
ALUPROF SA Zakład w Opolu, ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole
tel. +48 77 400 00 00, fax +48 77 400 00 06, e-mail: opole@aluprof.eu

ALUPROF SA Zakład w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: aluprof@aluprof.eu

Aluprof Colour Collection

LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Кратко ръководство 
за прозорци, врати и фасади



КРАТКО РЪКОВОДСТВО 
ЗА СИСТЕМИ ЗА ПРОЗОРЦИ, ВРАТИ И ФАСАДИ 

издание 2021

Издател ALUPROF SA
www.aluprof.eu



3

СЪДЪРЖАНИЕ

ФАСАДНИ СИСТЕМИ
MB-TT50 фасадна система от колонно-гредови тип с отлична топлоизолация
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 MB-59S PIVOT прозорец с отваряне на средна ос
MB-EXPO, MB-EXPO MOBILE Система за преградни стени
MB-80 OFFICE Система за преградни стени
MB-45 OFFICE Система за преградни стени
MB-45 Система запрозорци и врати 
 MB-45D Димоуплътнена врата
 MB-45S система за врати с канал за обков
 MB-45EW Пожароустойчиви преградни стени с врата EW30
MB-GLASS BARRIER система за парапет пред френски прозорци
MB-SLIDER WINDOW плъзгащи се прозорци
Системи за плъзгане е отваряне тип хармоника
 MB-SLIDE, MB-SLIDE ST Плъзгащи се прозорци и врати
 MB-23P Плъзгащи се прозорци
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ALUPROF – ВСИЧКО Е ПОД КОНТРОЛ

Тъй като ние екструдираме свои собствени профили 
с групата компании Kety Capital, сме в състояние да 
предложим конкурентни цени, гъвкавост и изключително 
добри срокове за изработка.

Aluprof разполага с линии за автоматично сглобяване 
на алуминиеви профили с прекъснат термичен мост. 
Профилите с прекъснат термичен мост, произведени по 
този начин са базовия компонент на системите от прозорци 
и врати, предлагани от компанията.

В допълнение към стандартните цветове, клиентите могат да 
поръчат и профили с различни цветове на двете алуминиви 
половинки, т.е. два различни цвята, боя и елоксация, 
елоксация и дървесна имитация, и др.

В своята дейност, Aluprof S.A. се стреми към непрекъснато 
подобряване на качеството на продукцията. Нашите продукти 
отговарят и превишават изискванията на Европейските 
стандарти за качество на сплавите, производствени допуски 
и якостни характеристики. Експертните познания на 
предприятието са в нашите инженерни идеи.

Проектанти и инженери от световно ниво работят по 
свръхмодерни иновативни и технологично усъвършенствани 
решения. Проектираните системи отговарят на нуждите на 
пазара и спомагат за постигане на визията на архитектите, 
а също така дават своя съществен принос в развитието на 
бранша за алуминиеви конструкции.

Високото качество и успех на нашите системи е резултат от 
творческата работа на проектантския отдел. Разработката на 
нова система за прозорци и врати, фасади и ролетни щори 
става с учас тието на нашите клиенти, като се вземат под 
внимание техните идеи, притеснения и предложения.

Фирменият технически екип предоставя на нашите бизнес 
партньори помощ и консултации при разрешаване на 
обширна гама от въпроси, както и обучения за нови системи 
и софтуер за конструиране и изчисления.

Отговорността на отдела е да предостави съвет и 
подкрепа при избор на система, оценка на материалите, 
спецификации, технически чертежи, както и дизайн 
на детайлите и изчисления. Мисията на отдела е и да 
промотира решенията на Aluprof сред архитектите, да им 
осигури подкрепа и консултации в процеса на разработка 
и конструиране, както и да осигури всякаква техническа 
подкрепа при решаването на възникналите въпроси. 
Специалистите, работещи в този отдел са на разположение 
на архитекти и производители на алуминиева дограма. 
Ако имате въпроси, екипът ще е повече от щастлив да ви 
помогне да намерите решение. За информация за контакт, 
посетете www.aluprof.eu и се насочете към раздел Контакти.

ПРОУЧВАНЕ И РАЗРАБОТКА

ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС 

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА

ALUPROF – ВСИЧКО Е ПОД КОНТРОЛ
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ALUPROF – ВСИЧКО Е ПОД КОНТРОЛ

ЕЛОКСИРАНЕ

Възможностите на Aluprof включват и елоксирани профили. 
Те се предлагат и с ефект на стандартно и дълбоко 
надраскване. Качество, потвърдено от сертификата на 
Qualanod.

ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ
AИ в двете си производствени бази Aluprof разполага с 
ултрамодерни цехове за прахово боядисване, включително 
две модерни линии за вертикално боядисване. Те се 
състоят от високоефективни, напълно автоматизирани 
линии, оборудвани с кабини за бърза смяна на цвета.

Благодарение на допълнителната линия за ръчно боядисване, 
компанията може бързо да се адаптира към изискванията 
на своите клиенти, в зависимост от мащаба на поръчката и 
срока за изработка. Компанията се фокусира върху щадящи 
околната среда решения, като използва нетоксични 
препарати и обработки на алуминия без съдържание на 
хром. Отделенията за боядисване са оборудвани със системи 
за полагане на боята от двете страни, както и със система за 
подаване и рециклиране на боя, което позволява ефективно 
използване на боята и бърза смяна на цвета.

Целият процес за прахово боядисване се управлява от 
компютър, което гарантира еднородност и съответствие 
на параметрите за боядисване, включително дебелина на 
покритието. Ефективността на контрола върху параметрите 
на боядисване се потвърждава от сертификатите от Qualicoat 
и доставчика на системите за прахово боядисване IGP.
Възможностите са:
• всякакви типове прахови бои в цялата RAL палитра от 

цветове, NCS и бои с удължена гаранция,
• DECORAL - повърхности, наподобяващи фладер на дърво,
• прахово боядисани алуминиеви листа от 1250 x 3000 мм,
• за агресивни среди от типа на плувни басейни и морския 

бряг се препоръчва двуслойна система (грунд + боя) или 
предварителна обработка преди елоксация + боя.

Производителността на бояджийските цехове на Aluprof е 
7 милиона m² на година. Максимални габаритни размери: 
дължина 7200 мм; ширина 500 мм; тегло на материала 
окачен на кука до 300 кг. Елоксиране

ОГЪВАНЕ НА ПРОФИЛИ

• огъване на профили по чертеж на клиента
• възможност за изработка на извити структури  

с небоядисани,
• боядисани и профили с дървесна имитация

ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ
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LABORATORIUM

Помещение за прототипи, център за обучения, сервизна 
група – ние предоставяме на нашите партньори технологична 
подкрепа и технически съвети, както в централата на Aluprof, 
така и на място – по местонахождение на клиента.

С е р в и з н а т а  г р у п а  п р е д л а г а  п ъ л н а  п о д к р е п а  з а 
производители, в резултат от която те опознават спецификите 
на производството така, че цялата производствена линия да 
може да бъде напълно оптимизирана, а ефективността на 
производството - подобрена.

Сервизната група посещава всички производители, 
сътрудничещи с Aluprof, които се нуждаят от помощ при 
изработка на системи Aluprof и дори по време на монтажните 
дейности.

Aluprof разполага със свой собствен и независим Център 
за проучвания и иновации, който извършва тестовите 
изпитания съгласно европейските (EN) и американските 
(ASTM, AAMA) стандарти в сътрудничество с много 
нотифицирани органи.

Наред с другото лабораторията разполага с най-голямата 
тестова камера в Централна и Източна Европа за прозорци, 
врати, фасади и външни ролетни щори, в която се извършват 
тестове за въздухонепроницаемост и водоплътност или 
натоварване от вятър. Тази напълно автоматизирана и 
компютъризирана камера е подходяща за изпитване на 
конструкции до 6.5м на височина и 6м на широчина.

Лабораторията провежда и изпитвания за сертифициране 
и периодични тестове и предлага добри цени в сравнение 
с други изпитателни лаборатории в Полша, което е голямо 
конкурентно предимство.

Лабораторията е подписала споразумение за изпитване 
с найпрестижния институт за проучвания в Европа - IFT 
Rosenheim и има право да провежда изпитвания, които 
впоследствие се сертифицират от IFT Rosenheim.

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЯ

ИЗПИТВАТЕЛЕН ОТДЕЛ

Всички нови решения на Aluprof първо се изработват при нас и след това се обучават клиентите за прецизност на 
производството. Обучението на място при клиентите предлага по-големи възможности, тъй като служителите работят на своите 
работни места и със своите инструменти. По време на такава визита, на сътрудничещите оператори се дава специфична 
информация относно оптималната организация на работния процес и ясно дефинирани правила за производство.

Благодарение на това сътрудничество,  клиентите 
постигат по-висока продуктивност, което се дължи на 
елиминирането на грешки. Инспектирането на машините 
или предоставянето на съвети за изработка гаратира 
безпроблемна работа. Сервизната група се характеризира 
с гъвкавост и изключително бърза реакция на всяко 
докладвано искане за обучение или консултация.

Сервизната група на Aluprof е един квалифициран  
и гъвкав екип.

Сертификат
за обучение в Aluprof SA

ALUPROF – ВСИЧКО Е ПОД КОНТРОЛ
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OPRZYRZĄDOWANIE

СОФТУЕР

ИНСТРУМЕНТИ

ЗА ДА УЛЕСНИМ клиентите в изработването на алуминиеви 
конструкции от системи Aluprof ,  ние предлагаме 
специализирани компютърни програми.

MB - CAD –  специализиран изчислителен софтуер 
за улесняване и ускоряване на работите свързани с 
проектирането, оценката на разходите и организацията на 
производството на алуминиеви конструкции. Той позволява 
бързо създаване на оферти за клиента, генериране на 
списъци на материалите и създаване на производствени 
чертежи и схеми за рязане.

Uni_Link – е многофункционален софтуер за CNC машини, из
ползвани за обработка на алуминиеви, стоманени и PVC 
профили. Всички производствени чертежи, изготвени 
с платформата Uni_Link могат да се използват от всяка 
машина в индустрията. В допълнение към контролерите 
за всички машини, Uni_Link е подготвила и платформа за 
връзка с различни програми за конструиране и изчисления. 
По този начин ние предлагаме на нашите клиенти пълна 
автоматизация. Вместо ръчно програмиране на машината 
в цеха, програмата позволява управление на всички 
машини чрез импортиране на данни от всяка програма за 
изчисления.

MB-SOFT (LogiKal) – компютърна програма, осигурена от 
Orgadata. Това приложение контролира центровете за CNC 
обработка и е интегрирано с финансовия и счетоводен 
отдел.

Предложението на Aluprof S.A. включва пълен обхват от 
инструменти, които са необходими за изработката на 
прозорец, врата и окачена фасада. Модерните инструменти 
на Aluprof гарантират високо качество.

Дългогодишният опит в този бранш е помогнал за 
проектирането на лесно за работа оборудване, което в 
същото време е и изключително усъвършенствано от 
технологична гледна точка. Оборудването ще ви позволи 
да спестите време и да повишите продуктивността си. 
Предлагат се също така мултифункционални устройства, 
които могат да се използват за няколко различни операции.

Инструменталното оборудване се характеризира с лесна 
поддръжка и подмяна на части. Някои от устройствата 
могат да се използват при различни системи, което до 
голяма степен елиминира допълнителните разходи, 
свързани със започване на производство на друга система. 
Инструменталното оборудване на Aluprof означава 
също така гаранция за безопасност при изпълняване на 
технологичните процеси.

ALUPROF – ВСИЧКО Е ПОД КОНТРОЛ
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ФАСАДНА СИСТЕМА

MB-TT50
Нов и иновативен продукт, MB-T T50 е една степен над стандартните системи 
по отношение на ефективност и функционалност. Той предлага изключителна 
изолация и устойчивост на атмосферни влияния, постигани от специалната 
3-зонова каскадна система за отводняване и вентилиране в зоната на 
стъклопакета. Иновативният му дизайн пести време и следователно, средства за 
изработка, поради изрязания под прав ъгъл хоризонтален профил за съединение 
с вертикалния профил. Стандартната конфигурация на системата може да се 
подобри, за да съответства на изискванията за сигурност и пожароустойчивост.

