin rámů 2.1.

30

Zasklívání a montáž
v podmínkách podniku
Skla jsou připevňována k hliníkovým
rámům přímo ve výrobním podniku, což
zajišťuje odpovídající kvalitu přípravy
modulů a zkracuje čas montáže v místě
stavby. Spojení skla s hliníkovými profily
se děje mechanickým připevněním
pomocí rámků.

Požární bezpečnost
Díky vrstvené stavbě nadokenního a podokenního
překladu, ve kterém jsou použity nehořlavé
materiály takové jako minerální vlna
a sádrokarton, je získána požární klasifikace
v závislosti na stavbě : El30 a El60. Tato řešení
odpovídají klasifikaci NRO (nerozšiřující požár).

Spolehlivé spojovací prvky
Doplňky dodávané se systémem, nosníky
a hliníkové spoje připevňující stěnu ke konstrukci
stavby, jsou vyrobené z hliníkové slitiny
EN AW-6060 T66 (AlMgSiO, 5F22). Díky své
moderní konstrukci umožňují ustavení zdi ve
třech směrech a ulehčují montáž.

Cirrus, Varšava, okno vyklápěcí

Cirrus, Varšava
projekt / Dílna Bal, Chorążak a partneři
arch. Jacek Bal, arch. Maciej Chorążak, arch. Łukasz
Baran, arch. Ewa Filipowicz, arch. Marcin Nauman
realizace / Eljako-Al, Legionowo

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce se skládá z vertikálních
sloupků a horizontálních příčníků
skříňového průřezu. Šíře profilů sloupků
a příčníků je 50 mm a hloubka je
projektována tak, aby splnila parametry
odolnosti.

Zasklívání a montáž
v podmínkách podniku
Skla jsou lepeny k montážním hliníkovým
rámům pomocí speciálního konstrukčního
silikonu, lepení probíhá v podnikovém
procesu a je kontrolováno, což dává
garanci řádného spojení.

Otvíraná okna bez změny
vzhledu
S ohledem na stejnou stavbu rámu pro
okna pevná i otevíraná existuje možnost
provedení vyklápěcích oken bez změny ve
vzhledu fasády.

TECHNICKÁ APROBACE
ITB AT-15/6060/2003

FA S Á D N Í S Y S T É M Y / M B - S G 5 0

Maximální standardní rozměry oken ve vnějším plášti

Okno sklopné

Okno pevné průhledné

Okno pevné s tepelnou izolací

Maximální váha výplně
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Řez sloupkem
MB-SG50

Řez sloupkem
MB-SG50

Řez příčníkem
MB-SG50

Řez příčníkem
MB-SG50
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Polosloup - řez
MB-SG50

Neprůhledný panel – řez příčníkem
MB-SG50
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Dveře MB-60 ve vnějším plášti - řez
MB-SG50

34
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Cirrus – řez příčníkem
MB-SG50 SEMI

Cirrus – řez sloupkem
MB-SG50 SEMI
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Cirrus – řez poligonálním sloupkem
MB-SG50 SEMI
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MB-SR80
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Systém byl vypracován pro potřeby letiště Frederyka Chopina ve Varšavě a použit
při výstavbě terminálu. Konstrukci fasády tvoří sloupko-příčníkový systém.
Charakteristickou vlastností tohoto systému je především design profilů.
Speciální tvar krycích lišt ve formě 100 mm vyčnívajících okapů má podtrhnout
horizontální linie vzhledu budovy. Do profilů příčníků širokých 100 mm byl začleněn
projekt objektového sloupu o šířce 80 mm, který poskytuje oporu pro skla vychýlené
stěny a vzbuzuje dojem solidní konstrukce. Kolmá lišta je tvarovaná takovým způsobem,
že podél profilu je zavedena podélná drážka. To způsobuje viditelnost hlav šestihranných
šroubů, což bylo záměrným architektonickým efektem.

STĚNA SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÁ

Letiště Fryderyka Chopina, Varšava
projekt / arch. Pierluca Roccheggiani, arch. Pawel Czaplicki
realizace / Metalplast Stolarka

MB-SR80 s ohledem na stavbu, na spojení
sloupek-příčník, na drenáž a ventilaci je
postaven na vyzkoušeném a mnohokrát
realizovaném základě systému vnějšího plášťě
MB-SR50. Sloupky i příčníky jsou projektovány
jako speciální, objektové. Sloupky jsou
rozmístěné ve stálých modulech co
2 400 mm. Viditelná vnější šíře sloupků je
80 mm, příčníků 100 mm. V systému se
předpokládají dva druhy vzhledu: vertikální
nebo s úhlem vychýlení konstrukce od kolmice
o 8˚ ven. Vhodně projektované spojení příčníků
se sloupkem a teleskopické spojení sloupek
– sloupek stanovuje kompenzaci tepelné
dilatace. Výplně v systému MB-SR80 jsou
buď průsvitné izolační komplety o tloušťce
39 mm nebo hliníkové panely.

Základní technické parametry:
U ≤ 1,1 [W/ m2K] pro komplety izolačních
dvojskel
Uf ≤ 2,8 [W/ m2K] pro hliníkové profily
U ≤ 0,450 [W/ m2K] pro hliníkové panely
Rwmin = 40 [dB].
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Řez sloupkem – vertikální fasáda

Řez příčníkem – nachýlená fasáda
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MB-SR100

FA S Á D N Í S Y S T É M Y

Systém byl vypracován pro potřeby letiště Frederyka Chopina ve Varšavě a použit při
výstavbě přízemí mola. Má formu sloupko-příčníkové závěsové stěny. Charakteristickou
vlastností této konstrukce je to, že přítlačné a krycí lišty byly vzhledově umístěny ve
formě vodorovné linie.

SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÁ STĚNA

Letiště Fryderyka Chopina, Varšava
projekt / arch. Pierluca Roccheggiani, arch. Pawel Czaplicki
realizace / Metalplast Stolarka

Viditelná vnější šíře sloupků je: 100 mm
vnitřní sloupky, 50 mm krajní sloupky.

Viditelná vnější šíře příčníků je: 100 mm
vnitřní příčníky, 50 mm krajní příčníky.

Velikost profilů je projektována dle
stavebních požadavků, fyziky a statiky
budov. Sloupky jsou rozmístěny ve stálých
modulech co 1 200 mm.

Celá konstrukce je připevněna k vnější zděné
zdi a k ocelovým prvkům.

Výplně v systému MB-SR100 tvoří průsvitné
izolační komplety o tloušťce 39 mm.

Základní technické parametry:

U ≤ 1,1 [W/ m2K] pro izolační dvojskla,
Uf ≤ 2,8 [W/ m2K] pro hliníkové profily,
Rwmin = 40 [dB].
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Řez sloupkem

Řez příčníkem
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MB-SG60
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Systém byl vypracován pro potřeby letiště Frederyka Chopina ve Varšavě. Tento systém
byl použit při ztvárnění vzhledu mola od úrovně +5.30. Je provedena jako odchýlená
závěsová stěna. Sloupky i příčníky jsou projektovány jako speciální, individuální pro
potřeby tohoto objektu.

STRUKTURÁLNÍ VNĚJŠÍ PLÁŠŤ

Letiště Fryderyka Chopina, Varšava
projekt / arch. Pierluca Roccheggiani, arch. Paweł Czaplicki
realizace / Metalplast Stolarka

Obrácený vnější plášť
Konstrukci vzhledu určuje sloupko-příčníkový
obrácený systém, tzn. nosné hliníkové
profily (sloupky a příčníky) jsou umístěny
vně, zatímco z vnitřní strany je viditelný
hladký skleněný povrch provedený technologií
strukturálního zasklívání. Úhel odchýlení od
kolmice je 10˚ ven. Viditelná šířka sloupků
a příčníků z vnějšku je 60 mm.

Dokonalá odolnost proti vodě
a vzduchu
V systému je použito spojené schéma
drenáže a ventilace tzn., že drenážní kanálky
v profilech sloupků a příčníků jsou dodatečně
spojeny a ve středu každého pole je umístěn
společný drenážní a ventilační otvor.

Vhodná kompenzace tepelného
protažení
Tepelná dilatace je provedena pomocí
speciálních spojů jak u spojení sloupek-příčník
tak ve spojení sloupek-sloupek.

Montáž v podmínkách podniku.
Sloupko-příčníkový skelet je projektován jako
prvková konstrukce a proto všechny přípravné
a spojovací práce jsou prováděny ve výrobním
podniku. Příčníky jsou spojovány s polosloupky
pomocí speciálních hliníkových spojů
a stabilizačních šroubů, což kromě umožnění
řádné kompenzace tepelné dilatace umožňuje
vyrobit velmi tuhý rám.

Vhodná kompenzace tepelného
protažení
Díky řádnému zpracování spojení slouppříčník přihlížejícího ke změnám délky příčníku
v závislosti na teplotě a použití polovičních
sloupků získáme různé varianty kompenzace
horizontální dilatace. Vertikální dilatace je
kompenzována použitím sloupků v nosnících
a teleskopickým spojením.

Zvýšená tepelná izolace
Pro zajištění velmi vysoké tepelné izolace
profilů byl dodán do systému izolátor
vyrobený ze speciálního materiálu, který
zaručuje, že parametr Uf je pro rám 1,64
[W/m2K]. Jako doplněk bylo použito speciální
centrální těsnění, které významným způsobem
zlepšuje akustickou izolaci příček a plní také
těsnící funkci.

Výplně fasády
Prvky, které vyplňují pole, jsou vyrobeny použitím
trvalého zasklení systémem strukturálního
zasklení. Šířka silikonových mezer je 20 mm.
Systém je přizpůsoben k vyplnění průsvitnými
izolačními komplety o tloušťce 39 mm. Systém
MB-SG60 byl individuálně přezkoušen v ITB ve
Varšavě a získal potřebné certifikáty dovolující
jeho použití.

Zvýšená tepelná izolace
Použití nepřerušené tepelné vložky měnící se
šíře vyrobené z izolačního materiálu umístěné
v křídle PA6.6 GF25 a profilovaného těsnění
z materiálu EPDM dovoluje získat odpovídající
tepelnou izolaci. Systém profilů se klasifikuje
podle DIN 4108 od materiálových skupin rámů
2.1 až 1.
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Řez sloupkem
MB-SG60

Řez rohovým příčníkem
MB-SG60

42
Měřítko 1:2

o ke n n í a d v e ř n í

SYSTÉMY

w w w.a l u p r o f.e u

H

liníkové

systémy

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY

S Y S T É M

S Y S T É M

MB-60

MB-23P

! 76

! 45

S Y S T É M

S Y S T É M

MB-60US

MB-45
! 49

! 77

S Y S T É M

S Y S T É M

MB-60 PIVOT

MB-45S

! 78

! 51

S Y S T É M

S Y S T É M

MB-59S

MB-70
! 61

S Y S T É M

! 88

S Y S T É M

MB-59S PIVOT

MB-70US
! 62

S Y S T É M

! 89

S Y S T É M

MB -59SE

MB-70CW
! 63

S

Y

S

T

É

M

! 98

S Y S T É M

MB-59S CASEMENT

MB-78EI
! 63

! 99

S Y S T É M

SPECTRAL 45
! 107

S Y S T É M

SPECTRAL 60
! 112

w w w.a l u p r o f.e u

S

Y

S

T

É

M

MB-23P

SYSTÉM POSUVNÝCH OKEN

Systém je určen pro zasklení balkónů. Řešením tohoto problému jsou horizontálně
posuvná okna. Takto zhotovené konstrukce chrání otevřený balkón před nevlídným
počasím, tzn. větrem, deštěm, sněhem, jiným znečištěním, hlukem, ztěžují případný
pokus o vloupání, což je jistě kladem v přízemních bytech.

BEZ

IZOLACE

Možnosti použití
Systém MB-23P je moderním hliníkovým
systémem sloužícím k provedení vnější
stavební zástavby bez požadavků na tepelnou
izolaci a je zejména určen pro zasklení
balkónů. Chrání otevřený balkón před
nevlídným počasím, tzn. větrem, deštěm,
sněhem, jiným znečištěním a hlukem.
Systém může být použit jak u nově
budovaných balkónu tak u již existujících.
Posuvná okna MB-23P mohou být také lehce
použita v systému MB-45.

