
Drzwi w nowym systemie Aluprof –
rozszerzenie oferty MB-79N

Producent rozszerza ofertę produktów, które są odpowiedzią na wymagania
WT 2021. MB-79N to nowoczesny system o bardzo dobrych parametrach
izolacyjnych wprowadzony do sprzedaży wraz z początkiem 2021 roku. Od
kwietnia 2021 roku w ofercie dostępne są także drzwi wykonane w tym
systemie.

MB-79N – innowacyjny system Aluprof
Aluprof – jeden z liderów europejskiej branży aluminiowej rozszerzył portfolio produktów
spełniających wymagania większości światowych rynków. System MB-79N jest następcą
popularnego i szeroko stosowanego w budownictwie rozwiązania Aluprof MB-70 i został opracowany
z myślą o spełnieniu nowych wymagań Warunków Technicznych 2021. MB-79N to najlepiej
izolowany termicznie system na rynku w tej kategorii głębokości profili. Jego kształtowniki,
wyposażone w najnowszej technologii przekładki termiczne, umożliwiają produkcję konstrukcji o
bardzo dobrej izolacyjności cieplnej. Wartość współczynnika przenikania ciepła UW dla MB-79N
osiąga wartość od 0,64 W/(m2K). Parametr wodoszczelności Aluprof MB-79N to również najlepsza
wartość na rynku – E4500 (dla okna referencyjnego). Zoptymalizowana budowa profili i układu
uszczelek (z zastosowaniem dwukomponentowych elementów) pozwoliła na uzyskanie izolacyjności
akustycznej na poziomie 46 dB dla szyby o wartości 47 dB.

Zalety drzwi MB-79N
Profile mają jedynie 70 mm głębokości i pozwalają na budowę smukłych i wytrzymałych konstrukcji.
Umożliwiają także zlicowanie powierzchni skrzydła i ościeżnicy – zarówno od zewnątrz jak i
wewnątrz pomieszczenia. Skrzydła drzwi MB-79N mogą mieć wymiary do 2700 mm wysokości i 1350
mm szerokości i ważyć do 200 kg. W drzwiach i oknach skonstruowanych na bazie systemu MB-79N
istnieje możliwość wykorzystania ukrytych zawiasów i najpopularniejszych okuć obwiedniowych.
Można w nich zastosować także najnowocześniejsze rodzaje automatyki i kontroli dostępu. Inwestor
ma do wyboru wiele rodzajów listew szklenia o różnych kształtach. System umożliwia też
zastosowanie szyb dwukomorowych o grubości do 63 mm w przypadku okien i 54 mm w przypadku
drzwi. Uzupełnieniem estetyki MB-79N są okucia w kolorze stolarki – klient może wybierać spośród
wielu serii klamek dostosowanych do koloru okna lub drzwi.
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