Uf от 0,5 W/(m²K) 

В съответствие със CWCT

ALCHEMIA
Местонахождение: Gdansk / Poland / Проект: APA Wojciechowski

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА 

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ 

КОНСТРУКЦИИ
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Вертикален профил  
– напречно сечение

Хоризонтален профил 
– напречно сечение

ФАСАДНИ СИСТЕМИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ MB-TT50

Дълбочина на вертикалите 65 – 245 мм

Дълбочина на хоризонталите 64 – 244 мм

Инерционни характеристики на вертикалите (обхват Ix) 35,41 – 1639,59 cm⁴

Инерционни характеристики на хоризонталите (обхват Iz) 28,53 – 1233,76 cm⁴

Ширина на остъклението do 64 мм

Макс. тегло на стъклопакета 600 кг

• с най-висок клас A+ от PHI Darmstadt Institute, система MB-TT50 може успешно да се използва 
във всички пасивни сгради

• формите на профилите са адаптирани спрямо текущите тенденции в архитектурата и позволяват изравняване 
на на вертикалния и хоризонталния профили от вътрешната страна на фасадата

• обширно разнообразие от ъглови съединения, които позволяват по-голяма гъвкавост в пространствения 
дизайн на конструкцията

• комплект от изолатори осигуряват отлична защита срещу топлинните загуби от конструкцията, а специалната им форма 
улеснява предварителната обработка на фасадата

• комплект от уплътнители и 3-зонова отводнителна и вентилационна система, която гарантира правилна експлоатация на 
фасадата и осигурява защита срещу най-неблагоприятните атмосферни условия

• съединения между вертикалния и хоризонталния профил с носимоспособност 3,0 KN, съчетани с голяма дебелина на 
остъклението, за да се позволи използването на различни видове стъкло и монтирането на големи и тежки стъклопакети

• широк обхват от интегрирани във фасадата, отваряеми елементи: различни видове врати и прозорци, включително 
наклонени покривни прозорци, накланящи се и паралелно отварящи се прозорци MB-SR50N OW

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

ЕФЕКТИВНОСТ MB-TT50

Въздухопроницаемост klasa AE 1350Pa, EN 12153:2004; EN 12152:2004

Водонепропускливост klasa RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004

Устойчивост на вятър 2700Pa, EN 12179:2004, EN 13116:2004 

Устойчивост на удар klasa I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006

Izolacyjnośc termiczna Uf od 0,5 W/(m²K)

Устойчивост на взлом RC2, RC3
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ФАСАДНА СИСТЕМА

MB-SR50N HI+ 
Фасадната система с вертикални и хоризонтални профили MB-SR50N HI+ 
е проектирана за конструиране на олекотени окачени фасади от висящ и 
пълнежен тип, както и покриви, покривни прозорци и други пространствени 
конструкции.
Тази система позволява конструиране на фасади с видими тесни разделителни 
линии, к ато същевременно осиг урява дълготрайнос т и здравина на 
конструкцията. Обширният избор от профили позволява на архитекти и 
проектанти да реализират дори най-иновативните идеи за конструкции от 
алуминий и стъкло. За да се постигне оптималната топло- и шумоизолация и 
да се улесни монтирането на фасадната система MB-SR50N HI+, се използва 
LDPE изолатор, тъй като той осигурява много добра топлоизолация (Uf от 0.59 
W/m²K) и формата му гарантира правилно монтиране на винтовете по време  
на остъкляване на фасадата.

Uf от 0,59 W/(m²K)

GALERIA KATOWICKA
Местонахождение: Katowice / Poland / Проект: SUD Architectes

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА 

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ 

КОНСТРУКЦИИ
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ФАСАДНИ СИСТЕМИ

• сертифицирана с най-висок клас A+ от PHI Darmstadt Institute, система MB-SR50N HI+ може успешно да се използва във 
всички пасивни сгради

• ъглови съединения позволяват свободно оформяне на алуминиеви конструкции
• широк обхват от интегрирани във фасадата, отваряеми елементи: различни видове врати и прозорци, включително 

наклонени покривни прозорци, накланящи се и паралелно отварящи се прозорци MB-SR50N OW
• голям избор от дебелини на остъклението, предлагани изолатори и аксесоари за постигане на високо ниво на топлоизолация
• възможност за огъване на профилите за създаване на сводови конструкции
• съвместимост с изискванията за CE маркировка

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

Хоризонтален профил –
напречно сечение

Вертикален профил –  
напречно сечение – 7,5°
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ФАСАДНИ СИСТЕМИ

MB-SR50N EFEKT

MB-SR50N
MB-SR50N HI 65

 - 
32

5

MB-SR50N IW

MB-SR50N A
MB-SR50N A EFEKT

Окачена фасадна система, която използва фиксатори за монтаж на 
стъклопакета и осигуряване на еднороден външен вид на фасада от стъкло, 
разделена от структура от вертикални и хоризонтални линии с ширина от 
2 cм. При нея е възможно да се използват големи и тежки стъклопакети, 
включително ламинирани стъкла и непрозрачни панели.

Базовата версия на системата и решението с подобрена изолация 
позволяват изграждането на фасади с тесни видими разделителни 
линии като същевременно осигурява дълготрайност и здравина на 
конструкцията. Обширен избор от профили позволява на архитекти и 
проектанти да реализират дори най-иновативните идеи за конструкции 
от алуминий и стъкло.

MB-SR50N MB-SR50N HI

MB-SR50N IW позволява използването на отваряеми навътре прозорци с 
интегрирани профили във вертикала и хоризонтала. Фасадата с вградени 
отваряеми части не се различава, гледано отвън, от съседните неотваряеми 
площи с остъкление. Тази система се предлага в 3 варианта: стандартен, с 
минимална капачка и EFEKT

Окачена система, позволяваща монтиране на фасадата на базата на носещ 
скелет от дърво или стомана. Това решение позволява да се съчетаят 
предимствата на два различни строителни материала. Остъкляване с 
полупрозрачни комплекти с дебелина 24 – 64 мм, максимално тегло на 
пълнежа до 600 кг Системата MB-SR50N A е налична също във версия 
„EFEKT“ – без видими отвън алуминиеви ленти.

Напречно сечение на 
вертикален профил

56

56
15
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MB-SR50N RW MB-RW

ФАСАДНИ СИСТЕМИ

ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

MB-SR50N 
MB-SR50N HI+

MB-SR50N 
HI

MB-SR50N
EFEKT

MB-SR50N
IW

MB-SR50N
OW

MB-SR50N
RW

Дълбочина на вертикалите 50 – 325 мм 85 – 125 мм — —

Дълбочина на хоризонталите 5 – 189,5 мм 49,5 – 129,5 мм — —

Инерционни характеристики
на вертикалите (обхват Ix) 26,04 – 4123,45 мм 70,43 – 245,70 cm⁴ — —

Инерционни характеристики на
хоризонталите (обхват Iz) 0,79 – 629,54 cm⁴ 23,76 – 205,98 cm⁴ — —

Ширина на остъклението do 64 мм 28 – 64 мм 24 – 32 мм

ЕФЕКТИВНОСТ MB-SR50N 
MB-SR50N HI+

MB-SR50N 
HI

MB-SR50N
EFEKT

MB-SR50N
IW

MB-SR50N
OW

MB-SR50N
RW

Въздухопроницаемост AE 1200, EN 12152 klasa 4, EN 12207

Устойчивост на вятър RE 1200, 
EN 12154

RE 1500, 
EN 12154

RE 1200,
EN 12154

E 1500,
EN 12208

E 1650,
EN 12208

E 1200,
EN 12208

Водонепропускливост 2,4 kN/m², EN 13116 E 2400, EN 12210 klasa C5, EN 12210

Устойчивост на удар I5/E5, EN 14019 — klasa 5,
EN 13049

Топлопреминаване (Uf) Uf от 0,59 W/(m²K) от 1,0 W/(m²K) Uf от 1,1 W/(m²K) Uf от 1,6 W/(m²K) — —

MB-SR50N OW MB-SR50N PL

Вертикален делител - напречно 
сечение

Прозорците, изработени с помощта на система MB-RW 
са предвидени за монтиране по покриви със системи с 
вертикален и хоризонтален делител (група продукти MB-
SR50N и MB-TT50) с ъгъл на наклона от 3° до 75° спрямо 
хоризонталната равнина. По осите на покривни ребра/
столици, покривните прозорци огат да имат размери до 
2.5 м и тегло до 200 кг.

Покривният прозорец е част от система MB-SR50N и е 
предвиден за покривен монтаж под ъгъл на наклона 
от 5° до 75° спрямо хоризонта, и може да се използва за 
направата на вентилационни люкове.

Едни от най-важните предимства на това решение са 
необичайно икономичните форми, които добавят лекота 
на цялата конструкция. Благодарение на използването 
на найсъвременната технология за лепене, базирана на 
залепване на стъклопакета към алуминиевата рамка със 
структурен силикон, успяхме да избегнем необходимостта 
от използване на каквито и да било алуминиеви елементи 
от външната страна или всякакви други механични 
съединения за монтирането на стъклопакета.

MB-SR50N PL е естетичен вариант на фасада с вертикали 
и хоризонтали, при която външния вид подчертава 
хоризонталните или вертикални разделения. Това 
се постига чрез използването на подходящи (напр. 
елипсовидни) капачки, подчертаващи посоката на 
разделяне на фасадата.
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ПОЖАРОУСТОЙЧИВА СИСТЕМА

MB-SR50N EI
MB-SR50N EI EFEKT
Пожарозащитните системи Aluprof позволяват изграждане на различни 
строителни елементи за създаване на пожарозащитни зони в сгради и за 
осигуряване на подходящи условия за евакуиране на хора.
Окачените фасадни системи с вертикални и хоризонтални профили MB-SR50N 
EI и MB-SR50N EI EFEKT са предвидени за изработка на олекотени, окачени и 
от плоча до плоча пожароустойчиви фасади с класове на пожароустойчивост 
EI 30-EI 60. Те позволяват създаването на плоски и заоблени фасади с ъгъл на 
съединения между модулите до ± 7,5° и наклонени фасадни под ъгъл ± 10°. Тези 
фасадни състеми могат да се изпълнят с пожароустойчиви врати базирани на 
MB-78EI. Системите MB-SR50N EI и MB-SR50N EI EFEKT могат да се използват 
като база за пожароустойчиви остъклени покриви с ъгъл на наклона от 0° до 
80° и клас на пожароустойчивост REI 30 / RE 30.

пожароустойчивост до EI60

GREEN HORIZON
Местонахождение: Lodz / Poland / Проект: Medusa Group
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ПОЖАРОУСТОЙЧИВА СИСТЕМА

• еднакъв външен вид на пожароустойчивите и непожароустойчивите елементи на окачената фасадна система
• разнообразни опции за дизайн на капачките
• гъвкавостта на системата позволява заоблени фасади до ±7,5° от едната страна, и наклонени фасади до ±10° 

както и наклонено и покривно остъкляване между 0° и 80°
• пълната съвместимост със система MB-78EI позволява монтиране на пожароустойчива врата в окачената 

фасадна система

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ MB-SR50N EI MB-SR50N EI EFEKT

WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW

Ширина на вертикалите 85 – 225 мм 85 – 225 мм

Ширина на хоризонталите 69,5 – 189,5 мм 69,5 – 189,5 мм

Инерционни характеристики на
вертикалите (обхват Ix) 81,34 – 1222,14 cm⁴ 81,34 – 1222,14 cm⁴

Инерционни характеристики на
хоризонталите (обхват Iz) 49,54 – 629,54 cm⁴ 49,54 – 629,54 cm⁴

Ширина на остъклението 16 – 64 мм 36 – 64 мм

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА И ТЕГЛОТО

Макс. размер на крилото на врата /
елемент на окачената фасада (В×Ш) В дo 3000 мм / 1200 мм; Ш дo 1500 мм / 1800 мм

Макс. тегло на крилото на врата /
окачената фасада 300 кг 

ЕФЕКТИВНОСТ MB-SR50N EI MB-SR50N EI EFEKT

Въздухопроницаемост  1050 Pa / клас AE, EN 12152 клас AE1200 Pa; EN 12153:2004

Водонепропускливост клас RE1200, EN 12154 клас RE1200; EN 12155:2004

Клас на пожароустойчивост EI30, EI60, EN-13501-2, покривни прозорци: REI30, RE30, EN 13501-2

Топлопреминаване (Uf) Uf от 1,78 W/(m²K)

Хоризонтален профил –
напречно сечение EI 15, EI 30

15

105

Вертикален профил –
напречно сечение EI 45, EI 60

50

109.5 (69.5÷189.5)
64

4

24
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Фасадна система, предназначена за изграждане на леки защитни стени – плоски 
от висящ или пълнежен тип и други пространствени конструкции. Вертикални и 
хоризонтални профили с широчина 60 мм позволяват конструирането на естетични 
фасади с видими тесни разделящи линии, като гарантират едновременно трайност 
и издръжливост на конструкцията. Решенията на тази система дават възможност 
за изравняване на повърхността на вертикалните и хоризонталните профили 
от вътрешната страна и намирането на различни варианти на външния изглед. 
Предимства на системата MB-SR60N са много добрите технически параметри, 
свободата по отношение на оформяне на пространството, както и разнородността на 
отваряемите елементи за монтаж на фасадата. Особено внимание заслужава версията 
с повишена топлоизолация MB-SR60N HI+, в която са използвани специални изолатори