Užitná hodnota
Základem systému MB-23P jsou horizontálně
posuvná okna. Zasklená okenní křídla jsou
vybavena pojízdnými kolečky, která umožňují
posouvání křídel v pevném rámu z hliníkových
profilů s vylisovanými kolejničkami.
Zasklení balkónů pomáhá k jejich lepšímu
využití. Přirozeným způsobem se vytvoří další
místnost a prodlouží se doba užívání balkónu.
Systém ztěžuje pokusy o vloupání, což je
velmi důležité u přízemních bytů.

Optimálně vybraný tvar profilů
Charakteristickou vlastností systému
posuvných oken MB-23P jsou ekonomické
profily křídel a okenních rámů se speciálně
zaobleným vzhledem profilu křídla.
Konstrukční hloubka profilů okna je 53 mm
(okenní rám) a 23 mm (křídlo).
Výsledkem takto dané hloubky křídla a rámu je
efekt velmi úzkých profilů, což přispívá
k tomu, že vzhled je bez výraznějších změn.

Zasklení
Okenní křídla tvoří hliníkové profily, které
mohou být zaskleny jednoduchým sklem
tloušťky 4 - 8 mm nebo bezpečnostním sklem
o tloušťce 6,4 mm. Tloušťka skel se vybírá
podle výšky a umístění balkónu a rozměrů

Nízká pracovní náročnost
Systém MB-23P je charakterizován velmi
jednoduchým a rychlým předběžným
opracováním výrobků díky eliminaci většiny
pracovně náročných mechanických opracování,
což má rozhodující vliv na finální cenu výrobku.

Paleta barev
Velký výběr ze standardní palety barev
uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších
zákazníků. Barevné povlaky jsou provedeny
práškovým lakováním nebo anodováním.

křídel.

Odolnost proti vodě
Každá konstrukce vyrobená v systému
MB-23P z důvodu vnějšího umístění je
vybavena efektivním systémem odvádění vody
a ventilace z meziskelního prostoru
a z prostoru mezi křídlem a rámem.
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -23P

Maximální standardní rozměry oken

Balkónové okno pevné dvoukřídlé

Balkónové okno pevné 4-křídlé

Maximální váha křídla
46

Křídlo sklopné otvíravé

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -23P
Balkónové okno v individuální zástavbě - řez
MB-23P

Balkónové okno v individuální zástavbě - řez

MB-23P

Balkónové okno v individuální zástavbě - řez
MB-23P

Balkónové okno usazené společně - řez

MB-23P
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -23P
Balkónové okno usazené společně - řez

MB-23P

Balkónové okno usazené společně - řez

MB-23P

Balkónové okno - řez
MB-23P

Balkónové okno - řez
MB-23P
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MB-45

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY

Systém slouží k provedení vnější stavební zástavby bez požadavků na tepelnou izolaci –
různé typy příček, okna, dveře posuvné, lítací, automatické, příčky proti větru, vitríny,
pokladní boxy, výkladní skříně atd. Je současně základem pro speciální řešení : dělících
stěn a protikouřových dveří (MB-45D) a dveří „drážkových“ MB-45S. Universálnost
a atraktivitu tohoto systému zvyšuje velký výběr dveřního těsnění, okenních lišt, tvarů
a výšek prahů.

B E Z

IZ OLACE

Optimálně vybraný tvar profilů
Konstrukční hloubka profilů okna je 45 mm
(rám), 54 mm (křídlo) a u dveří : 45 mm
a 45 mm. Výsledkem této hloubky je efekt
jednolitého povrchu z vnější strany po zavření
– v případě okna také efekt lícování povrchu
křídel a rámu – v případě dveří. Tímto tvarem
profilů jsou konstrukce dveří a oken štíhlé
a odolné.

Široké možnosti použití
MB-45 je moderním hliníkovým systémem
sloužícím k provedení jak vnější tak vnitřní
zástavby bez požadavků na tepelnou izolaci
např. různé typy příček, posuvné dveře
ovládané ručně i automaticky, lítací dveře,
vitríny, výkladní skříně, pokladní boxy.

Možnosti

ohýbání profilů
Důležitou předností systému MB-45 je
možnost ohýbání profilů rámů, křídel a vazeb,
což umožňuje provedení různých druhů
oblouků a obloukových konstrukcí.
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -45
Dokonalá odolnost proti pronikání vody
a vzduchu
Těsnost je zajištěna použitím speciálních těsnění ze syntetického
kaučuku EPDM, který nepodléhá stárnutí ani po dlouholetém
provozu. Okenní středová těsnění se řežou pod úhlem 45˚ v rozích
se přilepují. Dorazová těsnění nevyžadují v rozích ohýbání; toto
těsnění je nutno v křídle okna nalepit na střední část horní příčky.
Každá konstrukce dveřního nebo okenního systému MB-45 je
určena k vnější montáží, je vybavena efektivním systémem odvádění
vody a ventilace z meziskelního prostoru a z prostoru mezi
křídlem a rámem. Ventilačně drenážní otvory jsou z vnější strany
maskovány plastovými krytkami.

Kompatibilita
Charakteristickou vlastností systémů je jeho úzké spojení
s okenními a dveřními systémy MB-45D, MB-59S, MB-60,
MB-70 a MB-78EI. Použití těchto konstrukčních předpokladů
dovolilo získat a použít mnoho společných kompatibilních prvků
např. společných okenních lišt, rohů, těsnících lišt, dorazových
a středových těsnění, společných kování, zámků, závěsů a mnoho
stejných technologických procesů takových jako kompletace křídel
a rámů, lepení rohů, vyřezávání různých tvarů atd. Jedním z efektů
unifikace je také stejný vnitřní a vnější vzhled výrobků vyrobených
v různých systémech.

Variabilita řešení
Univerzálnost a atraktivitu systému zvyšuje také možnost výběru
mezi několika variantami řešení v různých konstrukčních detailech,
např. dolní těsnění na dveřích, utěsnění posuvných nebo lítacích
dveří, tvar okenních lišt, tvar a výška dveřních prahů.

Značný rozsah zasklívaní
Skla nebo jiné výplně jsou montovány pomocí lišt a těsnění.
Systém dovoluje použití izolačních dvojskel o tloušťce od 2 mm do
35 mm v křídlech oken a o tloušťce od 2 mm do 26 mm v pevných
oknech a dveřních křídlech. Tak široký rozsah tloušťky výplní garantuje
možnost použití všech typových skel.

Možnost výběru kování
Konstrukce MB-45 je vhodná k možnosti montáže dle evropských
standardů typových kování, zámků a závěsů. Profily mají vyprofilované
drážky o takových rozměrech, aby bylo možno použít obvodová kování
a spoje shodné se standardy EURO. Díky tomu můžeme splnit různá
přání našich klientů bez změn základní konstrukce.

50

Okresní soud, Varšava
projekt / Pracownia Sołtyk&Sołtyk, arch. Stanisław Sołtyk
realizace / Inter-Bud, Krakov
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MB-45S

Vyšší Manažerská Škola , Varšava

Vysoká bezpečnost užívání
V křídle dveří dolní hrana tabule skla je ve výšce
16 mm od podlahy, což je dostatečně bezpečná
výška před náhodným rozbitím skla.
Profily rámů křídel díky vhodné tloušťce stěn,
okenním lištám uzavřeného řezu, vyzkoušenému
kování zajišťují dobré vlastnosti proti vloupání.

Nízká pracovní náročnost.
Tuhá spojení
Spojení profilů se provádí při minimálním
obrábění s využitím dodávaných hliníkových
spojů a doplňků. Rohová spojení typu „L“ jsou
vyráběny řezáním konců profilů rámů nebo
křídel pod úhlem 45˚ a jejich vtlačováním
a lepením pomocí dvousložkového lepidla do
hliníkových rohů vsunutých do vnitřních komor
profilů. Příčná spojení typu „T“ jsou vyráběny
pomocí kolíkování vazeb se vsunutými spoji
a pomocí lepidla. Použití lepidla garantuje
vysokou tuhost a těsnost spojení. Připevnění
dveřních prahů je provedeno tak, aby byla
možná jejich demontáž bez demontáže jiných
dveřních prvků.

projekt / Czuba, Latoszek i Partnerzy,
arch. Piotr Czuba, arch. Maciej Latoszek
realizace / Inter-Bud, Krakov

Drážkové dveře bez tepelné izolace
MB-45S jsou částí dveřního a okenního
systému MB-45. Systém MB-45S
je určen k výrobě ekonomických dveří
s dobrými užitnými vlastnostmi
a k výrobě příček s dveřmi vybavenými
kováním pro drážkové dveře.
Konstrukční hloubka profilů je 45 mm.
Systém MB-45S je charakterizován
jednoduchou a rychlou prefabrikací
výrobků díky eliminaci většiny pracovně
náročného opracování. Konstrukce
profilů díky použitým speciálním drážkám
dovoluje bez opracování připevňovat různé
typy závěsů, pantů a zámků.
Spojení profilů se provádí stejně jako
u systému MB-45, při minimálním
opracováním s využitím dodávaných
hliníkových spojů a doplňků.
Skla nebo jiné výplně jsou montovány
pomocí lišt a těsnění. Dveřní konstrukce
dovoluje použití izolačních dvojskel
o tloušťce od 2 do 26 mm.

Barevná paleta
Velký výběr ze standardní palety barev
uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších
zákazníků. Barevné povlaky jsou provedeny
práškovým lakováním nebo anodováním.

Vnější a vnitřní okenní těsnění se montují
nepřerušovaně, bez přiřezávání v rozích,
konce těsnění se spojí v polovině horní
části rámu dveří. Tento způsob zasklívání
garantuje dobrou těsnost proti vodě
a vzduchu a významně zkracuje dobu
montáže. Systémy MB-45 a MB-45S
v oblasti vnitřních dveří a segmentů
příček mají technickou aprobaci
AT-15-5176/2006.
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Maximální standardní rozměry oken

Okno pevné

Maximální standardní rozměry oken jsou
dány možnostmi rozměrů skla

Okno otvíravé

Okno sklopné otvíravé

Okno sklopné

Okno otvíravé dvoukřídlé

Otvíravé křídlo

Maximální váha křídla
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Sklopné otvíravé křídlo

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -45

Maximální standardní rozměry dveří

Dveře dovnitř otvíravé ve vnitřní výstavbě

Dveře dovnitř otvíravé ve vnější výstavbě

Dveře ven otvíravé ve vnitřní výstavbě

Dveře ven otvíravé ve vnější výstavbě

Maximální váha dveřního křídla
53

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -45
Okno pevné - řez
MB-45

Okno otvíravé - řez
MB-45

Okno sklopné posuvné - řez

MB-45

Okno otvíravé - řez

MB-45
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Měřítko 1:2

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -45
Zpevněný sloupek - řez

MB-45

Dveře „Standard” – jednokřídlové otvíravé ven
- řez

MB-45

Rohová spojení - řez

MB-45

Dveře „Standard” – jednokřídlové otvíravé ven
- řez

MB-45
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Měřítko 1:2

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -45
Dveře dvoukřídlé - řez

MB-45

Výkladec s dvoukřídlými dveřmi - řez

MB-45
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Měřítko 1:2

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -45
Dveře posuvné - řez

MB-45

Dveře posuvné - řez

MB-45

Dveře posuvné - řez

MB-45
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Měřítko 1:2

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -45 / MB -45D
Dveře lítací - řez

MB-45

Dveře protikouřové jednokřídlé otvíravé ven
- řez
MB - 4 5D
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Měřítko 1:2

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -45S
Řez drážkových dveří ven otevíraných
MB-45S

Řez drážkových dveří dvoukřídlých
MB-45S
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Měřítko 1:2

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -45S
Řez spodní příčky ven otevíravých dveří
MB-45S

MB-45S

MB-45S
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Měřítko 1:2
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MB -59S

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY

Systém MB-59S slouží k provádění vnějších staveb s požadavky na tepelnou a zvukovou
izolaci. Konstrukční hloubka profilů oken je 50 mm pro rámy a 59 mm pro křídla.
Vnější povrchy těchto profilů jsou v jedné rovině. Konstrukční hloubka profilů dveří je jak pro
rámy tak pro křídla 50 mm. Tímto získáme lícování křídel s rámem jak z vnější, tak z vnitřní
strany. Kromě standardních oken a dveří je systém MB-59S základem takových konstrukcí
jako: ven otvírané okna MB-59S Casement, otočná okna MB-59S Pivot a ekonomické dveře
MB-59SE.

S TEPELNOU IZOLACÍ

Soud a Prokuratura, Gdańsk
projekt / Pracownia BASS, arch. Andrzej Samul
realizace / Nordic System, Subkowy

Široké možnosti použití
Systém MB-59S slouží k provádění vnějších
staveb s požadavky na tepelnou a zvukovou
izolaci, např. různé typy oken, dveří,
větrolamů, vitrín a plošných konstrukcí.

Optimálně vybraný tvar profilů
Profily tohoto systému jsou tříkomorové.
Konstrukční hloubka profilů okna je 50 mm
(rám), 59 mm (křídlo) a u dveří : 50 mm
a 50 mm. Výsledkem této hloubky je efekt
jednolitého povrchu z vnější strany po zavření
– v případě okna také efekt lícování povrchu
křídel a rámu – v případě dveří. Tímto tvarem
profilů jsou konstrukce dveří a oken štíhlé
a odolné.

Možnosti ohýbání profilů
Důležitou předností systému MB-45 je
možnost ohýbání profilů rámů, křídel a vazeb,
což umožňuje provedení různých druhů
oblouků a obloukových konstrukcí.

Variabilita řešení
Univerzálnost a atraktivitu systému zvyšuje
také možnost výběru mezi několika variantami
řešení v různých konstrukčních detailech,
např. dolní těsnění na dveřích, utěsnění
posuvných nebo lítacích dveří, tvar okenních
lišt, tvar a výška dveřních prahů.
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MB-59S PIVOT

Systém MB-59S Pivot slouží
k provedení otočných oken s vertikální
nebo horizontální osou otáčení.
Okna tohoto typu jsou předurčeny jak
k osazení stavebních otvorů ve zdech,
tak k použití pro sloupko-příčné fasády.
Rozměrové rozsahy pro okenní křídla:
1. Okno s horizontální osou otáčení:
- výšky: 800 – 2 000 mm,
- šířky: 500 – 2 400 mm,
- hmotnost: max. 180 kg.
2. Okno s vertikální osou otáčení:
- výšky: 500 – 2 400 mm,

Velmi

dobrá tepelná a zvuková
izolace
Systém MB-59S je charakterizován nízkou
hodnotou součinitele prostupu tepla U díky
použití tepelných vložek a těsnění.
Profily tohoto systému splňují tepelné
požadavky pro materiální skupiny 2.1 pro
okna a dveře podle DIN 4108. V systému jsou
použity profilované tepelné vložky ve tvaru
„omega“ v šířkách 16 a 22 mm z materiálu
polyamid zpevněného skleněným vláknem.
Tvar vložek zvyšuje tuhost profilů v porovnání
k plochým vložkám a usnadňuje odvodnění
profilů a zajišťuje vhodnou tepelnou izolaci za
každého počasí. Práh vyrobený z materiálu
HPVC a těsnění z materiálu EPDM garantují
dobrou tepelnou izolací křídel dveří a odolnost
proti vodě a vzduchu. Systém také garantuje
dobrou zvukovou izolaci. Hodnota ukazatele
Rw je dána použitým sklem a typem okna nebo
dveří.

Dokonalá odolnost proti
pronikání vody a vzduchu
Těsnost je zajištěna použitím speciálních
těsnění ze syntetického kaučuku EPDM,
který nepodléhá stárnutí ani po dlouholetém
provozu. Vnější a dorazová těsnění se montují
bez přiřezávání v rozích, nepřerušovaně,
konce těsnění se spojí v polovině horní části
rámu okna. Středové těsnění se řeže pod
pravým úhlem a lepí se do vulkanizovaných
rohů z materiálu EPDM. Každá okenní nebo

dveřní konstrukce systému MB-59S je
vybavena efektivním systémem odvádění vody
a ventilace z meziskelního prostoru
a z prostoru mezi křídlem a rámem.
Ventilačně drenážní otvory jsou z vnější
strany maskovány plastovými krytkami.
Při provádění aprobačních zkoušek si tyto
okna zachovaly těsnost na pronikání vody až
do hodnoty tlaku 60 dPa.

Kompatibilita
Charakteristickou vlastností systémů je jeho
úzké spojení s okenními a dveřními systémy
MB-45, MB-60 a MB-70. Použití těchto
konstrukčních předpokladů dovolilo získat
a použít mnoho společných kompatibilních
prvků např. společných okenních lišt, rohů,
těsnících lišt, dorazových a středových
těsnění, společných kování, zámků, závěsů
a mnoho stejných technologických procesů
takových jako kompletace křídel a rámů, lepení
rohů, vyřezávání různých tvarů atd.
Jedním z efektů unifikace je také stejný
vnitřní a vnější vzhled výrobků : oken, dveří
atd. vyrobených v různých systémech.

Značný rozsah zasklívaní
Skla nebo jiné výplně jsou montovány pomocí
lišt a těsnění. Systém dovoluje použití
izolačních dvojskel o tloušťce od 5 mm
do 40 mm v křídlech oken a o tloušťce od
5 mm do 31 mm v pevných oknech a dveřních
křídlech. Tak široký rozsah tloušťky výplní
garantuje možnost použití všech typových
a netypových skel.

- šířky: 800 – 2 000 mm,
- hmotnost: max. 120 kg.
Otočné panty garantují otočení křídla od
0˚ do 180˚.
Skla nebo jiné výplně jsou montovány
pomocí lišt a těsnění. Konstrukce okna
dovoluje použití izolačních dvojskel
o tloušťce od 4,5 mm do 31,5 mm.
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Možnost výběru kování

Konstrukce MB-45 je vhodná k možnosti
montáže dle evropských standardů typových
kování, zámků a závěsů. Profily mají
vyprofilované drážky o takových rozměrech,
aby bylo možno použít obvodová kování a spoje
shodné se standardy EURO jak pro okna
hliníková, tak pro okna plastová. Konstrukce
profilů díky použitým speciálním drážkám
dovoluje bez opracování připevňovat různé
typy závěsů, pantů a zámků. Díky tomu
můžeme splnit různá přání našich klientů bez
změn základní konstrukce.
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MB-59S CASEMENT

Vysoká bezpečnost užívání
Tvary rámů a křídel díky vhodné tloušťce
stěn, optimálnímu tvaru a vyzkoušenému
kování zabezpečují dokonalé užitné vlastnosti
oken a dveří. Tyto vlastnosti byly potvrzeny
v průběhů aprobačních zkoušek.

Nízká pracovní náročnost.
Tuhá spojení
Systém MB-59S je charakterizován
jednoduchou a rychlou prefabrikací výrobků
díky eliminaci většiny pracovně opracování.
Spojení profilů se provádí při minimálním
obrábění s využitím dodávaných hliníkových
spojů a doplňků. Rohová spojení typu „L“ jsou
vyráběny řezáním konců profilů rámů nebo
křídel pod úhlem 45˚ a jejich vtlačováním
a lepením pomocí dvousložkového lepidla do
hliníkových rohů vsunutých do vnitřních komor
profilů. Příčná spojení typu „T“ jsou vyráběny
pomocí kolíkování vazeb se vsunutými spoji
a pomocí lepidla. Použití lepidla garantuje
vysokou tuhost a těsnost spojení. Připevnění
dveřních prahů je provedeno tak, aby byla
možná jejich demontáž bez demontáže jiných
dveřních prvků.

Systém tepelně izolovaných
ekonomických dveří MB-59SE
Hloubka profilů tohoto systému je 59 mm.
Použité materiály a technická řešení
garantují vysoké technické parametry:
velmi dobrá tepelná izolace, vysoká
odolnost proti vodě a vzduchu a krátký
čas výroby a montáže. Lze v nich použít
standardní kování renomovaných firem.
Konstrukce MB-59SE je charakterizována
nízkou hodnotou součinitele prostupu
tepla U - profily splňují tepelné požadavky
materiálových skupin 2.1 nebo 2.2 podle
DIN 4801. Systém používá izolační dvojskla
o tloušťce od 4,5 mm do 31,5 mm.
Výrobky na základě tohoto systému prošly
mnoha zkouškami shodnými s normami EN
s velmi dobrými výsledky.

Tato konstrukce slouží k výrobě
vyklápěcích oken nebo oken otvíraných ven.
Okna tohoto typu jsou předurčeny jak
k osazení stavebních otvorů ve zdech,
tak k použití pro sloupko-příčné fasády.
Hloubka profilů rámu je 50 mm, pro křídla
59 mm. Jsou v nich použity profilované
tepelné vložky typu „omega“ o šířce
16 a 22 mm. Profily jsou projektovány
takovým způsobem, aby bylo možno
použít obvodová kování a spoje shodné
se standardy EURO. Jsou v nich použity
kování renomovaných firem.
Konstrukce provedené v systému
MB-59S Casement jsou charakteristické
jak vysokou estetikou, tak dobrými
užitnými parametry:
- vnější povrchy rámu a křídla jsou v jedné
rovině,

SYSTÉMOVÁ TABULKA MB-59S

- těsnění jsou málo viditelné v pohledu
z venku,
- těsnění se montuje nepřerušovaně, bez
přiřezávání v rozích, což zkracuje čas
montáže a zlepšuje těsnost,
- každá konstrukce okna má efektivní
systém odvádění vody a ventilace ze skelní
komory a z komory mezi křídlem a rámem.
Okna ven otevírané mohou být vybaveny
dvěma druhy závěsů: otočné nebo nůžkové
závěsy.
Systém dovoluje použití izolačních dvojskel
o tloušťce od 4,5 mm do 40,5 mm
v křídlech oken a od 4,5 mm do 31,5 mm
v pevných oknech.
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -59S

Maximální standardní rozměry oken

Okno pevné

Maximální standardní rozměry oken jsou dány
možnostmi rozměrů skla

Okno otvíravé

Okno sklopné otvíravé

Okno sklopné

Okno otvíravé dvoukřídlé

Křídlo otvíravé

Maximální váha křídla
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Křídlo sklopné otvíravé

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -59S

Maximální standardní rozměry dveří

Dveře dovnitř otvíravé

Dveře ven otvíravé

Maximální váha dveřního křídla
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -59S CASEMENT

Maximální standardní rozměry oken

Okno sklopné ven s nůžkovými závěsy

Okno sklopné ven s otočnými závěsy

Okno otvíravé ven s nůžkovými závěsy

Okno otvíravé ven s otočnými závěsy

Maximální váha křídla
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -59S PIVOT

Maximální standardní rozměry oken a profily

Otočné okno s horizontální osou otáčení

Otočné okno s horizontální osou otáčení

Maximální váha křídla
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -59S
Okno otvíravé – hlavní řez

Okno otvíravé a pevné - řez

MB-59S

MB-59S

MB-59S

Okno otvíravé - řez
MB-59S
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Měřítko 1:2

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -59S
Okno posuvné- sklopné - řez

Rohové spojení - řez

MB-59S

MB-59S

Rohové spojení - řez

MB-59S
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -59S
Dveře jednokřídlové otvíravé ven - řez
MB-59S

Dveře jednokřídlové otvíravé ven - řez
MB-59S

Dveře jednokřídlové otvíravé ven - řez
Dveře dvoukřídlé - řez

MB-59S
MB-59S
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Měřítko 1:2

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -59S PIVOT
Okno otáčecí s horizonální osou otáčení
- řez
MB59S PI VO T

MB59S PI VO T
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -59S CASEMENT
Okno otvíravé ven - řez
MB-59S CASEMENT

Okno otvíravé ven - řez
MB-59S CASEMENT

MB-59S
CASEMENT

Okno otvíravé ven - řez
MB-59S CASEMENT

Okno otvíravé ven - řez
MB-59S CASEMENT
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -59S CASEMENT

Okno otvíravé - řez

MB-59S CASEMENT

Okno otvíravé - řez
MB-59S CASEMENT
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -59S CASEMENT
Zpevněný sloupek - řez
MB-59S CASEMENT

Dilatační spojení - řez
MB-59S CASEMENT

Rohové spojení - řez
MB-59S CASEMENT
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -59S CASEMENT

Rohové spojení - řez
MB-59S CASEMENT

Rohové spojení - řez
MB-59S CASEMENT
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MB-60

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY
MB-60 je moderním hliníkovým systémem sloužícím k provádění vnějších staveb
s požadavky tepelné a akustické izolace např. různé typy oken, dveří, větrolamů, vitrín
a plošných konstrukcí. Charakteristickou vlastností tohoto systému je jeho úzké spojení
s dveřními a okenními systémy MB-45 a MB-70. Tyto konstrukční předpoklady dovolily
získat a použít mnoho kompatibilních prvků těchto systémů. V systému MB-60 je
možno vyrábět dveře a okna odolná proti vloupání, různé verze oken: okno s tzv. ukrytým
křídlem MB-60US, otočné okno MB-60 Pivot a verzi MB-60 Industrial neboli okno se
vzhledem podobným oceli, které se užívá při modernizaci památkových objektů.