натоварване на хоризонталните профили до 1100 кг

ФАСАДНИ СИСТЕМИ

MB-SR60N
MB-SR60N HI+
MB-SR60N EFEKT

PPNT
Местоположение: Gdynia / Проект: AEC Krymow & Partnerzy
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• на профилите: вертикални: 65 – 325 мм, хоризонтални: 49,5 – 249,5 мм
• системата позволява използване на пълнеж с дебелина: 24 – 72 мм
• налична е версия на MB-SR60N EFEKT, която по външен вид прилича на структурна фасада – отвън се получава 

монолитна, гладка стъклена стена, разделена от вертикални и хоризонтални линии с широчина 24 мм
• иновативното решение за намаляване на огъването на гредата прави възможна реализацията на много широки 

прозоречни сегменти, с размер дори 4 м
• съвременните решения на аксесоарите и съединителните елементи позволяват да се получат увеличени диапазони на 

прехвърлено натоварване – пълнежът на постоянния фасаден модул може да има тегло до 1100 кг
• версия с повишена топлоизолация MB-SR60N HI+, в която е използван профилиран изолатор от полиетилен с ниска 

плътност (LDPE)

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

ЕФЕКТИВНОСТ MB-SR60N / MB-SR60N HI+ MB-SR60N EFEKT

Въздухопроницаемост до клас AE 1350,EN 12152 AE 1200, EN 12152

Водонепропускливост до клас RE 1500, EN 12154 RE 1200, EN 12154

Устойчивост на вятър 2,4 kN/m2, EN 13116:2002

Шумоизолация
Rw=45 dB 

(в зависимост от вида на използвания пълнеж).

Устойчивост на удар I5/E5, EN 14019

напречно сечение – 
вертикален профил

напречно сечение – 
хоризонтален профил

60

49,5-249,515

ФАСАДНИ СИСТЕМИ

60

65
-3

25
20

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ MB-SR60N / MB-SR60N HI+ / MB-SR60N EFEKT

Дълбочина на вертикалните профили 65 – 325 мм

Дълбочина на хоризонталните профили 49,5 – 249,5 мм

Инерционни характеристики на
вертикалите (обхват Ix) 59,66 – 5856,30 см⁴

Инерционни характеристики на
хоризонталите (обхват lz) 32,07 – 1269,13 см⁴

Диапазон на остъкляване 4 – 72 мм
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ФАСАДНИ СИСТЕМИ

MB-SE75
MB-SE75 HI
Елементната фасадна система MB-SE75 предлага предимството на модулен 
монтаж, предоставящ на конструктивния екип изключителни предимства. 
Те включват фабрична изработка, която позволява допълнителен контрол на 
качеството, бърз монтаж на място без необходимост от скъпо и времеемко 
скеле и съвременен вид отвън и отвътре. Тази система позволява изпълняване 
на кратки графици за изграждане, тъй като изисква само ограничен достъп за 
монтаж, поради което сградата може да се модернизира, докато обитателите 
се намират вътре.

Бърз монтаж без използване на външно скеле

MASARYKA UNIVERISTY CAMPUS
Местонахождение: Brno / Czech Republic / Проект: A-PLUS
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ФАСАДНИ СИСТЕМИ

• wysoka estetyka fasady – widok pojedynczych modułów oddzielonych wąskimi, 9 mm szczelinami
• голямо разнообразие от интегрирани във фасадата отваряеми елементи – прозорци и врати с подобрена топлоизолация, 

прозорци със скрито крило MB-70US, MB-70US HI или версия MB-70SG, както и конструкции без видим профил от 
външната страна, на базата на система MB-SG50

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

Вертикален делител – 
напречно сечение

Хоризонтален делител – 
напречно сечение

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ MB-SE75 / MB-SE75 HI

Дълбочина на вертикалите 85 – 145 мм

Дълбочина на хоризонталите 84,5 – 144,5 мм

Инерционни характеристики на
вертикалите (обхват Ix) 101,2 – 366,1 cм⁴

Инерционни характеристики на
хоризонталите (обхват Iz) 143,1 – 523,7 cм⁴

Ширина на остъклението 24 – 42 мм

ЕФЕКТИВНОСТ MB-SE75 / MB-SE75 HI

Въздухопроницаемост клас AE1200 EN 12153:2003; EN 12152:2004

Водонепропускливост клас RE1200 EN 12155:2003; EN 12154:2004

Устойчивост на удар 2400 Pa EN 12179:2002U; EN 13116:2002U

Устойчивост на вятър клас I5/E5 EN 14019:2004

Топлопреминаване (Uf) Uf от 1,5 W/(m²K)

Шумоизолация (Rw) Измерена индивидуално

12
5

75

125

75
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GEMINI PARK
Местонахождение: Bielsko-Biała / Проект: Wojciech Kurzak Vide Studio

Високоестетични фасади

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА

EXTRABOND
Вентилируемата фасадна система EXTRABOND се използва за изработка 
на вътрешни и външни обшивки в нови и/или модернизирани сгради, за да 
им придаде съвременен и естетичен външен вид. EXTRABOND фасадите са 
високоустойчиви на атмосферни условия, УВ лъчи и корозия. Допълнително, 
системата предлага свойства, които намаляват шума и позволяват ограничение 
на топлинни загуби. Панелите Extrabond се предлагат в широк обхват от 
цветове. Сред наличните панели са: EXTRABOND, които се характеризират с 
висока дълготрайност и устойчивост на атмосферни условия, и EXTRABOND 
A2 и EXTRABOND FR с дори още по-добра ефективност на реакция на огън 
(EXTRABOND A2 - реакция на огън A2-s1, d0i, EXTRABOND FR - реакция на 
огън B-s1, d0). Те са допълнително класифицирани като неразпространяващи 
горенето (NRO). В зависимост от размерите на панелите или от типа на 
обшивките, семейството вентилируеми фасади EXTRABOND може да се 
раздели на три типа:  EXTRABOND хоризонтален (EBH), EXTRABOND вертикален 
(EBV), EXTRABOND T (EBT). EXTRABOND – перфектното решение за тези, които 
търсят система, съчетаваща техническите параметри с естетичните изисквания.
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ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА

Extrabond хоризонталенEBH Extrabond вертикален EBV Extrabond T EBT

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

• композитен панел с дебелина от 4 мм, листов метариал с дебелина от 0,5 мм (сплав AW-3005)
• висока устойчивост на атмосферни условия, УВ лъчи, корозия, абразиви и графити
• висока дълготрайност, благодарение на издръжливите, леки и твърди материали – 20 години гаранция
• лесен и бърз монтаж, лесно оформяне
• наситени цветове и панели с висока естетична стойност с абсолютно гладка повърхност
• пожароустойчивост, шумоизолация и висока устойчивост на удар
• нисък коефициент на топло- и шумо-преминаване
• този продукт е щадящ околната среда (изработен е от неопасни материали, 100% рециклируеми)

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
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СИСТЕМА ФАСАДНИ ЩОРИ

MB-SR50N ZS
Системата MB-SR50N ZS е иновативно решение, свързващо системата за 
фасадни щори SkyFlow с фасадната система от колонно-гредови тип на 
фирма Aluprof – MBSR50N. То е създадено преди всичко за реализацията на 
обекти, където особена роля играе цялостната хармония между техническите 
и естетичните аспекти. От тази гледна точка за вертикалните профили на 
фасадата са проектирани специални притискащи планки, които позволяват 
монтиране на пълнежа на фасадата, както и маскиращи планки, които 
едновременно с това изпълняват функцията на водач за фасадните щори. 
Благодарение на това решението за монтаж на такъв тип слънцезащита може 
да бъде взето на по-късен етап на реализацията на инвестицията, когато вече 
е инсталирана фасадата на обекта. Целият механизъм на слънцезащитата е 
дискретно скрит зад е стетична касета, изработена от екструдиран алуминий. 
Продуктът е наличен също с алуминиев или кабелен водач. Максималните 
размери на щорите са 4 м височина и 4,5 м широчина

СИСТЕМА ФАСАДНИ ЩОРИ

защита от слънцето и естетика

Пълна системна интеграция
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СИСТЕМА ФАСАДНИ ЩОРИ

MB-SR50N ZS

напречно сечение – вертикален профил напречно сечение – вертикален профил

• налични са два вида пинове (щифтове): стоманен (траен и издръжлив) или PVC (намалява шума, който може да се появи при 
наличие на вятър)

• налични са две форми на ламелите: с профили във формата на буквата „C“ (двустранното извиване навътре гарантира 
здравината и устойчивостта на вятър) и „Z“, които гарантират по-голямо уплътняване и съответно затъмняване на 
помещението

• водачите са единствените на пазара, снабдени със специални звукоизолиращи уплътнения, които премахват шума, който се 
получава при удрянето на ламелите във водачите

• текстилните елементи на щорите ((текстилни стълбички (тиранти) и ленти)) са изработени от полиестер и са термично 
обработени, благодарение на което са устойчиви на въздействието на атмосферните условия, на разтягане, протъркване, 
както и на въздействието на UV лъчи и на образуването на мухъл

• текстилната стълбичка на шнуровете при навиване се сгъва под формата на цифрата 8, благодарение на което те не се 
заплитат между ламелите, което гарантира плавното им навиване

• вертикалните профили на фасадите имат специални притискащи планки, позволяващи монтажа на пълнежа, и маскиращи 
планки, които едновременно изпълняват и функцията на водачи за щорите

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

СИСТЕМА ФАСАДНИ ЩОРИ
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СИСТЕМА ФАСАДНИ ЩОРИ 

SkyFlow
Фасадните щори са изключително практична защита от слънцето и успешно 
предпазват вътрешността от прекомерно нагряване, като едновременно 
с това осигуряват съответния оптичен комфорт. Характерна черта на този 
тип продукти е свободата на регулиране на ъгъла на наклон на ламелите, 
което позволява избор на необходимата степен на затъмняване и с това 
на индивидуално управление от потребителя. В допълнение, естетично 
профилираните ламели, заедно с алуминиевите конструктивни елементи 
(касети и водачи) придават на фасадата съвременен и оригинален вид. 
Добре обмислената конструкция на този тип решения позволява също така 
създаването на конструкции с по-големи размери, което ги прави често 
използвани в случай на големи остъклявания. Благодарение на това щорите са 
идеалното решение както за обществени, така и за жилищни сгради. Офертата 
на фирма Aluprof включва три варианта на фасадни щори: адаптивни, 
монтирани наравно със стената и самоносещи

специални звукоизолиращи уплътнения във водача

Ефективно управление на слънцето
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Адаптивните щори са предназначени за монтаж на външна стена или в прозоречна ниша 
на вече съществуващи сгради. Защитната касета стандартно е изработена от алуминиев 
лист с дебелина 1,2 мм и е налична в 4 варианта на монтиране. При необходимост от 
спазване на специални параметри за издръжливост се предлага и лист с дебелина  
2,0 мм. Системата има версия с лентови водачи, за които са налични телескопични 
дръжки с опция за регулиране, и версия с кабелни водачи. Решението осигурява 
възможност за разделяне на щорите благодарение на използването на двоен водач. 
Aluprof е единственият производител на пазара, който предлага регулируем вътрешен 
съединител за ъглов монтаж, което позволява много естетичен завършек. Макс. размери: 
4500 x 5000 мм

Самоносещите щори са проектирани главно за монтаж на фасади на обекти с голямо 
остъкляване. Благодарение на добре обмислената конструкция носещите елементи на 
системата са водачи, пренасящи целия товар към колоните на фасадата. По този начин 
не е необходимо допълнително закрепване на защитната касета, която благодарение 
на естетичния си завършек се превръща в декоративен елемент. Тя е изработена от 
екструдиран алуминий и е налична в две форми: овална и квадратна, към които се 
напасват съответно водачите. Продуктът предвижда възможност за модулен монтаж в 
една касета дори до 6000 мм. Макс. размери: 4500 x 4000 мм

Монтираните наравно със стената щори са предназначени за монтаж на новопостроени 
сгради или на съществуващи обекти след извършване на необходими промени на ръба 
на щурца. Затова е добре използването на такъв тип щори да се планира още в етапа на 
проектирането. Защитната касета е изработена от екструдиран алуминий и има специален 
носител за мазилка, който прави възможна обработката на мазилката с използване на 
всякакъв довършителен материал. Системата има специални водачи, предназначени 
за монтаж. Има също така възможност за използване на кръгли и квадратни водачи от 
версията самоносещи или адаптивни щори. Макс. размери: 4500 x 4000 мм

Фасадната щора във вградената версия BX е проектирана главно за лесен и бърз 
монтаж в новопостроени сгради. Капакът на щората е готов елемент и е изработен от 
огънат алуминиев лист. Може да бъде оборудван с гипсов носител от двете страни, което 
позволява нанасянето на всякаква мазилка. Продуктът има специални водачи, които 
улесняват бързия монтаж върху всякакви повърхности в два размера. Макс. размерите 
на един капак са 4500 × 4000 мм (макс. площ 18 м2).