S TEPELNOU IZOLACÍ
Doplňkové systémy
Na platformě základního systému MB-60 byly
vypracovány doplňkové okenní systémy:
MB-60US – ukryté křídlo a MB-60 Pivot
– otočná okna. Základní vlastnosti těchto
systémů jsou shodné se základní verzí.
Široké možnosti použití
Systém MB-60 je moderním hliníkovým
systémem, který slouží k provádění vnějších
staveb s požadavky na tepelnou a zvukovou
izolaci, např. různé typy oken, dveří,
větrolamů, vitrín a plošných konstrukcí.
Optimálně vybraný tvar profilů
Profily tohoto systému jsou tříkomorové.
Konstrukční hloubka profilů okna je 60 mm
(rám), 69 mm (křídlo) a u dveří: 60 mm
a 60 mm. Výsledkem této hloubky je efekt
jednolitého povrchu z vnější strany po zavření
– v případě okna také efekt lícování povrchu
křídel a rámu – v případě dveří. Tímto tvarem
profilů jsou konstrukce dveří a oken štíhlé
a odolné.
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Možnosti ohýbání profilů
Důležitou předností systému MB-60 je
možnost ohýbání profilů rámů, křídel a vazeb,
což umožňuje provedení různých druhů
oblouků a obloukových konstrukcí.

Okresní soud, Varšava
projekt / Pracownia Sołtyk&Sołtyk, arch. Stanisław Sołtyk
realizace / Inter-Bud, Krakov

Velmi dobrá tepelná a zvuková
izolace
Systém MB-60 je charakterizován nízkou
hodnotou součinitele prostupu tepla U díky
použití tepelných vložek a těsnění. Profily
tohoto systému splňují tepelné požadavky
pro materiální skupiny 2.1 pro okna a 2.2
pro dveře podle DIN 4108. V systému jsou
použity profilované tepelné vložky ve tvaru
„omega“ v šířkách 24 (okna) a 14 (dveře) mm
z materiálu polyamid zpevněného skleněným
vláknem. Tvar vložek zvyšuje tuhost profilů
v porovnání k plochým vložkám a usnadňuje
odvodnění profilů a zajišťuje vhodnou tepelnou
izolaci za každého počasí. Práh vyrobený
z materiálu HPVC a těsnění z materiálu
EPDM garantují dobrou tepelnou izolací křídel
dveří a odolnost proti vodě a vzduchu.
Systém také garantuje dobrou zvukovou
izolaci. Hodnota ukazatele Rw je dána
použitým sklem a typem okna nebo dveří.

Dokonalá odolnost proti
pronikání vody a vzduchu
Těsnost je zajištěna použitím speciálních
těsnění ze syntetického kaučuku EPDM,
který nepodléhá stárnutí ani po dlouholetém
provozu. Středová těsnění se přiřezávají pod
úhlem 45˚a v rozích se lepí. Dorazová těsnění
se v rozích nepřiřezávají; v křídle okna je třeba
toto těsnění přilepit ve středu horní části.
Každá okenní nebo dveřní konstrukce systému
MB-60 je vybavena efektivním systémem
odvádění vody a ventilace z meziskelního
prostoru a z prostoru mezi křídlem a rámem.
Ventilačně drenážní otvory jsou z vnější strany
maskovány plastovými krytkami. Při provádění
aprobačních zkoušek si tyto okna zachovaly
těsnost na pronikání vody až do hodnoty tlaku
60 dPa.
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MB-60US

Stavba
tříkomorové profily,
tepelná izolace typu „omega“ o šířce
24 mm,
konstrukce umožňuje montáž kování
shodného se standardy EURO.
Zasklívaní
tloušťka výplně v rozsahu 8-44 mm
pro otvíraná okna a 4-35 mm pro
pevná okna.
Těsnost a izolace
vysoká tepelná izolace: materiálová
skupina 2.1 podle DIN 4108,
zvuková izolace: v závislosti na
použité výplni cca 28-34 dB.
Funkčnost a estetika
jednolitý vnější vzhled otvíraných
i pevných oken,
pevná nebo dovnitř otevíraná okna:
otevíravé, otevíravě sklápěcí,
dvoukřídlové s pohyblivým nebo
pevným sloupkem,
různé druhy zasklívacích lišt:
Standard, Prestige, Style,
možnost dvoubarevných konstrukcí:
profily mohou mít jinou barvu z vnější
a jinou barvu z vnitřní strany,
montáž v individuální zástavbě nebo
v hliníkových zástavbách.
Manažerská Fakulta Varšavské Univerzity,
projekt / arch. Mirosław Leśnik
realizace / OPAL, Grodzisk Wlkp.
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Variabilita řešení
Univerzálnost a atraktivitu systému zvyšuje
také možnost výběru mezi několika variantami
řešení v různých konstrukčních detailech,
např. dolní těsnění na dveřích, utěsnění
posuvných nebo lítacích dveří, tvar okenních
lišt, tvar a výška dveřních prahů.

MB-60 PIVOT

Značný

rozsah zasklívaní
Skla nebo jiné výplně jsou montovány pomocí
lišt a těsnění. Systém dovoluje použití
izolačních dvojskel o tloušťce od 14 mm do
50 mm v křídlech oken a o tloušťce od
5 mm do 41 mm v pevných oknech a dveřních
křídlech. Tak široký rozsah tloušťky výplní
garantuje možnost použití všech typových
a netypových skel.

MB-60 Pivot slouží k výrobě oken
s horizontální nebo vertikální osou otáčení
a s tepelnou a akustickou izolací. Tepelná
izolace pro toto řešení kvalifikuje tyto
okna do skupiny RMG 2.1. Okna tohoto
typu jsou předurčeny jak k osazení
stavebních otvorů ve zdech, tak k použití
pro sloupko-příčné fasády. Pozornost
zaslouží rozměrové rozsahy pro křídla
otočných oken: okno s horizontální osou
otáčení může mít výšku 800-2 000 mm
a šířku 500-2 400 mm, hmotnost max.
180kg. Panty garantují otočení křídla
od 0˚ do 180˚. Jako doplněk mohou být
vybaveny blokádou otevření křídla do úhlu
o hodnotě 10, 15 nebo 22˚.

Fakulta Přírodních věd Zielonogorské Univerzity
projekt / arch. Jerzy Gołębiowski
realizace / Opal, Grodzisk Wlkp.
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Možnost výběru kování
Konstrukce MB-60 je vhodná k možnosti
montáže dle evropských standardů typových
kování, zámků a závěsů. Profily mají
vyprofilované drážky o takových rozměrech,
aby bylo možno použít obvodová kování
a spoje shodné se standardy EURO.
Díky tomu můžeme splnit různá přání našich
klientů bez změn základní konstrukce.

Kompatibilita
Charakteristickou vlastností systémů je jeho
úzké spojení s okenními a dveřními systémy
MB-45, MB-59S a MB-78EI. Použití těchto
konstrukčních předpokladů dovolilo získat
a použít mnoho společných kompatibilních
prvků např. společných okenních lišt, rohů,
těsnících lišt, dorazových a středových
těsnění, společných kování, zámků, závěsů
a mnoho stejných technologických procesů
takových jako kompletace křídel a rámů, lepení
rohů, vyřezávání různých tvarů atd.
Jedním z efektů unifikace je také stejný vnitřní
a vnější vzhled výrobků vyrobených v různých
systémech.

Nízká pracovní náročnost.
Tuhá spojení
Spojení profilů se provádí při minimálním
opracování s využitím dodávaných hliníkových
spojů a doplňků. Rohová spojení typu „L“ jsou
vyráběny řezáním konců profilů rámů nebo
křídel pod úhlem 45˚ a jejich vtlačováním
a lepením pomocí dvousložkového lepidla do
hliníkových rohů vsunutých do vnitřních komor
profilů. Příčná spojení typu „T“ jsou vyráběny
pomocí kolíkování vazeb se vsunutými spoji
a pomocí lepidla. Použití lepidla garantuje
vysokou tuhost a těsnost spojení. Připevnění
dveřních prahů je provedeno tak, aby byla
možná jejich demontáž bez demontáže jiných
dveřních prvků.
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MB-60 INDUSTRIAL

Manufaktura, Łódž
projekt / Sud Architectes
realizacje / Opal, Grodzisk Wlkp.

Vysoká bezpečnost užívání
V křídle dveří dolní hrana tabule skla je ve
výšce 16 mm od podlahy, což je dostatečně
bezpečná výška před náhodným rozbitím skla.
Profily rámů křídel díky vhodné tloušťce
stěn, okenním lištám uzavřeného řezu,
vyzkoušenému kování zajišťují dobré vlastnosti
proti vloupání.

Barevná paleta
Velký výběr ze standardní palety barev
uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších
zákazníků. Barevné povlaky jsou provedeny
práškovým lakováním nebo anodováním.

Na platformě základního systému
MB-60 byly vypracovány doplňkové
okenní systémy. V systému MB-60 verze
INDUSTRIAL byly okenní a dveřní profily
s tepelnou izolací doplněny o dekorační
prvky podobně vzhledem na ocelová okna
v budovách podléhajících ochraně
o památkách. Základní vlastnosti těchto
systémů jsou shodné se základní verzí.

SYSTÉMOVÁ TABULKA MB-60
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -60

Maximální standardní rozměry oken

Okno pevné

Maximální standardní rozměry oken jsou
dány možnostmi rozměrů skla

Okno otvíravé

Okno sklopné otvíravé

Okno sklopné

Okno otvíravé dvoukřídlé

Křídlo otvíravé

Maximální váha křídla
80

Křídlo sklopné otvíravé

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -60US

Maximální standardní rozměry oken

Okno pevné

Maximální standardní rozměry oken jsou
dány možnostmi rozměrů skla

Okno otvíravé

Okno sklopné otvíravé

Okno sklopné

Okno otvíravé dvoukřídlé

Křídlo otvíravé

Maximální váha křídla

Křídlo sklopné otvíravé
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -60
Okno pevné - řez

MB-60

Okno otvíravé - řez

MB-60

MB-60

Okno otvíravé - řez

MB-60

Okno sklopné posuvné - řez

MB-60
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Měřítko 1:2

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -60
Rohové spojení - řez
MB-60

Dveře „Standard” jednokřídlové otvíravé ven
- řez

Rohové spojení - řez
MB-60

Dveře „Standard” jednokřídlové otvíravé ven
- řez
MB-60

MB-60
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -60
Dveře „Standard” jednokřídlové otvíravé ven
- řez
MB-60

Výkladec se světlíkem – řez
MB-60

Dveře dvoukřídlé - řez
MB-60
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -60
Výkladec s dvoukřídlými dveřmi - řez
MB-60

Výkladec se světlíkem - řez
MB-60
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -60
Výkladec s dvoukřídlými dveřmi - řez
MB-60

Výkladec s dvoukřídlými dveřmi - řez
MB-60

Výkladec s dvoukřídlými dveřmi - řez

MB-60
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Měřítko 1:2

O K E N N Í A D V E Ř N Í S Y S T É M Y / MB-60US / MB-60 PIVOT / MB-60 INDUSTRIAL
Okno otvíravé - řez
MB-60US

Okno otočné s horizontální osou otáčení
- řez
MB-60 PIVOT

MB-60US
MB-60 PIVOT

Okno otvíravé - řez
MB-60 INDUSTRIAL

Nalepená mřížka - řez
MB-60 INDUSTRIAL
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MB-70

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY

MB-70 – okenní a dveřní systém se zvýšenou tepelnou izolací.Řešení je na základě
profilů MB-60, jeho profily jsou tříkomorové a splňují normy dle DIN 4108 tepelné
požadavky skupiny RMG1 v případě oken ( nejvyšší tepelná izolace u hliníkových oken)
a skupiny RMG2.1 v případě dveří. Pro systém MB-70 je charakteristická nejenom
speciální tepelná izolace, ale také novátorské řešení těsnění s tzv. dvoukomponentní
stavbou. V systému MB-70 je možno vyrábět dveře a okna odolná proti vloupání, různé
verze oken : okno s tzv. ukrytým křídlem MB-70US a verzi MB-70 Industrial neboli okno
se vzhledem podobným oceli, které se užívá při modernizaci památkových objektů.

S TEPELNOU IZOLACÍ

Statoil, Varšava
projekt / arch. J. Mroziński, A. Małek
realizace / Reconal, Rzeszów

Široké možnosti použití
Systém MB-70 je moderním hliníkovým systémem, který slouží
k provádění vnějších staveb s požadavky na tepelnou
a zvukovou izolaci, např. různé typy oken, dveří, větrolamů,
vitrín a plošných konstrukcí.

Optimálně vybraný tvar profilů
Profily tohoto systému jsou tříkomorové. Konstrukční hloubka
profilů okna je 70 mm (rám), 79 mm (křídlo) a u dveří: 70 mm
a 70 mm. Výsledkem této hloubky je efekt jednolitého povrchu
z vnější strany po zavření – v případě okna také efekt lícování
povrchu křídel a rámu – v případě dveří. Tímto tvarem profilů
jsou konstrukce dveří a oken štíhlé a odolné.

Možnosti ohýbání profilů
Důležitou předností systému MB-70 je možnost ohýbání
profilů rámů, křídel a vazeb, což umožňuje provedení různých
druhů oblouků a obloukových konstrukcí.
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Velmi dobrá tepelná a zvuková izolace
Systém MB-70 je charakterizován velmi nízkou hodnotou
součinitele prostupu tepla U díky použití speciálních tepelných
vložek a těsnění. Má to velký význam v době rostou cích
požadavků na hospodaření s energií a ochrany životního
prostředí. Profily tohoto systému splňují tepelné požadavky
pro materiální skupiny 1 pro okna (nejvyšší tepelná izolace
u hliníkových oken) a 2.1 pro dveře podle DIN 4108.
V systému jsou použity profilované tepelné vložky ve tvaru
„omega“ v šířkách 34 (okna) a 24 (dveře) mm z materiálu
polyamid zpevněného skleněným vláknem. Nabízený tvar vložek
zvyšuje tuhost profilů v porovnání k plochým vložkám
a usnadňuje odvodnění profilů a zajišťuje vhodnou tepelnou

izolaci za každého počasí. Tepelné vložky použité v oknech mají doplňkové
utěsnění na spoji profilů a vložky a výstupy dělící komoru na tři části mezi
vnějšími a vnitřními hliníkovými profily. Díky použití tepelných vložek
o takovýchto tvarech není třeba pro zvýšení tepelné izolace vyplňovat prostor
mezi vložkami polyuretanovou pěnou nebo polystyrenovými vložkami.
V systému MB-70 je možno vyrábět dveře a okna odolná proti vloupání, různé
verze oken: okno s tzv. ukrytým křídlem MB-70US a verzi MB-70 Industrial
neboli okno se vzhledem podobným oceli, které se užívá při modernizaci
památkových objektů. Systém MB-70 je také základem konstrukce fasády tzv.
„studeno-teplé“ MB-70CW.

Statoil, Varšava

S

projekt / arch. J. Mroziński,
arch. A. Małek.
realizace / Reconal, Rzeszów

Dokonalá odolnost proti
pronikání vody a vzduchu
Těsnost je zajištěna použitím speciálních
těsnění z dvoukomponentního syntetického
kaučuku EPDM: litého a složkového, který
nepodléhá stárnutí ani po dlouholetém
provozu a má velmi dobré tepelné izolační
vlastnosti. MB-70 je prvním systémem,
který používá tento materiál pro výrobu
středového těsnění. Vnější těsnění se
montuje nepřerušovaně bez přiřezávání
v rozích, konce těsnění se spojí v polovině
horní části rámu okna. Tento způsob zasklívání
garantuje dokonalou těsnost proti pronikání
vody a vzduchu. Těsnění jsou málo viditelné,
čímž se zmenšuje efekt tzv. smutečního rámu
kolem skla. U dorazového těsnění se přiřezává
pouze ta část, která je namontována v profilu.
Každá okenní nebo dveřní konstrukce systému
MB-70 je vybavena efektivním systémem
odvádění vody a ventilace z meziskelního
prostoru a z prostoru mezi křídlem a rámem.
Ventilačně drenážní otvory jsou z vnější strany
maskovány plastovými krytkami. Při provádění
aprobačních zkoušek si tyto okna zachovaly
těsnost na pronikání vody až do hodnoty tlaku
60 dPa.
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MB-70US

Kompatibilita
Charakteristickou vlastností systému je
jeho úzké spojení s okenními a dveřními
systémy MB-45 a MB-60. Použití těchto
konstrukčních předpokladů dovolilo získat
a použít mnoho společných kompatibilních
prvků např. společných okenních lišt, rohů,
těsnících lišt, dorazových a středových
těsnění, společných kování, zámků, závěsů
a mnoho stejných technologických procesů
takových jako kompletace křídel a rámů, lepení
rohů, vyřezávání různých tvarů atd.
Jedním z efektů unifikace je také stejný vnitřní
a vnější vzhled výrobků vyrobených v různých
systémech.
Variabilita řešení
Univerzálnost a atraktivitu systému zvyšuje
také možnost výběru mezi několika variantami
řešení v různých konstrukčních detailech,
např. dolní těsnění na dveřích, utěsnění
posuvných nebo lítacích dveří, tvar okenních
lišt, tvar a výška dveřních prahů.
Značný rozsah zasklívaní
Skla nebo jiné výplně jsou montovány pomocí
lišt a těsnění. Systém dovoluje použití
izolačních dvojskel o tloušťce od 21 mm do
57 mm v křídlech oken a o tloušťce od 12
mm do 48 mm v pevných oknech a dveřních
křídlech. Tak široký rozsah tloušťky výplní
garantuje možnost použití všech typových
a netypových skel.

Stavba
tříkomorové profily,
tepelná izolace typu „omega“ o šířce
34 mm,
tzv. dvoukomponentní těsnění
z EPDM – elastické a dokonale
izolující,
konstrukce umožňuje montáž kování
shodného se standardy EURO.
Zasklívaní
tloušťka výplně v rozsahu 18-54 mm
pro otvíraná okna a 9-45 mm pro
pevná okna.
Těsnost a izolace
vysoká tepelná izolace: RMG1 podle
DIN 4108.
Funkčnost a estetika
jednolitý vnější vzhled otvíraných
i pevných oken,
pevná nebo dovnitř otevíraná okna:
otevíravé, otevíravě sklápěcí,
dvoukřídlové s pohyblivým nebo
pevným sloupkem,
různé druhy zasklívacích lišt:
Standard, Prestige, Style,
možnost dvoubarevných konstrukcí:
profily mohou mít jinou barvu z vnější
a jinou barvu z vnitřní strany,
montáž v individuální zástavbě nebo
v hliníkových zástavbách.
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Možnost výběru kování
Konstrukce MB-70 je vhodná k možnosti
montáže dle evropských standardů typových
kování, zámků a závěsů. Profily mají
vyprofilované drážky o takových rozměrech,
aby bylo možno použít obvodová kování
a spoje shodné se standardy EURO.
Díky tomu můžeme splnit různá přání našich
klientů bez změn základní konstrukce.

Vysoká bezpečnost užívání
V křídle dveří dolní hrana tabule skla je ve
výšce 16 mm od podlahy, což je dostatečně
bezpečná výška před náhodným rozbitím
skla. Profily rámů křídel díky vhodné tloušťce
stěn, okenním lištám uzavřeného řezu,
vyzkoušenému kování zajišťují dobré vlastnosti
proti vloupání.

Barevná paleta
Velký výběr ze standardní palety barev
uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších
zákazníků. Barevné povlaky jsou provedeny
práškovým lakováním nebo anodováním.

Silesia City Center, Katowice
PKN Orlen, Plock

SYSTÉMOVÁ TABULKA MB-70

projekt / WMA Architekti
arch. Magdalena Musiał, arch. Wojciech Musiał
realizace / Elbudplast, Łódź
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projekt / STABIL, ARUP, BOSE
architekti / Jacek Kuś, Piotr Kozłowski,
Borys Juraszyński, Marek Tryzybowicz
realizace / SMS-PRO, Zabrze
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MB-70 INDUSTRIAL

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -70

Maximální standardní rozměry oken

Okno pevné

Maximální standardní rozměry oken
jsou dány možnostmi rozměrů skla

Okno otvíravé

Okno sklopné otvíravé

Okno sklopné

Okno otvíravé dvoukřídlé

Maximální váha výplně

Křídlo otvíravé
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -70

Maximální standardní rozměry oken

Okno ven otvíravé

Okno dovnitř otvíravé

Maximální váha výplně
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -70
Okno otvíravé - řez

MB-70

Okno otvíravé - řez
MB-70

MB-70

Okno otvíravé - řez
MB-70
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Měřítko 1:2

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -70
Okno sklopné posuvné - řez

MB-70

Rohové spojení - řez

MB-70
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Měřítko 1:2

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -70
Rohové spojení - řez
MB-70

Dveře „Standard” jednokřídlové otvíravé
ven - řez
MB-70

Dveře „Standard” jednokřídlové otvíravé
ven - řez
MB-70
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -70
Dveře „Standard” jednokřídlové otvíravé
Ven - řez
MB-70

Výkladec se světlíkem - řez
MB-70

Dveře dvoukřídlé - řez

MB-70
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / MB -70
Výkladec se světlíkem - řez

MB-70

Dveře „Standard” jednokřídlové - řez

MB-70

Dveře „Standard” jednokřídlové - řez

MB-70
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Řez otvíravým oknem

MB-70CW

Studeno-teplá fasáda na platformě oken.
Tento systém, který využívá systém
konstrukce oken o zvýšené tepelné
izolaci MB-70 se používá ke stavbě
vnějších plášťů železobetonových nebo
zděných konstrukcí s okenními otvory.
U fasády tohoto typu jsou dvě oblasti,
tzv.: „studená“ a „teplá“. „Teplou“ oblastí
jsou tepelně izolovaná okna montovaná
v okenních otvorech před lícem fasády.
„Studenou“ oblastí jsou meziokenní pásy
chránící konstrukci a tepelnou izolaci
(např.minerální vlnu) před atmosférickými
vlivy.
Použití tohoto systému značně zkracuje
dobu stavby z důvodu na možnost
„uzavření“ okenních otvorů před
provedením meziokenních pasů a vnější
fasády.