SkyFlow SZF/P

SkyFlow SZF/BX 

SkyFlow SZF/A 

SkyFlow SZF/S 

СИСТЕМА ФАСАДНИ ЩОРИ

• налични два вида пинове (щифтове): алуминиев (траен и издръжлив) и PVC (намаляващ шума, който може да се появи при вятър)
• ламелите на щорите са изработени от профилиран алуминий и са налични в две форми: C и Z. Първите са двустранно извити 

навътре, което гарантира здравина и устойчивост на вятър. Освен това те могат да се обръщат в диапазона от 0 до 180 градуса.  
От своя страна ламелите във формата на буквата Z, благодарение на конструкцията си, гарантират по-голямо затъмнение и в 
допълнение са снабдени със специално звукоизолиращо уплътнение. Диапазонът на тяхното обръщане е в границите 0 – 90 
градуса.

• водачите са единствените на пазара, снабдени със специални звукоизолиращи уплътнения, премахващи шума, който се получава 
при удрянето на ламелите във водачите

• текстилните елементи на щорите ((текстилни стълбички (тиранти) и ленти)) са изработени от полиестер и са термично обработени, 
благодарение на което са устойчиви на въздействието на атмосферните условия, на разтягане, протъркване, както и на 
въздействието на UV лъчи и на образуването на мухъл

• в офертата са налични две опции на долната греда: пълна и полуотворена
• възможен монтаж на водач в случай на щора, монтирана наравно със стената

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
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СЛЪНЦЕЗАЩИТНА СИСТЕМА  
ТИП „ЕКРАН“ 

SkyRoll
Слънцезащитните системи тип „екран“ са много функционално решение и се 
използват както в обществени съоръжения, така и в жилищното строителство  
Главното предимство на този тип продукти е предпазването на помещението 
от интензивните слънчеви лъчи благодарение на специалните технически 
тъкани. Освен това, те защитават вътрешността на помещението от чужди 
погледи, като същевременно позволяват добра видимост навън. Тези решения 
гарантират също така успешна оптична бариера за светлината, проникваща 
във вътрешността на помещението, като намаляват отблясъците, които биха 
могли да се получат върху екраните на мониторите. Благодарение на правилно 
подбраната тъкан те също така представляват стилно допълнение, което 
придава неповторим характер на обекта. Важно е да се помни, че правилно 
подбраната система от екрани може да изпълнява освен това функциите 
на комарник, предпазвайки помещението от проникването на насекоми. 
Офертата предлага три системи: SkyRoll ZIP, SkyRoll CLASSIC и SkyRoll ECO.

Защита от интензивните слънчеви лъчи

три варианта на конструкцията
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Системата SkyRoll ZIP е продукт от най-ново поколение, предназначен 
за затъмняване на помещения с големи остъклени повърхнини. Той е 
изключително иновативен от гледна точка на използването на технология, 
заимствана от механизма на ципа, по краищата на тъканта. Благодарение 
на това специално проектираните водачи от две части са непосредствено 
вградени в тъканта, което гарантира максимално уплътнение и защита на 
вътрешността на помещението от насекоми. Освен това използваното тук 
решение гарантира, че тъканта е съответно натегната и стабилно вкарана 
във водача, което я предпазва от поривист вятър. Продуктът е наличен във 
версия за монтиране наравно със стената, горно монтиране и адаптивна. 
Макс. размери до 4000 x 4000 мм

SkyRoll CLASSIC са най-популярната система от семейството на външните 
ролетни щори тип „екран“, която е предназначена както за използване 
в обществени обекти, така и в съвременното жилищно строителство. 
Този продукт отлично редуцира слънчевото греене без необходимост 
от отказване от естествената дневна светлина, и осигурява оптимална 
защита срещу прекомерно нагряване на помещенията. В тази система 
няма директно интегриране на тъканта във водача. Щората е достъпна във 
версия за монтиране наравно със стената, горно монтиране и адаптивна. 
Макс. размери – 4000 х 4000 мм

SkyRoll ECO е нискобюджетно решение, предназначено за инвеститори 
с помалки изисквания. Този продукт отлично подхожда за сгради, които 
изискват непрекъсната защита от слънцето, както и на балкони, беседки 
и перголи. Характерна черта на ролетните щори е ръчното управление с 
помощта на пружинна система. В тази система е използван интуитивен 
механизъм за удобно затваряне и отваряне, поради което използването е 
много лесно и не изисква много сила. Продуктът се предлага във версия 
за горно монтиране и адаптивна версия. Макс. размери – 2000 х 2500 мм

SkyRoll ECO 

SkyRoll ZIP

SkyRoll CLASSIC 

СЛЪНЦЕЗАЩИТНА СИСТЕМА ТИП „ЕКРАН

• налични са 3 варианта на системата ZIP, CLASSIC i ECO, адаптирани към нуждите на инвеститора
• първата на пазара система тип „екран“, в която е използвано решение за блокиране на държача в затворено положение, което 

улеснява монтажа и демонтажа и гарантира лесен достъп за сервизно обслужване
• добре обмислена конструкция на варианта ZIP, в резултат на която тъканта по време на затваряне се навива не само на 

тръбата, но и на адаптера, което гарантира по-добро навиване
• благодарение на използването на цип във варианта SkyRoll ZIP е възможно директно интегриране на тъканта с водача, което 

осигурява устойчивост на вятър и гарантира максимално уплътнение
• използването на механизма AluClick в SkyRoll ECO позволява удобно и лесно ръчно обслужване
• 3 опции за монтиране: адаптивна, наравно със стената и горно монтиране
• горната кутия съдържа топлоизолация, което минимизира образуването на топлинни мостове. Това е единственото решение 

на пазара, което предлага и топлоизолация на страните.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
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СЛЪНЦЕЗАЩИТНА СИСТЕМА

MB-SUNPROF

Спестяването на енергия чрез намаляване на излагането на пряка слънчева 
радиация и същевременно пропускането на естествената дневна светлина е 
една от основните цели на съвременните инженери, архитекти и специалисти, 
които се грижат за околната среда. Слънцезащитните системи MB SUNPROF 
са проектирани да отговарят на тези изисквания. Системата се състои от 
алуминиеви ламели, които се предлагат в различни размери и се интегрират 
в гамата от системи на Aluprof за окачени фасади, осигуряващи внушителен 
визуален ефект. Системата включва профили за ролетни щори налични в 
различни размери и аксесоари, които позволяват монтаж към фасадата.

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
Местонахождение: Suwalki / Poland / Проект: ARH+ Architect Andrzej Rydzewski

Идеален баланс между светлина и сянка
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СЛЪНЦЕЗАЩИТНА СИСТЕМА

• съчетание от контрол на слънчевото греене с подходящото количество естествена светлина допускана във 
вътрешната среда на сградата

• обширен избор от конзоли
• избор от профили на алуминиевите ламели с ширина от 100 до 300 мм, 
• до 45 градуса ъгъл на наклон
• бърз и лесен монтаж върху окачени фасади, други носещи конструкции или прозорци

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
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СИСТЕМА ЗА КАПАЦИ 

MB-SUNSHADES
MB-SUNSHADES осигуряват отлично засенчване на слънчевите лъчи и придават 
на външната стена характерния си изглед. Решението се състои от рамка с 
хоризонтално подредени ламели. Изработените от алуминий компоненти са 
устойчиви на атмосферни условия и не изискват, каквото и да било освежаване 
през годините, което ги отличава от конструкции, изградени с PVC или дърво. 
Профилите на рамката са тънки и леки, но с подходящата твърдост, което 
позволява изработката на капаци за прозорци и за врати.
MB-SUNSHADES на Aluprof е подходящата опция за хората, които търсят 
практични, но и естетични решения. Капаците за прозорци могат да съответстват 
по цвят на външната стена или на прозорците, или да се използват просто 
като отличителен акцент. Предвид изобилието от възможности, предлагани от 
технологията на декоративните и защитни покрития, полагани върху алуминий, 
MB-SUNSHADES са идеални за употреба в различни видове конструкции: 
традиционните сгради успешно биха се комбинирали с конструкции с текстура 
на дърво, докато в модерните домове, цветовото съчетание на конструкция с 
цветове, идентични на тези на прозорците, са особено впечатляващи, когато 
прозорците и вратите са изработени от алуминий.

С тях домът ви изглежда изключителен

Прозоречни капаци ALUPROF – защитават и декорират вашия дом
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СИСТЕМА ЗА ПРОЗОРЕЧНИ КАПАЦИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• MB-SUNSHADES – уникален визуален ефект и ефективна слънцезащита
• широк обхват от цветове – предлагат се всички дървесни RAL, и ADEC цветове
• лека и устойчива конструкция, с пълнеж по ваш избор: алуминиеви профили или алуминиев панел
• максимални размери на капаците са 1,2м × 2,5м, което позволява да се използват не само за стандартни прозоречни 

отвори, но и за врати
• предлаганите панти в системата позволяват използване на различни решения в затворена позиция: могат да са 

изнесени навън от плоскостта на стената, да са наравно с нея или да влизат в прозоречната ниша
• крилата на капаците са адаптирани така, че да могат да използват панти на различни производители
• предлагат се и елементи за заключване

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ MB-SUNSHADES

Дълбочина на крилото 32 мм

Дълбочина на пълнежните профили 50 мм

Разстояние между пълнежните профили co 45 мм

Максимални размери 1200×2500 мм

Панелни капаци,
вертикален изглед

Каса – хоризонтален изглед

Жалузи, вертикален изглед

Начин на монтиране
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СИСТЕМА ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ 

MB-104 Passive 

Благодарение на отличните си топлотехнически характеристики, системата 
за прозорци и врати с прекъснат термичен мост MB-104 Passive отговаря на 
всички изисквания за компонентите, използвани в пасивни сгради. Това се 
потвърди от сертификатите издадени от Passive House Institute PHI Darmstadt. 
Тази система е предвидена за изработка на външни конструктивни елементи 
като например различни видове прозорци, врати, витрини и пространствени 
конструкции, които са високоустойчиви и се характеризират с отлична водои 
въздухонепроницаемост, и топло- и шумоизолационна ефективност.

Uw за отваряем прозорец от 0,53 W/(m²K)

Специални прозорци за енергийно ефективни домове и пасивни къщи
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЗОРЦИ MB-104 PASSIVE ВРАТА MB-104 PASSIVE

Дълбочина на касата 95 мм 95 мм

Дълбочина на крилото 104 мм 95 мм

Дебелина на остъклението рамка: 27 – 72 мм, отдушник: 34,5 – 81 мм 27 – 72 мм

МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ И ТЕГЛО НА КОНСТРУКЦИЯТА

Максимален размер на крилото (В×Ш) В до 2900 мм, Ш до1700 мм В до 3000 мм, Ш до1400 мм

ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЗОРЦИ MB-104 PASSIVE ВРАТА MB-104 PASSIVE

Въздухопроницаемост клас 4, EN 12207:2001 клас 4, EN 12207:2001

Водонепропускливост до клас AE 1800, EN 12208 клас E1200 Pa, EN 12208

Топлопреминаване Uw от 0,53 W/(m²K)* UD от 0,60 W/(m²K)**

Устойчивост на вятър клас C5/B5, EN 12210:2001 клас C4/B5, EN 12210:2001

СИСТЕМИ ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• прозорци и врати сертифицирани от института за пасивни къщи PHI Darmstadt
• отлична водонепропускливост и топлоизолация Uw за отваряем прозорец от 0,53 W/(м²K)*
• голям избор от дебелини на остъклението до 81 мм позволяващи тройни и четворни стъклопакети
• наличиeто на „евроканал“ и канал за PVC обков позволяват монтиране на повечето налични видове механизми за
• отваряне
• над стандартните параметри на херметичност и изолация
• възможност за използване на външни, ролкови или скрити панти
• профили за дилатационна фуга
• 95 мм широк праг – прагът и рамката са с еднаква ширина

* - Uw за отваряем прозорец базиран на MB-104 Passive Aero с размер на касата 1700 × 2100 мм, с остъкление Ug=0,4 W/(m²K)
** - UD за MB-104 Passive Aero врата с размер 1500 × 2660 мм
*** - референция за прозорец с допълнителни захващания

MB-104 Passive Aero
отваряем прозорец – напречно сечение

MB-104 Passive SI врата – 
напречно сечение

Прозорец MB-104 Passive Aero Врата MB-104 Passive SI
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Тази високоефективна система за прозорци и врати отговаря на 
разнообразните нужди на потребителите. Профилите от системата са 
проектирани в 3 варианта, в зависимост от изискванията за икономия 
на топлоенергия: ST, SI и AERO. MB-86 е първата в света система за 
алуминиеви прозорци и врати, която използва аерогел – материал с високи 
топлоизолационни свойства. Високоустойчивите профили са още едно 
предимство на система MB-86 – те позволяват производство на големи и тежки 
конструкции. Освен това Aluprof предлага версия за прозорци със скрито 
крило MB-86US, както и отваряем навън прозорец с прекъснат термичен 
мост – MB-86 Casement. MB-86B е разработена да отговаря на изискванията и 
нуждите на пазара в Белгия.

СИСТЕМИ ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ 

MB-86
MB-86B
MB-86US

Uw за отваряем прозорец от 0,53 W/(m²K) 

Запазете топлината за години напред

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА 

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ 

КОНСТРУКЦИИ
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MB-86US

СИСТЕМИ ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• широката гама от решения гарантира желаните естетичност и устойчивост
• с новата си форма, широките прекъснати термични мостове позволяват използването на допълнителна преграда в зоната на изолация на 

профилите
• двукомпонентни централни уплътнители осигуряват перфектна топлоизолация на пространството между крилито и касата
• стръклодържатели с допълнително уплътнение, предлагани в три версии: Standard, Prestige и Style
• формите на профилите са добре адаптирани спрямо многобройните системи за многоточково заключване, включително и със скрити панти
• обширното пространство за остъкление позволява вграждането на всички често използвани видове тройни стъклопакети,
• шумоизолационни или противовзломни стъкла
• функцията за отводняване на профилите се предлагат в две версии: традиционно и скрито
• отварящи се навън прозорци MB-86 Casement
• прозорци MB-86US с невидими отвън крила
• MB-86B е удостоен със сертификация ATG от Белгийския научно-изследователски институт UBAtc.

* - Uw за отваряем прозорец MB-86 Aero 1,70 × 2,10 m, остъкление Ug=0,5 W/(м²K)
** - референция за прозорец с допълнителни захващания

MB-86 AERO MB-86B MB-86 CASEMENT

ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ MB-86 MB-86B MB-86US MB-86 Casement

РАЗМЕРИ НА ПРОФИЛИТЕ

Дълбочина на касата
(прозорец / врата) 77 мм / 77 мм 77 мм / 77 мм 77 мм 77 мм

Дълбочина на крилото
(прозорец / врата) 86 мм / 77 мм 86 мм / 77 мм 80,8 мм 77 мм

Дебелина на остъклението
(прозорец / врата)

рамка: 13,5 до 61,5 мм
крило: 21 до 70,5 мм /
рамка: 13,5 до 61,5 мм

рамка: 13 до 61 мм крило: 21 
до 70,5 мм / рамка: 13 до 61 мм

рамка: от 7 до 52 мм
крило: от 15 до 60 мм

рамка: от 13 до 61 мм
крило: от 22 до 70 мм

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА И ТЕГЛОТО

Максимален размер (В×Ш)
(прозорец / врата)

В до 2800 мм, Ш до 1700 мм /
В до 3000 мм, Ш до 1400 мм

В до 2500 мм, Ш до1500 мм /
В до 2600 мм, Ш до1400 мм

В до 2500 мм,
Ш до 1600 мм

В до 2500 мм  
Ш до 2400 мм /
В до 2800 мм  
Ш до 1400 мм

TYPY KONSTRUKCJI

Решения (прозорци/врати)

прозорец неотваряем,
едноплоскостно отваряем, падащ,

двуплоскостно отваряем, врати
едно- и двукрилни, отварящи се

навън и навътре

дноплоскостно отваряем, 
падащ, двуплоскостно 

отваряем, врати едно- и 
двукрилни, отварящи се 

навън и навътре

прозорец неотваряем,
прозорец 

едноплоскостно 
отваряем, двуплоскостно 

отваряем

неотваряем, 
едноплоскостно 
отваряем, падащ 

навън

ТЕХНИЧЕСКИ
ПАРАМЕТРИ MB-86 MB-86B MB-86US MB-86 Casement

Въздухопроницаемост клас 4, EN 12207 /
клас 3, EN 12207 клас 4, EN 12207 клас 4, EN 12207 клас 4, EN 12207

Водонепропускливост клас E 1500, EN 12208 /
клас 5A (200 Pa), EN 12208

клас 9A, EN 12208 / 
клас 6A, EN 12208 клас E 1350, EN 12208 E1950 Pa, EN 12208

Топлопреминаване

MB-86 ST UF ОТ 1,39 W/(M²K)
MB-86 SI UF ОТ 0,92 W/(M²K)

MB-86 AERO UF ОТ 0,57 W/(M²K)
MB-86 AERO UW ОТ 0,72 W/(M²K)** /

MB-86 ST UF ОТ 2,16 W/(M²K)
MB-86 SI UF ОТ 1,76 W/(M²K)

MB-86 SI+ UF ОТ 1,49 W/(M²K)
MB-86 AERO UF ОТ 1,22 W/(M²K)

Uf от 1,3 W/(m²K) /
Uf от 2,0 W/(m²K)

MB-86 ST 
Uf от 1,03 W/(m²K)

MB-86 SI 
Uf от 1,01 W/(m²K)

MB-86 AERO 
Uf от 0,86 W/(m²K)

—

Устойчивост на вятър клас C5, EN 12210 / 
клас C1/B2, EN 12210

клас C4, EN 12210 / 
клас C5, EN 12210 клас C5, EN 12210 C5, EN 12210

Устойчивост на удар — клас 3 / клас 3 — клас 3 / клас 3
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СИСТЕМА ТИП ХАРМОНИКА 

MB-86 FOLD LINE
Външната система за отваряне тип хармоника предлага по-голяма гъвкавост 
на своите потребители. Тя позволява да използваме атмосферните условия 
в наша полза и практически елиминира преградата между вътрешното 
и външното пространство. Такова решение може идеално да съчетае 
интериорното пространство (дом, кафене, ресторант) с терасата или външното 
пространство, което се използва сезонно.
Със своите отлични технически параметри, MB-86 FOLD LINE е много удобно 
решение, което позволява изработването на конструкции с големи размери. 
Системата може да се отваря както навън, така и навътре, а крилата и могат да 
се конфигурират свободно. Това е модерен продукт, проектиран да отговори 
на високите изисквания на потребители, архитекти и собственици.

Отлична топлоизолация

Превърнете природната среда в част от вашето ежедневие
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ХАРМОНИКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• 3-камерни алуминиеви профили с конструктивна дълбочина 86 мм за каси и 77 мм за крила на врати
• централната камера на профилите е с прекъснат термичен мост (24 мм широчина при касата и 34 мм широчина при крилата) 

осигуряващ отлична топлоизолация
• специален обков за MB-86 Fold Line гарантира лесно отваряне и затваряне на крилата с максимално тегло до 100 кг
• големите размери на конструкцията позволяват изработването на врати, които са до 2700 мм височина и 1000 мм широчина
• прагови решения в различни версии: класически, с ръбово уплътнение или с нисък праг
• голямо разнообразие на остъкленията от 14 до 61.5 мм позволява използването на единични и двойни стъклопакети, 

включително специални и още по-ефективни пакети по отношение на шумоизолация или защита срещу взлом
• важна степен на съвместимост с добре познатата и високо оценявана система за прозорци и врати ALUPROF MB-86: 

профилите се съединяват по същия начин, а някои профили, уплътнители и аксесоари са общи и за двете системи

Врата с периферно уплътнение, 
изглед на долната част

Врата с ръбово уплътнение, 
изглед на долната част

Врата, страничен вид

Врата/крила, изглед

Врата с нисък праг, 
изглед на долната част

* - UD за врата на базата на MB-86 Fold Line, с размери 970 × 2400 мм и остъкление Ug=0,5 W/(м²K)

ЕФЕКТИВНОСТ MB-FOLD LINE

Въздухопроницаемост до клас 4, EN 12207

Водонепропускливост до клас 9A (600 Pa), EN 12208

Устойчивост на вятър клас C1, EN 12210

Устойчивост на удар до клас 4, EN 13049

Топлопреминаване UD от 1,1 W/(m²K)*

33
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ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА С МИНИМАЛНИ ПРОФИЛИ 

MB-FERROLINE
Новата прозоречна система с прекъснат термичен мост MB-FERROLINE 
е напълно подходяща за реновиране на исторически сгради и помага 
за запазване на съответния външен вид на прозорците, който може 
да имитира стоманена дограма като същевременно осигурява много 
добра техническа ефективност на конструкцията. Системата позволява 
изработването на различни видове високоустойчиви, отваряни навътре 
прозорци (едноплоскостни, прозорци с хоризонтално отваряне навътре и 
двуплоскостни прозорци), отваряни навън прозорци (едноплоскостни и 
прозорци на горна ос) и неотваряеми прозорци с отлични характеристики на 
водонепропускливост, въздухопроницаемост и шумоизолация.
Предлагат се профили с няколко типа външен вид. Наличните в системата 
каси за реновация позволяват монтиране на нови конструкции без да 
е необходимо да се разглобяват старите каси и без риск от повреда на 
строителната основа. Редуцираната видима ширина на алуминиевите 
профили прави старите и новите прозорци да изглеждат практически 
еднакви. Въз основа на надеждните ешения и предлагайки пълен обхват от 
нови профили с подходящи форми, MB-FERROLINE позволява изработването 
на конструкции, които съответстват на външния вид на сградата.

широк гама от решения 

високо ниво на топлоизолация

Новата версия на традиционния дизайн
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ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА С МИНИМАЛНИ ПРОФИЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• класически външен вид
• техническите решения базирани на MB-86 осигуряват отлична термозащита на конструкцията, а профилите се предлагат в 

две версии, с различна ефективност на термоизолацията: ST и SI
• висока устойчивост на проникване на вода и въздух
• голям избор от дебелини на остъклението до 61.5 мм
• възможност за изпълнение на противовзломни конструкции до клас RC2
• осигуряването на евроканал позволява монтиране на повечето налични видове обков, предлагани от водещите компании

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ MB-FERROLINE

Дълбочина на касата 77 мм – 110 мм

Дълбочина на крилото 86 мм – 93,5 мм

Дебелина на остъклението: рамка / крило 13,5 мм – 61,5 мм

ЕФЕКТИВНОСТ MB-FERROLINE

Въздухопроницаемост клас 4, EN 12207

Водонепропускливост до клас E1350, EN 12208

Устойчивост на вятър до клас C5, EN 12210

Отваряем прозорец с каса за реновация –
напречно сечение

Делител и отваряеми прозорци – 
напречно сечение

Врата – напречно сечение



40

ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА  
С МИНИМАЛНИ ПРОФИЛИ 

MB-SLIMLINE
MB-SLIMLINE е система с изключително широк прекъснат термичен мост, 
която е предвидена за изработка на външни конструктивни елементи 
като например различни видове високоустойчиви, отваряни навътре 
прозорци (едноплоскостни, прозорци с хоризонтално отваряне навътре, 
двуплоскостни прозорци) и неотваряеми прозорци с отлични характеристики 
на водонепропускливост, въздухопроницаемост и шумоизолация.
Алуминиевите профили от MB-SLIMLINE с характерната си много малка 
височина, видима от външната страна на конструкцията, позволяват 
изработката на крила в два варианта – с видими или невидими профили (SG) 
от външната страна на конструкцията. Когато се използват невидими крила, 
отваряемите и неотваряемите модули са почти неразличими от външната 
страна. Тази система може в голяма степен да замени старомодните прозорци, 
които са изработени от стоманени профили и да запази подобен вид от 
външната страна на конструкцията като същевременно значително повиши 
термоизолацията.