Řez horizontální příčkou

Konstrukce MB-70CW je charakteristická
velmi dobrou tepelnou a akustickou
izolací (rámcová skupina 1), splňuje také
estetické požadavky tohoto typu fasád
tzn. při pohledu z vnějšku není viditelný
rozdíl ve vzhledu oblastí „studených“
a „teplých“ a mezi pevnými a otevíranými
prvky. Pásy viditelných hliníkových profilů
při pohledu z vnější strany jsou výjimečně
úzké, jejich šíře je 78,5 mm, díky tomu
konstrukce působí lehkým a štíhlým
dojmem.
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MB-78EI

OHNIVZDORNÉ KONSTRUKCE
Systém protipožárních stěn MB-78EI slouží k výrobě vnitřních nebo vnějších
protipožárních stěn s jedno nebo dvoukřídlovými dveřmi třídy požární odolnosti EI15,
EI30, EI45 nebo EI60 podle normy PN-B-02851-1:1997. Konstrukce systému
MB-78EI se opírá o hliníkové profily s tepelnou vložkou. Konstrukční hloubka profilů je
78 mm. Profily jsou charakteristické nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U díky
použití speciálních profilovaných tepelných vložek o šířce 34 mm. Systém umožňuje
zasklení všech typových ohnivzdorných skel odpovídajících tříd (tloušťka výplně od
8 do 49 mm). V jeho rámci je možné získat také protikouřové konstrukce v několika
variantách provedení. Je možné také ohýbání profilů a stavba obloukových konstrukcí.

PROTIPOŽÁRNÍ STĚNY S DVEŘMI
Široké možnosti použití
MB-78EI je moderním systémem protipožárních stěn určeným k výrobě
vnitřních nebo vnějších protipožárních stěn s jedno nebo dvoukřídlovými
dveřmi třídy požární odolnosti EI15, EI30, EI45 nebo EI60.

Optimálně vybraný tvar profilů
Profily systémů jsou tříkomorové. Konstrukční hloubka profilů je 78 mm.
Plochy rámů dveří a křídel jsou lícované jak z vnější tak z vnitřní strany.
Tímto tvarem profilů jsou konstrukce dveří a oken štíhlé a odolné.

Vysoká ohnivzdornost a odolnost proti kouři
Ohnivzdornost systému MB-78EI v závislosti na použitou variantu
konstrukce a druh skly (výplně) může být: EI15, EI30, EI45 nebo EI60.
Ohnivzdornost podle této klasifikace se vztahuje na izolaci a požární
odolnost. Ohnivzdornost se získává mimo jiné umístěním požární izolace do
vnitřních komor profilů a do prostorů mezi profily. Systém získal vysokou
klasifikaci v odolnosti proti kouři podle EN 13501-2:2003-třídy Sm a Sa.
Klasifikace podle UA GS VII. 01/98 je S30. Systém je klasifikován jako
nerozšiřující oheň (NRO).

Perfektní tepelná a akustická izolace
Systém MB-78EI je charakterizován nízkou hodnotou součinitele pronikání
tepla U díky použití speciálních tepelných vložek a těsnění. Profily tohoto
systémů splňují tepelné požadavky pro materiálovou skupinu 2.1 podle
DIN 4108. V systému jsou použity profilované tepelné vložky o tvaru
„omega“ šíře 34 mm. Nabízený tvar vložek zvyšuje tuhost profilů
v porovnání k plochým vložkám a usnadňuje odvodnění profilů a zajišťuje
vhodnou tepelnou izolaci za každého počasí. Tepelně izolovaný práh
a těsnění z EPDM garantují dobrou tepelnou izolaci dveří a odolnost proti
vodě a vzduchu. Systém garantuje také dobrou akustickou izolaci.
Hodnota ukazatele Rw je závislá na výběru skla nebo typu dveří.

99

OHNIVZDORNÉ KONSTRUKCE / MB -78EI
Dokonalá odolnost proti pronikání vody
a vzduchu
Těsnost je zajištěna použitím speciálních těsnění ze
syntetického kaučuku EPDM, který nepodléhá stárnutí ani
po dlouholetém provozu. Středová těsnění se přiřezávají pod
úhlem 45˚a v rozích se lepí. Dorazová těsnění se v rozích
nepřiřezávají. Takovýto způsob zasklení garantuje dokonalou
odolnost proti pronikání vody a vzduchu. Každá konstrukce
systému MB-78EI určena k vnějšímu použití, je vybavena
efektivním systémem odvádění vody a ventilace z meziskelního
prostoru a z prostoru mezi křídlem a rámem.

III Koleje Jagelonské Univerzity, Krakov
projekt / Studio Fikus, arch. Marian Fikus
realizace / Alsal, Kraków

Kompatibilita
Charakteristickou vlastností systému je jeho široké spojení
s okenními a dveřními systémy MB-45, MB-60 a MB-70.
Použití těchto konstrukčních předpokladů dovolilo získat
a použít mnoho společných kompatibilních prvků např. společných
profilů, rohů, kování a mnoho podobných technologických
procesů podobných jako kolíkování, lepení rohů atd.
Variabilita řešení
Univerzálnost a atraktivitu systému zvyšuje také možnost
výběru mezi několika variantami řešení v různých konstrukčních
detailech, např. dolní těsnění na dveřích, utěsnění posuvných
nebo lítacích dveří, tvar okenních lišt, tvar a výška dveřních
prahů.
Značný rozsah zasklívaní.
Možnost výběru kování
Konstrukce MB-78EI je vhodná k možnosti montáže dle
evropských standardů typových kování, zámků a závěsů.
Díky tomu je možné realizovat přání našich klientů bez změny
základní konstrukce.
Vysoká bezpečnost užívání
Profily rámů a dveřních křídel díky vhodné tloušťce stěn
a optimálnímu tvaru a vyzkoušenému kování zajišťují dokonalé
užitné vlastnosti. Tyto vlastnosti byly potvrzeny v průběhu
aprobačních zkoušek.

Nízká pracovní náročnost. Tuhá spojení
Spojení profilů se provádí při minimálním opracování s využitím dodávaných
hliníkových spojů a doplňků. Rohová spojení typu „L“ jsou vyráběny řezáním
konců profilů rámů nebo křídel pod úhlem 45˚ a jejich vtlačováním, nýtováním
nebo šroubováním do hliníkových rohů vsunutých do vnitřních komor profilů.
Příčná spojení typu „T“ jsou vyráběny pomocí kolíkování vazeb se vsunutými
spoji. Použití lepidla garantuje vysokou tuhost a těsnost spojení.
Připevnění dveřních prahů je provedeno tak, aby byla možná jejich demontáž
bez demontáže jiných dveřních prvků.
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Barevná paleta
Velký výběr ze standardní palety barev uspokojí potřeby i těch
nejnáročnějších zákazníků. Barevné povlaky jsou provedeny práškovým
lakováním nebo anodováním.

OHNIVZDORNÉ KONSTRUKCE / MB -78EI

Maximální rozměry segmentů zdí

Dilatační sloupek

Dilatační sloupek

Dilatační sloupek
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OHNIVZDORNÉ KONSTRUKCE / MB -78EI
Dveře jednokřídlové otevíravé
ven nebo dovnitř – řez
MB-78EI

Dveře jednokřídlové otevíravé
ven nebo dovnitř – řez
MB-78EI

Dveře jednokřídlové otevíravé
ven nebo dovnitř – řez
MB-78EI
Dveře jednokřídlové otevíravé
ven nebo dovnitř – řez
MB-78EI

Používat pouze u EI45 a EI60
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OHNIVZDORNÉ KONSTRUKCE / MB -78EI
Dveře jednokřídlové otvíravé dovnitř
nebo ven - řez
MB-78EI

Dveře jednokřídlové otvíravé dovnitř
nebo ven - řez
MB-78EI

Dveře dvoukřídlé - řez
MB-78EI

Používat pouze u EI45 a EI60
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OHNIVZDORNÉ KONSTRUKCE / MB -78EI
Výkladec- řez

MB-78EI

Výkladec- řez

MB-78EI

Výkladec- řez
MB-78EI

Používat pouze u EI45 a EI60
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OHNIVZDORNÉ KONSTRUKCE / MB -78EI
Okno pevné - řez
MB-78EI

Výkladec se světlíkem - řez
MB-78EI

Výkladec se světlíkem - řez
MB-78EI

Používat pouze u EI45 a EI60
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OHNIVZDORNÉ KONSTRUKCE / MB -78EI
Dilatační spojení - řez
MB-78EI

Rohové spojení - řez
MB-78EI
MB-78EI

Rohové spojení - řez
MB-78EI
MB-78EI

Používat pouze u EI45 a EI60
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SPECTRAL 45

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY

Systém slouží k provedení vnější stavební zástavby bez požadavků na tepelnou izolaci
– různé typy příček, okna, dveře posuvné, lítací, automatické, vitríny, pokladní boxy,
výkladní skříně. Je možné použít izolační dvojskla o tloušťce od 2 mm do 26 mm.
Takto široký rozsah tloušťky výplně garantuje možnost použití většiny typových skel.
Konstrukce profilů umožňuje montáž typových kování, zámků a závěsů podle evropských
standardů.

BEZ TEPELNÉ IZOLACE
Široké možnosti použití
SPECTRAL 45 je hliníkovým systémem,
který slouží k provádění vnějších a vnitřních
staveb bez požadavků na tepelnou a zvukovou
izolaci, např. : různé typy příček, okna, dveře
posuvné, lítací, automatické, vitríny, pokladní
boxy, výkladní skříně.

Tvar profilů
Konstrukční hloubka profilů je 45 mm (rám)
a 53 mm (křídlo) a pro dveře : 45 mm
a 45 mm. Výsledkem této hloubky je efekt
jednolitého povrchu z vnější strany po zavření
– v případě okna také efekt lícování povrchu
křídel a rámu – v případě dveří.

Odolnost proti pronikání vody
a vzduchu
Těsnost je zajištěna použitím speciálních
těsnění ze syntetického kaučuku
EPDM, který nepodléhá stárnutí ani po
dlouholetém provozu. Středová těsnění se
přiřezávají pod úhlem 45˚a v rozích se lepí.
Drenážně-ventilační otvory jsou z vnější
strany maskovány plastovými krytkami.

Kompatibilita
Charakteristickou vlastností systému je jeho
úzké spojení s okenními a dveřními systémy
SPECTRAL 60. Použití těchto konstrukčních
předpokladů dovolilo získat a použít mnoho
společných kompatibilních prvků např.
společných vnějších a dorazových těsnění,
kování, zámků a závěsů. Jedním z efektů
unifikace je také stejný vnitřní a vnější vzhled
výrobků vyrobených v různých systémech.

Značný rozsah zasklívaní
Skla nebo jiné výplně jsou montovány pomocí
lišt a těsnění. Systém dovoluje použití
izolačních dvojskel o tloušťce od 2 mm do
26 mm. Tak široký rozsah tloušťky výplní
garantuje možnost použití většiny typových
skel.

Nízká pracovní náročnost.
Spojení profilů se provádí při minimálním
opracování s využitím dodávaných hliníkových
spojů a doplňků. Rohová spojení typu „L“ jsou
vyráběny řezáním konců profilů rámů nebo
křídel pod úhlem 45˚ a jejich vtlačováním
a lepením pomocí dvousložkového lepidla do
hliníkových rohů vsunutých do vnitřních komor
profilů. Příčná spojení typu „T“ jsou vyráběny
pomocí sešroubování vazeb se vsunutými spoji
a pomocí lepidla. Použití lepidla garantuje
vysokou tuhost a těsnost spojení.

Barevná paleta
Velký výběr ze standardní palety barev
uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších
zákazníků. Barevné povlaky jsou provedeny
práškovým lakováním nebo anodováním.