Uw от 0,8 W/(m²K)

Традиционен вид със съвременен дизайн
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ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА С МИНИМАЛНИ ПРОФИЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• високата устойчивост на проникване на вода и въздух и отличната термоизолация могат да бъдат постигнати благодарение 

на специалната форма на централния уплътнител
• добра термоизолация Uw от 0,8 W/(м2K)
• забележителна дебелина на остъклението до 81 мм
• осигуряването на евроканал позволява монтиране на повечето налични видове обков
• изработката е максимално опростена. Профилните съединения (ъглови и т-връзки) се осъществяват с винтове и с пинове

Отваряем прозорец - 
напречно сечение

Неотваряем и отваряем
прозорец - напречно сечение

Неотваряем прозорец - 
напречно сечение

Неотваряем и отваряем прозорец
- напречно сечение

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ MB-SLIMLINE

РАЗМЕРИ НА ПРОФИЛИТЕ

Дълбочина на касата 68,5 – 123,5 мм / 90,5 – 145,5 мм

Дълбочина на крило 77,5 мм / 99,5 мм

ДЕБЕЛИНА НА ОСТЪКЛЕНИЕТО

Неотваряем/отваряем прозорец за 68,5 мм каса 8 – 50 мм / 17 – 59 мм

Неотваряем/отваряем прозорец за 90,5 мм каса 30 – 72 мм / 39 – 81 мм

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА И ТЕГЛОТО

Максимален размер на прозорец (В×Ш) В до 2400 мм, Ш до 1400 мм В до 2100 мм, Ш до 1600 мм

Макс. тегло на крило 150 кг

ЕФЕКТИВНОСТ MB-SLIMLINE

Въздухопроницаемост клас 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001

Водонепропускливост клас E 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001

Топлопреминаване (Uw) Uw от 0,8 W/(m²K)

Отваряем прозорец -
напречно сечение

Отваряем прозорец -
напречно сечение
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ВРАТА  
С ПАНЕЛ
Дизайнът на вратата с панел се базира на алуминиеви врати с прекъснат 
термичен мост MB-70, MB-86 и MB-104 Passive и се предлага в четири версии, 
всяка с различна профилна конструкция на касата и крилото. За пълнеж 
вратата използва декоративни панели от най-високо качество, налични 
в обширна гама от дизайни и цветове, които могат да се залепят върху 
профилите на вратата.
Вратата с панел съчетава високо ниво на естетичност и отлични топлои 
шумоизолация. Използването на самопочистващи се бои им придава особено 
приятен и стилен външен вид за дълъг период от време. Вратата с панел 
на Aluprof е решение за най-взискателните потребители, за които вратата 
означава не само безопасност и дълготрайност, но и е въпрос на гордост и 
естетическа наслада.

Дълготрайност и естетика във вашето жилище

Комфортът е само на крачка от вас

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА 

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ 

КОНСТРУКЦИИ
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СИСТЕМА ЗА ВРАТИ С ПАНЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• солидна конструкция, базирана на системата от топлоизолирани алуминиеви профили MB-70, MB-86 и MB-104 Passive
• дилатационни профили на крилата на вратите
• обкови от най-висок клас
• централни уплътнителни вложки, закрепени по периметъра на крилото – маскират и повишават топлинните характеристики 

на вратата
• голям избор на съвременни алуминиеви панели с висока топлоизолация
• съвременност, стил и перфектен външен вид за години напред в много различни дизайни и цветове
• отлична уплътненост и топлоизолация
• възможност за изграждане на конструкции с големи габарити

Напречно сечение през MB-86 AERO врата 
с панел за витрина

Напречен срез на прага на врата с панел 
MB-104 Passive Aero

ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ

ПАНЕЛНА ВРАТА 
MB-70

ПАНЕЛНА ВРАТА 
MB-79N

ПАНЕЛНА ВРАТА 
MB-86

ПАНЕЛНА ВРАТА 
MB-104 Passive

Дълбочина на касата 70 мм 70 мм 77 мм 95 мм

Дълбочина на крилото 70 мм 70 мм 77 мм 95 мм

Дебелина на пълнежния панел 44 мм i 70 мм 44 mm i 70 mm 22 мм i 77 мм до 95 мм

Максимални размери на крилото (В×Ш)  В до 2400 мм, 
Ш до 1200 мм

 В до 2600 мм, 
Ш до 1400 мм

 В до 2600 мм, 
Ш до 1400 мм

В до 2600 мм, 
Ш до 1400 мм

ЕФЕКТИВНОСТ ПАНЕЛНА ВРАТА 
MB-70

ПАНЕЛНА ВРАТА 
MB-79N

ПАНЕЛНА ВРАТА 
MB-86

ПАНЕЛНА ВРАТА 
MB-104 Passive

Въздухопроницаемост клас 4, EN 12207 клас 3, EN 12207 клас 3, EN 12207 клас 3, EN 12207

Водонепропускливост клас 7A (300 Pa), 
EN 12208

клас E900 (900 Pa), 
EN 12208

клас 6A (250 Pa), 
EN 12208

клас 7A (300 Pa), 
EN 12208

Устойчивост на вятър клас C5/B5, EN 12210 клас C5/B5, EN 12210 клас C5/B5, EN 12210 клас C4/B5, EN 12210

Топлопреминаване UD от 0,9 W/(m²K) UD от 0,7 W/(m²K) UD от 0,63 W/(m²K) UD от 0,44 W/(m²K)
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MB-79N е най-новата икономична прозоречна система в офертата на 
Aluprof. Разработена е с цел да отговори на повишените изисквания за 
топлоизолация. Служи за изпълнение на редица конструкции, сред които има 
неотваряеми, едноплоскостно отваряеми, падащи, двуплоскостно отваряеми 
прозорци и плъзгащи се прозорци с падащо отваряне. Освен икономичната 
версия MB-79N E с еднокомпонентна централна уплътнителна вложка в 
прозорците и версия MB-79N ST с двукомпонентна централна уплътнителна 
вложка, продуктът има и вариант MB-79N SI с най-добра топлоизолация, с 
профили, снабдени с изолационни елементи и двукомпонентна централна 
уплътнителна вложка

ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА

MB-79N E
MB-79N ST
MB-79N SI

Иновативна система за прозорци и врати

Uw от 0,64 W/(м²K)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• профили с дълбочина 79 мм (крило на прозореца) и 70 мм (каса на прозореца)
• термични подложки по най-нова технология, осигуряващи високи параметри на топлоизолация
• 3 термични варианта на конструкцията: MB-79N E, MB-79N ST, MB-79N SI
• конструкция, отговаряща на изискванията на техническите условия от 2021 г. за прозорци (0,9 W/(м²K) и врати (1,3 W/(м²K)
• топлоизолация: Uwот 0,64 W/(м²K), Ufот 0,83 W/(м²K)
• много добра кинематика, което позволява монтиране на тесни отваряеми прозорци и врати
• възможност за използване на невидими панти и на най-популярните обкови, в това число скрити обкови, както и на най- 

съвременния обков AluPilot
• голям диапазон двойни или тройни стъклопакети с дебелина до 63 мм
• голям избор на брави от различни стилистични серии, включително брави с видима розетка или без розетка, с 

минималистичен дизайн

ПРОЗОРЕЧНИ СИСТЕМИ

прозорец MB-79N SI врата MB-79N SI+прозорец MB-79N STпрозорец MB-79N E

* – UW за неотваряем прозорец MB-79N SI с размери на крилото 1300 × 2700 мм, със стъкло Ug=0,5 W/(м²K)
** – UW за отваряем прозорец MB-79N SI с размери на крилото 1300 × 2700 мм, със стъкло Ug=0,5 W/(м²K)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЗОРЦИ MB-79N MB-79N DRZWI

Дълбочина на касата 70 мм 70 мм

Дълбочина на крилото 79 мм 70 мм

Дебелина на остъкляването каса: 1,5 – 54 мм,
крило: 10,5 – 63 мм крило: 1,5 – 54 мм

Максимални размери на крилото (В×Ш) H до 2700 мм, L до 1350 мм / H до 2150 мм, L до 1700 мм H до 2800 мм, L до 1400 мм

ЕФЕКТИВНОСТ MB-79N OKNA MB-79N DRZWI

Въздухопроницаемост  клас 4, EN 12207 клас 3, EN 12207

Водонепропускливост клас E 1950, EN 12208 клас E900 (900 Pa), EN 12208

Топлопреминаване
Uw от 0,64 W/(m2K)*, Uw от 0,73 W/(m2K)**,

Uf от 0,83 W/(m2K) за MB-79N SI, 
Uf от 1,21 W/(m2K) за MB-79N E i MB-79 ST

Uf от 2,16 W/(m2K) за MB-79N ST; 
от 1,76 W/(m2K) за MB-79N SI; 
от 1,22 W/(m2K) за MB-79N SI+

Устойчивост на вятър клас C5, EN 12210 клас C5/B5, EN 12210
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СИСТЕМА ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

MB-70
MB-70B
MB-70US
Тази алуминиева система е предвидена за изработка на различни топло- и 
шумоизолирани външни конструкции: прозорци, врати, антрета, витрини 
и пространствени конструкции. Предлага се и версия с подобрена 
термоизолация, постигната благодарение на специалните изолационни 
вложки, запълващи профилите и поставени в зоната под стъклото. MB-70 
позволява изработката на прозорци и врати устойчиви на взлом до клас RC4 
плюс димоотвеждащи прозорци. Различни видове прозорци включително със 
скрито крило MB-70US / MB-70US HI, MB-70SG плюс версия за исторически 
сгради MB-70 Industrial. Освен това системата служи за основа за фасадни 
елементи, базирани на профилите MB-70CW / MB-70CW HI. MB-70B е 
проектирана • U да отговори на нуждите на пазара в Белгия.

Uw от 1,0 W/(м²K)

AQUARIUS BUSINESS HOUSE
Местонахождение: Wroclaw / Poland / Проект: Arcad Sp. z o.o. S.K.A.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА 

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ 

КОНСТРУКЦИИ
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СИСТЕМA ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• разнообразие от функции, разработени съобразно нуждите на потребителите
• възможност за огъване на профилите и за създаване на сводови конструкции
• разнообразие от естетични решения, предлагани от прозорци със скрито крило, индустриален подобен на стомана 

вариант и три вида стъклодържатели: Standard, Prestige, Style
• отваряеми навън или навътре единични/двойни врати включително врати с функция “safe stop”
• конструкции подходящи за различни типове обков, включително със скрити панти при прозорци и ролкови  

панти при врати
• база за решения с подобрена термоизолация: MB-70 HI, MB-70US HI и MB-70CW HI
• възможност за изработка на двуцветни конструкции: профилите могат да имат различни цветове на външната  

и вътрешната страна
• MB-70B е удостоен със сертификация ATG от Белгийския научноизследователски институт UBAtc.

MB-70 Прозорец - 
напречно сечение

MB-70 Врата - 
напречно сечение

MB-70B Врата - напречно сечение MB-70B Прозорец - напречно сечение
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СИСТЕМA ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

Вариант със скрито крило. Позволява ефект на неразличими от външната 
страна на сградата модули на неотваряеми и отваряеми съседни 
прозорци. Елегантен вид благодарение на рамките с малка височина, 
които се виждат от външната страна.

Отваряем прозорец и неотваряем
прозорец - напречно сечение

Отваряем прозорец - 
напречно сечение

Независимо дали се използва за реновиране на стари прозорци от стомана или 
за придаване на стилен стоманен вид на новоизградени сгради, система MB-70 
Industrial позволява да спазите оригиналния стил, като ви дава всички предимства 
на съвременната алуминиева технология. Съчетавайки възможностите за 
атрактивен дизайн с дългосрочна надеждност, системата предлага и подобрени 
термоизолационни свойства, които гарантират енергоспестяване.

MB-70 INDUSTRIAL
MB-70 INDUSTRIAL HI

Неотваряем прозорец -
напречно сечение

Отваряем прозорец - 
напречно сечение

Отваряем прозорец –
напречно сечение

MB-70US
MB-70US HI

Вариант на системата, който позволява изработка на прозорец със скрито 
крило. Прилича на обикновен прозорец със скрито крило, но тъй като касата 
му е с височина от 47 мм, той е още по-елегантен от MB-70US.

Обковът в отваряемите навън прозорци или 
такива с отваряне навън на хоризонтална ос 
MB-70 Casement може да се състои от типичните 
ролкови панти или ножични панти,  които 
позволяват цялото крило да се придвижи навън 
от рамката. За разлика от отваряемите навътре 
прозорци, отваряемите навън конструкции имат 
една важна характеристика: ветровото налягане 
не оказва неблагоприятно влияние върху тяхната 
херметичност, тъй като то действа на крилото 
върху касата. Този продукт се предлага във 
вариант с подобрена термоизолация - MB-70 
CASEMENT HI.