Možnost výběru kování
Konstrukce systému SPECTRAL 45 je
vhodná k možnosti montáže dle evropských
standardů typových kování, zámků a závěsů.
Díky tomu můžeme splnit různá přání našich
klientů bez změn základní konstrukce.
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / SPECTRAL 45

Maximální standardní rozměry oken a dveří

Dveře dovnitř otvíravé ve vnitřní výstavbě

Dveře dovnitř otvíravé ve vnější výstavbě

Dveře ven otvíravé ve vnitřní výstavbě

Dveře ven otvíravé ve vnější výstavbě

Okno pevné

Okno sklopné otvíravé

Maximální váha dveřního křídla
108

Maximální standardní rozměry oken jsou
dány možnostmi rozměrů skla

Maximální standardní rozměry oken jsou dány
použitým kováním

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / SPECTRAL 45
Okno - řez
SPECTRAL 45

Okno - řez
SPECTRAL 45

Okno - řez
SPECTRAL 45

Rohové spojení - řez
SPECTRAL 45
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / SPECTRAL 45
Dveře - řez
SPECTRAL 45

Dveře - řez
SPECTRAL 45

Dveře - řez
SPECTRAL 45

Dveře - řez
SPECTRAL 45
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / SPECTRAL 45
Dveře - řez
SPECTRAL 45

Dveře lítací - řez
SPECTRAL 45

Dveře lítací a posuvné - řez
SPECTRAL 45

Dveře posuvné - řez
SPECTRAL 45
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SPECTRAL 60

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY

Systém slouží k výrobě tepelně izolovaných konstrukcí např.: různých typu oken,
dveří, větrolamů a vitrín. Profily systému jsou tříkomorové, jejich základní hloubka
je 60 mm (rám okna a dveří, křídlo okna) a 68 mm. Spectral 60 je populárním
řešením – je charakteristický jednoduchou stavbou a jednoduchou výrobní technologií.
Jeho konstrukce dovoluje použití výplní o tloušťce od 16 do 41 mm a montáž typových
kování, zámků a závěsů dle evropských standardů.

S T E P E L N O U I Z O LA C Í
Široké možnosti použití
SPECTRAL 45 je hliníkovým systémem, který
slouží k provádění vnějších staveb s požadavky
na tepelnou izolaci, např.: typu oken, dveří,
větrolamů a vitrín.

Tvar profilů
Profily systému jsou tříkomorové.
Konstrukční hloubka profilů okna je 60 mm
(rám) a 68 mm (křídlo) a pro dveře: 60 mm
a 60 mm. Výsledkem této hloubky je efekt
jednolitého povrchu z vnější strany po zavření
– v případě okna také efekt lícování povrchu
křídel a rámu – v případě dveří.

Tepelná a akustická izolace
Tepelná izolace systému Spectral 60 je
zajištěna použitím tepelných vložek
a odpovídajícího těsnění. Tepelné vložky jsou
vyrobeny z polyamidu zpevněného skleněným
vláknem. Systém garantuje také dobrou
akustickou izolaci. Hodnota ukazatele Rw
závisí na použitém sklu a typu okna nebo
dveří.
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Administrativní budova Kyjevského Paláce Sportu, Kyjev, Ukrajina
projekt / арх. Гнездилова Е.
realizace / Микол, Киев

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / SPECTRAL 60
Odolnost proti pronikání vody
a vzduchu
Těsnost je zajištěna použitím speciálních
těsnění ze syntetického kaučuku
EPDM, který nepodléhá stárnutí ani po
dlouholetém provozu. Středová těsnění se
přiřezávají pod úhlem 45˚a v rozích se lepí.
Drenážně-ventilační otvory jsou z vnější
strany maskovány plastovými krytkami.

Kompatibilita
Charakteristickou vlastností systému je jeho
úzké spojení s okenními a dveřními systémy
SPECTRAL 45. Použití těchto konstrukčních
předpokladů dovolilo získat a použít mnoho
společných kompatibilních prvků např.
společných vnějších a dorazových těsnění,
kování, zámků a závěsů. Jedním z efektů
unifikace je také stejný vnitřní a vnější vzhled
výrobků vyrobených v různých systémech.

Značný rozsah zasklívaní
Skla nebo jiné výplně jsou montovány pomocí
lišt a těsnění. Systém dovoluje použití
izolačních dvojskel o tloušťce od 16 mm
do 41 mm. Tak široký rozsah tloušťky výplní
garantuje možnost použití všech typových
skel.

Nízká pracovní náročnost
Spojení profilů se provádí při minimálním
opracování s využitím dodávaných hliníkových
spojů a doplňků. Rohová spojení typu „L“ jsou
vyráběny řezáním konců profilů rámů nebo
křídel pod úhlem 45˚ a jejich vtlačováním
a lepením pomocí dvousložkového lepidla
do hliníkových rohů vsunutých do vnitřních
komor profilů. Příčná spojení typu „T“ jsou
vyráběny pomocí sešroubování vazeb se
vsunutými spoji a pomocí lepidla.
Použití lepidla garantuje vysokou tuhost
a těsnost spojení.

Kancelářsko- obytná budova, Kyjev, Ukrajina
projekt / арх. Жежерин В.
realizace / Энран, Киев

Možnost výběru kování
Konstrukce systému SPECTRAL 60 je
vhodná k možnosti montáže dle evropských
standardů typových kování, zámků a závěsů.
Díky tomu můžeme splnit různá přání našich
klientů bez změn základní konstrukce.

Barevná paleta
Velký výběr ze standardní palety barev
uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších
zákazníků. Barevné povlaky jsou provedeny
práškovým lakováním nebo anodováním.
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / SPECTRAL 60

Maximální standardní rozměry dveří

Dveře dovnitř otvíravé

Dveře ven otvíravé

Maximální váha dveřního křídla
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / SPECTRAL 60

Maximální standardní rozměry oken

Okno pevné

Okno sklopné otvíravé

Maximální standardní rozměry oken
jsou dány možnostmi rozměrů skla

Maximální standardní rozměry oken jsou dány
použitým kováním
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / SPECTRAL 60
Okno - řez
SPECTRAL 60

Okno - řez
SPECTRAL 60

Okno - řez
SPECTRAL 60

Okno - řez
SPECTRAL 60
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / SPECTRAL 60
Okno - řez
SPECTRAL 60

Dveře - řez
SPECTRAL 60

Dveře - řez
SPECTRAL 60

Dveře - řez
SPECTRAL 60
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY / SPECTRAL 60
Dveře - řez
SPECTRAL 60

Dveře - řez
SPECTRAL 60

Dveře - řez
SPECTRAL 60
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OKNO V DESCE

OKNA A DVEŘE VE VRSTVENÝCH DESKÁCH

Systém hliníkových profilů umožňující jednoduché a estetické upevnění oken a dveří
systémů MB-45, MB-60, MB-70 v objektech vybudovaných z různých typů vrstvených
desek o tloušťce 60-150 mm. Systém je charakteristický velmi jednoduchou
konstrukcí a prostou montáží spočívající v zapadnutí připevňovacího úhelníku
a v zapadnutí krycího profilu ve speciálních závěsových lištách. Má to velký význam
v době rostoucích požadavků v oblasti snižování času montážních prací.

Okno otvíravé MB-60 - řez

Okno v desce

Okno v desce
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MB-WG60

ZIMNÍ ZAHRADY

Systém tepelně izolovaných hliníkových profilů MB-WG60 je určen ke stavbě zimních
zahrad a jiných konstrukcí takových jako verandy, zahradní skleníky apod. umožňujících
uživatelům bezprostřední kontakt s přírodou a krajinou. Taková konstrukce má zajistit
novou kvalitu života v bytě díky shora pronikajícímu světlu. Díky tomu získáme skvělé
osvětlení bytu a optimální vnitřní klima. V tradičním významu výraz Zimní zahrada
je nevytápěná veranda užívaná na jaře a v létě, kde se odpočívá v blízkém kontaktu
s přírodou. Naším cílem bylo navržení takového systému, který by byl využíván jako
obytná místnost v průběhu celého kalendářního roku.

Konstrukce
Systém zimních zahrad byl navržen tak, aby bral v úvahu
základní požadavky uživatele vzhledem na žádanou estetiku
místnosti. Základní nosní profily tzv. krokve jsou tvarované
z vnější strany místnosti ve formě obráceného profilu
⊥ zakončeného obloukem o poloměru 20 mm. Z důvodů
zvýšení odolnosti střechy existuje možnost zpevnění profilů
doplňkovými hliníkovými nebo ocelovými prvky. Krokve jsou
svázány s profily vaznice a závěsovými profily opřenými
o nosník okapu a přístěnný nosník kaskádovitým způsobem,
což značně ulehčuje odvádění vody a dovoluje efektivní
ventilaci místnosti. Úhel sklonu střechy je 7˚ - 45˚ od
horizontální osy.

Tepelná izolace
Je získána velmi dobrá tepelná izolace hliníkových profilů
a vysoká odolnost použitých speciálních komorových
tepelných vložek. Membrány z EPDM a profil HPVC tepelně
chrání rohovou oblast skla, která je nejvíce vystavena
působení nízkých teplot.

Zasklívání a odolnost proti pronikání vody
Konstrukce dává možnost zasklení v rozsahu od 24-36 mm.
Pro zajištění efektivního odvádění dešťové vody ze střechy
a odvádění kondenzátu z vnitřní strany místnosti je systém
vybaven vnitřním žlábkem spojeným s profilem okapového
trámku, závěsovým profilem a vnějším žlábkem odpojeným od
trámku okapu, což umožňuje změnu vzhledu zimní zahrady.
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Kompatibilita
Systém dovoluje použití okenních a dveřních výplní MB a jiných
prvků, které jsou dostupné na trhu jako plastové, dřevěné
a jiné systémy.

Barevná paleta
Velký výběr ze standardní palety barev uspokojí potřeby i těch
nejnáročnějších zákazníků. Barevné povlaky jsou provedeny
práškovým lakováním nebo anodováním.

O S TAT N Í S Y S T É M Y / M B - W G 6 0

Typové konstrukce
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O S TAT N Í S Y S T É M Y / M B - W G 6 0
Řez nosníkem okapu
MB-WG60
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O S TAT N Í S Y S T É M Y / M B - W G 6 0
Řez vaznicí
MB-WG60

Řez vaznicí
MB-WG60
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O S TAT N Í S Y S T É M Y / M B - W G 6 0
Řez krokví
MB-WG60

Řez přístěnným nosníkem
MB-WG60
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OVÁL,SK

FUNKČNOST
Adaptabilní systém je určen pro použití ve
stávajících budovách. Roleta je navíjená do
hliníkové skříňky umístěné na stěně nebo
v okenním či dveřním otvoru. Skříňka se
v tomto případě stává dekoračním prvkem
přizpůsobeným vzhledu budovy.
Jedním z řešení je možnost použití moskytiéry
zabudované v roletové skříňce (systém
Moskito). Spojený systém zajišťuje nezávislou
práci rolety a protihmyzové sítě.

STAVBA
Roletové profily jsou vyrobeny z vysoce
jakostního hliníkového plechu pokrytého
dvouvrstvým lakovaným povlakem vytvořeným
systémem PUR-PA, charakteristickým
vyšší otěruvzdorností a odolným proti
povětrnostním vlivům. Díky vyplňující pěně se
tyto profily vyznačují dobrou tepelnou
a akustickou izolací.
V tomto systému nabízíme tyto typy skříněk:
- čtverhranné v systému SK;
- oválné v systému OVÁL.
Skříňky v systému SK jsou vyrobeny podobně
jako roletové profily z vysoce jakostního
hliníkového plechu pokrytého dvouvrstvým
lakovaným povlakem vytvořeným systémem
PUR-PA.

SYSTÉMY ROLET

Oválné, extrudované skříňky v systému OVÁL
jsou charakteristické velmi vysokou odolností
a životností a současně zajišťují vysoký
stupeň bezpečnosti a ochrany. Díky použití
zaoblené krycí desky na vodítko získáme
esteticky vypadající a funkční systém OVÁL.

KOMFORT OBSLUHY
Rolety můžeme ovládat buď ručně nebo
pomocí elektrického pohonu spojeného
s dálkovým ovládáním umožňujícího komfortní
obsluhu.