MB-70SG

MB-70 CASEMENT
MB-70 CASEMENT HI

Отваряем прозорец –
напречно сечение

Отваряем прозорец в окачена фасада -
напречно сечение
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ЕФЕКТИВНОСТ MB-70 
MB-70HI

MB-70US 
MB-70US HI

MB-70 Industrial
MB-70 Industrial HI MB-70SG MB-70CW 

MB-70CW HI MB-70B MB-70 Casement
MB-70 Casement HI

Въздухопроницаемост клас 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
клас 4, 

EN 1026; 
EN 12207

клас 4, 
EN 1026:2001; 
EN 12207:2001

Водонепропускливост до клас E1200 
EN 1027:2001; EN 12208:2001

E750
EN 1027:2001; EN 12208:2001

9A, 
EN 1027; 
EN 12208

до клас E1500 
EN 1027:2001; 
EN 12208:2001

Устойчивост на вятър до клас C5
EN 12211:2001; EN 12210:2001

клас C5
EN 12211:2001; EN 12210:2001

до клас C3,
EN 12211; 
EN 12210

до клас C4 (2400 Pa),
EN 12211:2001; 
EN 12210:2001

Топлопреминаване Uf от 1,0 W/(m²K)
Uw от 1,0 W/(m²K)*

Uf от 1,5 
W/(m²K) Uf от 1,9 W/(m²K) Uf от 2,2 

W/(m²K)
 Uf от 1,4 
W/(m²K) Uf от 1,3 W/(m²K) —

СИСТЕМИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

MB-70CW 
MB-70CW HI 

Това решение се използва за 
конструкции с външни стени от 
армиран бетон или тухли. Тази 
фасада включва два вида зони: 
“студена” и “топла”. “Топлите” зони 
са топлоизолирани прозорци 
монтирани в предната част на 
фасадата, в прозоречните отвори. 
“Студените” зони са зоните между 
прозореците,  изработени от 
не-топлоизолирани профили и 
единични стъкла, които защитават 
к о н с тру к ц и я т а и н е й н а т а 
термоизолация (напр. минерална 
вата) срещу неблагоприятните 
атмосферни условия.

Напречно сечение на 
отваряем прозорец

DANE TECHNICZNE MB-70 
MB-70HI 

MB-70US 
MB-70US HI

MB-70 Industrial
MB-70 Industrial HI MB-70SG MB-70CW 

MB-70CW HI MB-70B MB-70 Casement
MB-70 Casement HI

WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW

Дълбочина на касата
(врата / прозорец) 70 мм / 70 мм 70 мм 70 mm / 70 мм 70 мм

Дълбочина на крилото 
(врата / прозорец) 70 мм / 79 мм 79 мм 79 mm / 70 мм 79 мм

Дебелина на 
остъклението 

(неотваряем прозорец 
и врата / отваряем 

прозорец)

15 – 54 мм /
23 – 62 мм

9 – 45 мм / 
18 – 54 мм

15– 54 мм /
23 – 62 мм 18 – 54 мм 9 – 45 мм / 

18 – 54 мм
14,5– 53,5 мм /
23,5 – 62 мм

14,5– 53,5 мм /
23,5 – 62 мм

МИНИМАЛНА ВИДИМА ШИРИНА НА T ПРОФИЛА

Каса на врата / прозорец 51 мм / 47 мм 75 мм 47 мм 47 мм 78,5 мм 51 мм / 47 мм 28 мм

Крило на врата / прозорец 72 мм / 32 мм — 32 мм — 34,6 мм 72 мм / 32 мм 75,5 мм

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА И ТЕГЛОТО

Отваряем прозорец
(В×Ш)

В до 2400 мм  
Ш до 1600 мм

В до 2100 мм
Ш до 1400 мм — В до 2400 мм

Ш до 2000 мм
В до 2100 мм
Ш до 1400 мм

В до 2400 мм  
Ш до 1600 мм

В до 2600 мм
Ш до 2400 мм

Drzwi (H×L) В до 2400 мм  
Ш до 1300 мм — — — — В до 2374 мм  

Ш до 1100 мм —

ТИПОВЕ КОНСТРУКЦИЯ

Решения

едноплоскостен
прозорц,

падащ прозорц,
двуплоскостен

прозорц,
врати отваряни
навън и навътре

okno stałe,  
okno 

rozwierane, 
uchylne,  

rozwierano-
uchylne

неотваряем
прозорец

,едноплоскостен
прозорц,

падащ прозорц,
двуплоскостен

прозорц

неотваряем 
прозорец, 

двуплоскостен
прозорец

едноплоскостен
прозорц,

падащ прозорц,
двуплоскостен

прозорц

едноплоскостен
прозорц,

падащ прозорц,
двуплоскостен

прозорц,
врати отваряни
навън и навътре

неотваряем
прозорец,

двуплоскостен
прозорец,

отваряем навън
и на горна ос
прозоречен

* - Uw за MB-70 HI отваряем прозорец, 1,23 × 1,48 м, остъкление Ug=0,5 W/(м²K) с Chromatech Ultra дистанционер
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MB-SKYLINE TYPE-R е съвременна система плъзгащи се голямогабаритни 
врати, отличаващи се с лекота и естетика. Базирана е на тесни профили, 
благодарение на които конструкциите имат съвременен външен вид, като 
едновременно с това осигуряват панорамен изглед към околната среда. 
Главните характерни черти на вратите MB-SKYLINE TYPE-R, видими още 
от пръв поглед, са: изцяло скрити профили на крилото на вратата, тясна 
колона и плитка каса. За плъзгането на огромните елементи не е необходима 
много сила, а механизмът работи почти безшумно. Максималната височина 
на конструкцията е цели 4 метра, а ако се използва монтиран горе мотор, 
подвижното крило може да тежи дори 700 кг. Това дава възможност за 
проектиране на ефектни стъклени стени. Изработените въз основа на тази 
система врати придават на сградата уникален стил и повишават ранга на 
цялата инвестиция.

СИСТЕМА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ СЪС
СКРИТА КАСА

MB-SKYLINE TYPE R 

Луксозен преход към градината

максимално тегло на крилото до 700 кг
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СИСТЕМА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ СЪС СКРИТА КАСА

ФУНКЦИОНАЛНОСТ И ЕСТЕТИКА
• аса на вратата, монтирана в стените, пода и тавана,
• рофили на крилото на вратата, напълно скрити в долната и горната каса,
• огато е избрано задвижване с мотор или заключване на колона, профилите на крилата на вратата също не се виждат
• тстрани на конструкцията,
• колона при съединяването на крилата с широчина 25 мм,
• комфортна плитка каса с дълбочина 23 мм,
• макс. тегло на крило, отваряно ръчно: 500 кг, с монтиран горе мотор: 700 кг,
• диапазон на остъкляването от 52 до 60 мм,
• конструктивна дълбочина на профилите на вратата: 71 мм за крилото и 190 мм за касата,
• крило на вратата, изработено от съвременен изолационен материал с високи термични параметри,
• каси: съвременни, естетични и безшумни при използване,
• ролките, по които се движи крилото, са налични във вариант от неръждаема стомана или черен полиамид,
• ръчно заключване с помощта на обков BT Lock или на колона,
• монтиран горе мотор с радиоприемник и радар за безопасност, модерна дренажна система
• със системен улей, конзоли за монтаж на системата с регулиране на височината,
• конструктивна основа с голяма топлоизолация,
• системата има така наречената „нулева колона“, която позволява използването на слънцезащитна система отвън
• от типа щори SkyFlow и тип „екран“ SkyRoll.

СИСТЕМА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ СЪС
СКРИТА КАСА

MB-SKYLINE TYPE R 

напречно сечение на долната част 
на вратата

напречно сечение на горната част 
на вратата

сечение през свързването на крилата
на вратата 

странично сечение на вратата

K430859X

K430863X

19
0

25

K430869X

K519462X

19
0

K519471X
70

K519460X

190

79

K519470X 12
9

K431161X

110 190

12
9

300

K431162X

K519460X

K519468X

K431168X
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Системата за плъзгане със скрита каса MB-SKYLINE използва тесни профили. Това 
придава на конструкцията съвременен и минималистичен вид. Конструкции, 
изработен с MB-SKYLINE имат уникален дизайн и придават стил на всеки 
проект. Те гарантират удобна, безпрагова връзка между вътрешните и външните 
жилищни пространства, превръщайки природната среда в част от ежедневието 
на обитателите. Въпреки че модулите могат да бъдат особено големи, тяхната 
елегантна конструкция им придава вид на лекота и деликатност. Продуктът 
е снабден с еднородно остъкление, разделено от елегантни прекъсвания и 
идеално се вписва на пазара на висококачествени конструкции.

ПЛЪЗГАНЕ СЪС СКРИТА КАСА

MB-SKYLINE 

ширината на видимата връзка на крилата е 25 мм

Гледката преди всичко
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ПЛЪЗГАНЕ СЪС СКРИТА КАСА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• профили с дълбочина 71мм (за крила на врати) и 190 мм (за каса с 2 релси)
• съвременен дизайн и висока естетичност: касата е скрита в стената, в пода и в тавана, профилът на касата е перфектно 

подравнен със стените, ширината на видимата връзка на крилата е 25мм
• крила на врати до 500 кг и до 4 м на височина
• 3-камерни профили с прекъснат термичен мост
• тройни стъклопакети с дебелина от 52 до 60мм
• ръчно или автоматично отваряне на крилата
• задвижванията и контролерите са скрити в касата
• може да се използва автомат, монтиран от външната страна на конструкцията

ЕФЕКТИВНОСТ MB-SKYLINE

Въздухопроницаемост клас 3, EN 12207

Водонепропускливост до клас 9A (600Pa), EN 12208

Устойчивост на вятър до клас C5 (2000Pa), EN 12210

Топлопреминаване UD от 0,85 W/(m²K)*

* - за крило на врата 2,07 × 3,44 мм, с пълнеж от тройни стъклопакети Ug= 0,5 W/(м²K) и дистанционер с топъл ръб

K519462X

70

19
0

K519471X

K430869X

8.
5

71

4

10
6.
5

25
2

13
7.
5

4
11

0.
5

K430863X

25

K430868X

K519470X

190

79

71

79
90

.5

K519460X

Изглед на долната част

Изглед отгоре

Връзка на крила, изгледСтраничен вид
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ПОВДИГАЩА И ПЛЪЗГАЩА СЕ БАЛКОНСКА ВРАТА 

MB-77HS
MB-77HSB
MB-77HS HI
Повдигане и плъзгане MB-77HS е идеалното решение за свързване на интериорни 
помещения или зимни градини с открит балкон, тераса или градина. Осигуряваща гладко 
и безшумно плъзгане при движение, тя може да се внесе настроението и красотата на 
деня в жилищното пространство. Допълнително и благодарение на своя дизайн и работа, 
MB-77HS представлява страхотно и пестящо пространство средство за отваряне, което 
не засяга свободното жилищно пространство извън вътрешните и външните очертания 
на рамката, без какъвто и да било компромис. Осигурявайки отлична изолационна 
способност срещу атмосферни влияния, съчетана с подобрените топлотехнически 
характеристики, MB-77HS съответства на всички изисквания, свързани с този тип 
продукт. Предлагана в два различни варианта, свързани с нивото на топлотехническите 
характеристики, MB-77HS се категоризира допълнително като “ST” и “HI” – стандартен или 
високоизолиран. MB-77HSB е проектиран да отговори на нуждите на пазара в Белгия.
Структурата на профилите позволява производството на изключителни врати с големи 
размери, с едно- или двукамерно стъкло, а използваните материали и технически 
решения спомагат за постигане на висока степен на термична и акустична изолзация. 
Благодарение на тези свойства системата е идеална както за еднофамилни къщи, така и 
за удобни апартаменти или хотели.