UŽITNÉ PŘEDNOSTI
Promyšlená konstrukce rolet a vhodně
vybrané materiály jsou zárukou pro skutečnou
ochranu před nezvanými hosty. Navíc dokonale
tepelně izolují a v důsledku toho v zimě snižují
náklady na topení a v létě ve značné míře
snižují ohřívání místností.
Spojení se systémem Moskito dodatečně
zajišťuje ochranu budovy před hmyzem
a současně zachovává přístup světla a vzduchu.

CERTIFIKÁTY
Prvky pro výrobu rolet v systému Aluprof mají
certifikáty shody s odpovídajícími technickými
aprobacemi, které dovolují použití ve
stavebnictví.
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SYSTÉMY ROLET / systém adaptabilní OVÁL
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PODOMÍTKOVÝ
S Y S T É M

INTEGRO

FUNKČNOST
Podomítkový systém INTEGRO je určen
k použití v novostavbách. Umožňuje
použití optimálních řešení architektům
a projektantům. Použití systému v již
stávajících objektech předpokládá provedení
nutných změn překladu. Jedním z možných
řešení je také možnost použití moskytiéry
zabudované v roletové skříňce (systém
Moskito). Spojený systém zajišťuje nezávislou
práci rolety a protihmyzové sítě.

STAVBA
Roletové profily jsou vyrobeny z vysoce
jakostního hliníkového plechu pokrytého
dvouvrstvým lakovaným povlakem vytvořeným
systémem PUR-PA, charakteristickým
vyšší otěruvzdorností a odolným proti
povětrnostním vlivům. Díky vyplňující pěně se
tyto profily vyznačují dobrou tepelnou
a akustickou izolací. Roletová skříňka
vestavěná pod překlad se stává integrální
částí vzhledu budovy. Čelo skříňky je
podkladem pro libovolný materiál (např.
omítka, kabřinec), čímž se skříňka stává
nepostřehnutelným prvkem fasády.
Prvky systému INTEGRO nezasahují do
konstrukce okna, dveří a překladu a tím pádem
nenarušují energetickou rovnováhu stavby.
V tomto systému se rolety vyrábějí pouze ve
verzi navíjené předokenní rolety.

SYSTÉMY ROLET

KOMFORT OBSLUHY
Rolety můžeme ovládat buď ručně nebo
pomocí elektrického pohonu spojeného
s dálkovým ovládáním umožňujícího komfortní
obsluhu.

UŽITNÉ PŘEDNOSTI
Promyšlená konstrukce rolet a vhodně
vybrané materiály jsou zárukou pro skutečnou
ochranu před nezvanými hosty. Navíc dokonale
tepelně izolují a v důsledku toho v zimě
snižují náklady na topení a v létě ve značné
míře snižují ohřívání místností. Spojení se
systémem Moskito dodatečně zajišťuje
ochranu budovy před hmyzem a současně
zachovává přístup světla a vzduchu.

CERTIFIKÁTY
Prvky pro výrobu rolet v systému Aluprof mají
certifikáty shody s odpovídajícími technickými
aprobacemi, které dovolují použití ve
stavebnictví.
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SYSTÉMY ROLET / systém podomítkový INTEGRO

Zeď
Překlad
Vnější omítka
Izolace

Omítková síť

Okenní výplň
Omítková lišta
- hliníkový roh 20 x 30
Okno

VNĚJŠÍ PROSTOR

VNITŘNÍ PROSTOR

VNITŘNÍ PROSTOR

Zeď
Okno

Vzdálenost vodítka
Vodítko
Roleta
Izolace

Moskytiéra
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VNĚJŠÍ PROSTOR

N A D O K E N N Í
S Y S T É M

S K N

FUNKČNOST
Systém SKN je určen k použití
v novostavbách. Umožňuje použití
optimálních řešení architektům
a projektantům. Skříňky SKN jsou hotovými
stavebními prvky připravenými pro architekty
a stavební firmy.

STAVBA
Roletové profily jsou vyrobeny z vysoce
jakostního hliníkového plechu pokrytého
dvouvrstvým lakovaným povlakem vytvořeným
systémem PUR-PA, charakteristickým
vyšší otěruvzdorností a odolným proti
povětrnostním vlivům. Díky vyplňující
pěně se tyto profily vyznačují dobrou
tepelnou a akustickou izolací. Skříňka je
vyrobená z tvrdého polystyrenu a zajišťuje
vysoký stupeň tepelné izolace a zaručuje
bezproblémové dohotovení vzhledu.
Prvky systému SKN nezasahují do
konstrukce okna, dveří a překladu a tím
pádem nenarušují energetickou rovnováhu
stavby. V tomto systému se rolety vyrábějí
pouze ve verzi navíjené interiérové rolety.

SYSTÉMY ROLET

KOMFORT OBSLUHY
Rolety můžeme ovládat buď ručně nebo
pomocí elektrického pohonu spojeného
s dálkovým ovládáním umožňujícího komfortní
obsluhu.

UŽITNÉ PŘEDNOSTI
Promyšlená konstrukce rolet a vhodně
vybrané materiály jsou zárukou pro skutečnou
ochranu před nezvanými hosty. Navíc dokonale
tepelně izolují a v důsledku toho v zimě snižují
náklady na topení a v létě ve značné míře
snižují ohřívání místností.

CERTIFIKÁTY
Prvky pro výrobu rolet v systému Aluprof mají
certifikáty shody s odpovídajícími technickými
aprobacemi, které dovolují použití ve
stavebnictví.
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SYSTÉMY ROLET / nadokenní SKN

Překlad

Izolace

Omítková síť

Izolace

Vodítko
Okno

VNĚJŠÍ PROSTOR

VNITŘNÍ PROSTOR

VNITŘNÍ PROSTOR

Zeď
Okno

Izolace

Vodítko
Roleta

VNĚJŠÍ PROSTOR
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N A V Í J E C Í

B R Á N A

SYSTÉMY BRAN

STAVBA
V závislosti na rozměrech a stavebních
podmínkách existuje možnost montáže
garážové brány na konzolách nebo ve
skříňce. Profily brány jsou vyrobeny z vysoce
jakostního hliníkového plechu pokrytého
dvouvrstvým lakovaným povlakem vytvořeným
systémem PUR-PA, charakteristickým
vyšší otěruvzdorností a odolným proti
povětrnostním vlivům. Díky vyplňující pěně
se tyto profily vyznačují dobrou tepelnou
a akustickou izolací. Přístup vzduchu nebo
světla je možno získat použitím ventilačních
nebo prosklených profilů.

BEZPEČNOST
V souladu s platnými normami je garážová
brána standardně vybavena zabezpečovacím
systémem proti přimáčknutí osob při zavíraní.
V případě výpadku napětí je možné bránu
otevřít pomocní ručního pohonu. Brána je
také standardně vybavena zabezpečením proti
otevření. Elektromagnetická brzda pohonu
brány spolu s blokujícími háčky znemožňuje
všechny pokusy otevření brány. Brána se
skládá z profilů PA 77 které jsou odolné proti
mechanickým vlivům. Solidní a odpovídající
tloušťky stěn vodítek ztěžují vytržení brány.

KOMFORT OBSLUHY
Využití elektrického pohonu umožňuje použití
dálkového ovládání. Dálkové ovládání dovoluje
otevírání a zavírání brány bez nutnosti
vysedání z auta. Tento způsob oceníme
především večer, v deštivém počasí a v zimě.

NAVÍJEC Í
GAR ÁŽ OVÁ BRÁ NA

FUNKČNOST
Navíjecí garážové brány jsou určeny
k montáži jak v nově budovaných objektech
tak v objektech již existujících.
Jednou z jejich předností je úspora místa.
Protože se otevírají a zavírají svisle, jsou
dobrým řešením tak, kde sjezd do garáže
je krátký nebo vjezd do garáže je přímo
z cesty. Značně také zvyšuje bezpečnost
řidiče, protože otevřená brána nesnižuje
viditelnost.
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SYSTÉMY BRAN / navíjecí garážová brána

Existující překlad

VNITŘNÍ PROSTOR

VNĚJŠÍ PROSTOR

Vodítko

VNITŘNÍ PROSTOR

Zeď

Brána

Vodítko
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VNĚJŠÍ PROSTOR

SYSTÉMY BRAN / navíjecí průmyslová brána
FUNKČNOST
Průmyslové brány jsou určeny k montáži jak
v nově budovaných objektech tak v objektech
již existujících. Ovládání brány se provádí
pomocí přepínače umístěného uvnitř objektu.
V případě potřeby je možno použít dálkové
ovládání, které zvyšuje komfort obsluhy.

BEZPEČNOST
V souladu s platnými normami je průmyslová
brána standardně vybavena těmito
zabezpečovacím systémy:

NAVÍJECÍ
PRŮMYSLOVÁ BRÁNA

- bezpečnostní brzda, která zajišťuje bránu
před samovolným rozvinutím;
- bezpečnostní kontaktní čidlo, které zabrání
před přimáčknutím osob zavírající se brány;
- instalace systémů fotobuněk, reagujících na
pohyb v prostoru otvoru ve chvíli spouštění
pláště výskyt překážky v infračerveném
poli způsobí zastavení vrat a následně její
automatické otevření;
- ruční pohon, který umožňuje v případě
výpadku napětí otevření nebo zavření brány
pomocí řetězu nebo kliky.

POUŽITÍ
Průmyslové brány jsou určeny k montáži
do stavebních otvorů průmyslových
hal, skladů, jejich úkolem je zajistit, aby
nedošlo k nedovolenému vstupu, k vloupání
a současně chrání před atmosférickými
vlivy. Jsou to brány vnější a situačně jsou
umístěné za stavebním otvorem uvnitř
objektu. Je možno je také použít jako vnitřní
brány.

STAVBA BRÁNY A
TECHNICKÉ PARAMETRY
Brána je vyrobena z hliníkového,
extrudovaného profilu PE 100. Tvar
a tloušťka jejich stěn byla vybrána tak,
aby brána byla stabilní a odolná proti
mechanickým vlivům. Profily a vodítka jsou
lakovány práškovými barvami systému RAL.
Brána je navíjená na ocelovou navíjecí hřídel,
která je usazena na konzolách. V případě
bran montovaných pod překladem je nutno
dbát na jeho minimální výšku nutnou pro
montáž.
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SYSTÉMY BRAN / navíjecí průmyslová brána

Existující překlad

Pojezdová konzola KNJ

Vodítko

VNITŘNÍ PROSTOR

VNĚJŠÍ PROSTOR

VNITŘNÍ PROSTOR

Zeď

Brána

Vodítko

VNITŘNÍ PROSTOR
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N A V Í J E C Í

M Ř Í Ž

SYSTÉMY BRAN

FUNKČNOST
Navíjecí mříže jsou určeny k montáži jak
v nově budovaných objektech tak v objektech
již existujících. Základní funkcí navíjecí mříže je
zabezpečení objektu a současně:
- expozice výkladní skříně;
- zajištění ventilace v obchodních pasážích
a v podzemních garážích;
- použití prosklení v mřížovém profilu, které
má za úkol dodatečné zabezpečení před
větrem a jinými atmosférickými vlivy.

STAVBA
V závislosti na rozměrech a stavebních
podmínkách existuje možnost montáže mříže
na konzolách nebo ve skříňce.
Mříž je vyrobena z mřížového extrudovaného
hliníkového profilu PEK 80. Profily a vodítka
jsou lakovány práškovými barvami systému
RAL. Tvar profilů umožňuje zasklení, které
poskytuje dodatečnou ochranu před větrem
a povětrnostními vlivy.

KOMFORT OBSLUHY
Ovládání se děje pomocí přepínače umístěného
uvnitř nebo vně místnosti. V závislosti na
potřebách je možné použít dálkové ovládání
nebo klíče umožňující ovládání mříže zvenku.

BEZPEČNOST
V souladu s platnými normami je mříž
standardně vybavena zabezpečovacím
systémem proti přimáčknutí osob při zavíraní.
V případě výpadku napětí je možné mříž
otevřít pomocní ručního pohonu. Mříž je také
standardně vybavena zabezpečením proti
otevření. Elektromagnetická brzda pohonu
mříže spolu s blokujícími háčky znemožňuje
všechny pokusy otevření mříže.
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