големи конструкции 
с ширина над 6 m

Внесете външната среда вътре
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ПОВДИГАЩА И ПЛЪЗГАЩА СЕ БАЛКОНСКА ВРАТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• трайните и тънки профили позволяват изграждането на врати с нисък праг с тегло на крилото до 600 кг, височина до 3,2 м и 

широчина до 3,3 м
• касите са налични в две версии: 2-релсова и 3-релсова
• възможност за ъглов монтаж 90° и 270° – изключително голямо пространство след отваряне на вратата
• тясна колона с широчина 47 мм
• удобни решения с нисък праг
• широката гама пълнежи, включваща използване на едно- или двукамерни комплекти, както и термичните подложи и 

допълнителните аксесоари и изолационни елементи позволяват постигането на много добри топлинни и акустични 
параметри на конструкцията

• прозоречни профили в три версии на външния вид: Standard (правоъгълен), Prestige (закръглен) и Style (оформен)
• затворената форма на профилите за остъкляване и механизмите против кражба гарантират повишени противовзломни 

характеристики без промяна на съществените конструктивни елементи на вратата
• специалните форми на периферното и прозоречното уплътнение, както и подходящият обков осигуряват отлична 

херметичност срещу проникването на вода и въздух през вратата
• профилите са адаптирани за монтаж на много от предлаганите на пазара обкови, заключвани ръчно и автоматично
• голямата степен на съвместимост със системата MB-86 позволява естетично свързване на вратата MB-77HS с прозорците и 

използването на общи компоненти за тяхното производство
• широка цветова гама, която позволява аранжирането на вратата във всякакъв и независим интериорен дизайн,  

както външен, така и вътрешен
• система MB-77HSB със сертификат ATG на Белгийския изследователски институт UBAtc.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ MB-77HS / MB-77HS HI MB-77HSB

Дълбочина на касата 174 мм (2-релсов профил), 271 мм (3-релсов профил)

Дълбочина на крилото 77 мм

Дебелина на остъклението 13,5 – 58,5 мм 

МИНИМАЛНА ШИРИНА НА ПРОФИЛИТЕ

Каса 48 мм

Крило 94,5 – 105,5 мм 

ЕФЕКТИВНОСТ MB-77HS / MB-77HS HI MB-77HSB

Въздухопроницаемост клас 4, EN 12207 

Водонепропускливост клас 9A, EN 12208 

Топлопреминаване Uf от 1,4 W/(m²K), Uw от 0,84 W/(m²K)* Uw от 0,88 W/(m²K)*

Устойчивост на вятър до клас C4, EN 12210 до клас C2, EN 12210

* - Uw за отваряем прозорец 3,0 × 2,9 м MB-77HS HI и MB-77HSB, остъкление Ug=0,5 W/(м²K)

Напречно сечение на крилото  
на вратата

Врата с нисък праг – напречно 
сечение на долната част
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ПОВДИГАНЕ И ПЛЪЗГАНЕ 

MB-59HS
Системата за повдигане и плъзгане е перфектния интегриращ елемент, който 
свързва стаи или зимни градини с външните пространства. Тя осигурява 
удобен изход към балкон, тераса или градина. Когато се отвори вратата не 
заема пространство от вътрешността на стаята, но същевременно позволява 
много добър контакт с околната среда, което допълнително повишава 
комфорта на употреба. MB-59HS ви дава големи възможности при работа с 
повдигащи и плъзгащи се врати и е оптимизираното решение по отношение 
на конструкция и размери на нейните профили.
По отношение на термоизолацията, профилите MB-59HS са с два различни 
варианта: ST и HI. Гамата от предлагани профили включва 2- и 3-релсови 
каси и крила, които са адаптирани за две височини на ролковите механизми. 
Големият избор на предлаганото остъкление позволява използването на 
двойни и тройни стъклопакети, включително стъклопакети за защита от взлом 
и шумоизолация. Благодарение на своите характеристики, MB-59HS може 
да се използва в различни видове сгради: жилищни комплекси, хотели или 
еднофамилни сгради.

широка гама решения 

оптимални конструкции

Удобен изход към терасата
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ПОВДИГАЩА И ПЛЪЗГАЩА СЕ БАЛКОНСКА ВРАТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• впечатляващите размери на крилата на вратите, които превишават с много всяка стандартна стойност: височина до 2,8 м, ширина до 3,3 

м; и макс. тегло на крилото до 300 кг
• елегантни и здрави, 3-камерни профили, с изолационна камера, запълнена с широки прекъснати термични мостове в централната част
• 2- или 3-релсови каси, които позволяват изработването на рамки с голям светъл отвор
• големи дебелини на стъклопакета, който може да се монтира в крилата (до 42 мм), осигуряващо гъвкавост при избора  

на подходящото решение
• неотваряемите зони могат да се изработят като се монтира стъклото направо в касата – решение, което е както естетично, така и 

икономично
• относително нисък коефициент на топлопреминаване за касите (Uf ) се гарантира от широките прекъснати термични мостове, 

полиетиленовите вложки и камерните профили, монтирани в зоните на прекъснат термичен мост
• висока водо- и въздухонепроницаемост, гарантирана от уплътнители със специална форма и обков, който позволява на крилото да се 

вгради в рамката по време на крайния етап от затваряне на крилото
• възможност за монтиране на повечето от предлаганите на пазара обкови за повдигане и плъзгане
• версия на врата с нисък праг, която я прави по-лесна за употреба, особено от възрастни хора или трудноподвижни хора
• вратите могат да се монтират самостоятелно или като част от по-големи конструкции: фасади или зимни градини
• максимално опростена технология на конструиране за намаляване на времето и разходите за изработка
• съвместимост с други Aluprof системи – могат да се използват общи компоненти

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ MB-59HS ST / MB-59HS HI

Ширина на касата 120 мм (2-релсов профил), 199 мм (3-релсов профил)

Ширина на крилото 59 мм

Ширина на остъклението do 42 мм

ШИРИНА НА ПРОФИЛА, ВИДИМА ОТВЪН

Рамка 44 мм

Крило 83,5 – 94,5 мм

ЕФЕКТИВНОСТ MB-59HS ST / MB-59HS HI

Въздухопроницаемост клас 3, EN 12207

Водонепропускливост до 9A (600 Pa) клас, EN 12208

Устойчивост на вятър до C3 клас, EN 12210

Топлопреминаване Uf от 1,8 W/(m2K)

разрез при връзка 
на две крила

разрез в долната част  
с нисък праг

разрез в долната част
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СИСТЕМА ЗА БАЛКОНСКА  
ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА 

MB-59 SLIDE
Система MB-59 Slide е проектирана за изработване на плъзгащи се врати 
с прекъснат термичен мост, които да бъдат интегрирани в стени, окачени 
фасади, зимни градини или т.нар. window wall. Плъзгащите се врати, особено 
големите, могат да направят жилищното пространство да изглежда по-
голямо, чрез комбинирането им с външни тераси или градини. По отношение 
на термоизолацията, профилите MB-59 Slide се предлагат в два различни 
варианти: ST и HI. Обхватът на наличните профили включва 2- и 3-релсови 
каси. Обширната гама предлагано остъкление позволява използването 
на двойни и тройни стъклопакети, включително противовзломни или 
шумоизолационни стъклопакети. Системата може да се използва в различни 
видове сгради: жилищни комплекси, хотели или еднофамилни сгради.

Кратко време за изработка

Живейте по-близо до природата
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ MB-59 SLIDE / MB-59 SLIDE HI

Дълбочина на касата 120 мм (2-релсов профил), 199 мм (3-релсов профил)

Дълбочина на крилото 59 мм

Дебелина на остъклението 10,5 – 42 мм

МИНИМАЛНА ШИРИНА НА ПРОФИЛА, ВИДИМ ОТВЪН

Каса 44 мм

Крило 83,5 мм

ЕФЕКТИВНОСТ MB-59 SLIDE / MB-59 SLIDE HI

Въздухопроницаемост клас 3, EN 12207:2001

Водонепропускливост клас 6A, EN 12208:2001

Устойчивост на вятър клас C3, EN 12210:2001

Топлопреминаване Uf от 1,9 W/(m2K)

СИСТЕМА ЗА БАЛКОНСКА ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• важни размери на крилата на вратата: височина до 2.6 м, ширина до 1.8 м; и макс. тегло на крилото до 160 кг
• елегантни и здрави, 3-камерни профили с изолационна камера, оборудвана с широки прекъснати термични мостове в 

централната част
• 2- или 3-релсови каси, които позволяват изработването на рамки с голям светъл отвор
• големи дебелини на стъклопакета, който може да се монтира в крилата (до 42 мм), осигуряващо гъвкавост при избора на 

подходящото решение
• възможност за монтиране на повечето от предлаганите на пазара обкови за плъзгане
• вратите могат да се монтират самостоятелно или като част от по-големи конструкции: фасади или зимни градини
• максимално опростена технология на конструиране за намаляване на времето и разходите за изработка
• съвместимост с други Aluprof системи – възможност за използване на общи компоненти

Врата с 3-релсова каса, изглед

Врата с 2-релсова каса, изглед
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MB-59 Slide Galandage е базирана на системното решения MB-59 Slide и е 
проектирана за изработка на плъзгащи се врати с прекъснат термичен мост, 
които влизат директно в стената (след отваряне, крилото на вратата е скрито 
в стената). Монтирана по този начин, вратата свързва напълно вътрешните и 
външни жилищни пространства. Система MB-59 Slide Galandage е налична в два 
варианта, които предлагат различна ефективност на термоизолацията: ST и HI. 
Обхватът от наличните профили включва 2- и 3-релсови каси. Много от опциите 
за остъкление позволяват двойни и тройни стъклопакети, включително такива, 
осигуряващи противовзломни и шумоизолационни решения.

Френски прозорци, които се плъзгат в стената

СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАНЕ ТИП 
ФРЕНСКИ ПРОЗОРЕЦ 

MB-59 SLIDE
GALANDAGE

Елегантна връзка между вътрешните и външните жилищни пространства
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врата с 3-релсова каса вградена в
стената, страничен изглед

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• скритото в стената крило осигурява пълен достъп до пространството на терасата или градината,
• големи размери на крилата: до 2.6 м височина, до 1.8 м широчина и тегло до 160 кг
• елегантни и здрави 3-камерни профили с централна камера с прекъснат термичен мост,
• 2- или 3-релсови каси за изработка на врати с голям светъл отвор
• опции за широки стъклопакети (до 42 мм) осигуряващи гъвкавост при избора на подходящото решение
• могат да се използват повечето от предлаганите на пазара обкови за плъзгане

врата с 2-релсова каса вградена в
стената, страничен изглед

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ MB-59 SLIDE GALANDAGE / MB-59 SLIDE GALANDAGE HI

Дълбочина на касата 166.9 мм (2-релсов профил), 245,9 мм (3-релсов профил)

Дълбочина на крилото 59 мм

Дебелина на остъклението 10 – 42 мм

МИНИМАЛНА ШИРИНА НА ПРОФИЛА, ВИДИМ ОТВЪН

Каса 44 мм

Крило 83,5 мм

ЕФЕКТИВНОСТ MB-59 SLIDE GALANDAGE / MB-59 SLIDE GALANDAGE HI

Въздухопроницаемост клас 3, EN 12207:2001

Водонепропускливост клас 5A, EN 12208:2001

Устойчивост на вятър клас C2/B2, EN 12210:2016

Топлопреминаване Uf oт 1,9 W/(m2K)

ПЛЪЗГАЩ СЕ ФРЕНСКИ ПРОЗОРЕЦ
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СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ 
ПРЕГРАДНИ СТЕНИ

MB-78EI
MB-78EI DPA 
MB-118EI
MB-118EI Системата за пожароустойчиви преградни стени MB-78EI се използва 
за изработката на вътрешни и външни преграни стени с единични и двойни 
врати с клас на пожароустойчивост EI15, EI30, EI45 или EI60 съгласно EN 13501-
2 +A1:2010. Ако е необходимо, пожароустойчивите врати могат да изпълняват 
едновременно и функциите за димоотвеждане. MB-78EI позволява изработка 
на автоматични плъзгащи се врати – MB-78EI DPA с клас на пожароустойчивост 
EI15 или EI30. Система MB-118EI е базирана на MB-78EI и се използва за 
изработване на EI120-пожароустойчиви конструкции. Пожароустойчивите 
врати могат да бъдат интегрирани в пожароустойчиви окачени фасадни MB-
SR50EI и MB-SR50N EI.

пожароустойчивост до EI 120

Спечелете ценно време
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СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ

• еднокрили или двукрили врати с крило до H=2500 мм или автоматични 
плъзгащи се врати MB-78EI DPA до H=2515 мм

• неотваряеми преградни стени и прегради с врати до 4 м височина с 
възможност за огъване на профилите

• за създаване на сводови конструкции
• голям избор от аксесоари, включително естетично  

изглеждащи ролкови водачи

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ MB-78EI MB-118EI

РАЗМЕРИ НА ПРОФИЛИТЕ

Ширина на касата 78 мм 118 мм

Ширина на крилото 78 мм —

Ширина на остъклението 6 – 49 мм 31 – 84 мм

МИНИМАЛНА ВИДИМА ШИРИНА НА T ПРОФИЛА

Каса на врата 51 (72) мм 83 мм

Крило на врата 72 (51) мм 110 мм

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА И ТЕГЛОТО

Макс. размер на крилото на врата /
елемент на окачена фасада (В×Ш)

В до3000 мм
Ш до 1400 мм

В до 2500 мм
Ш до 1400 мм

Макс. тегло на крилото на врата /  
окачена фасада 250 кг 410 кг

ЕФЕКТИВНОСТ MB-78EI MB-118EI

Въздухопроницаемост клас 2, EN 12207:2001 клас 4, EN 12207:2001

Водонепропускливост клас 5A, EN 12208:2001 клас RE750, EN 12208:2001

Пожароустойчивост
преградни стени и фалцови врати: EI15, EI30, 

EI45, EI60, EI 90, EN 13501-2, автоматични 
плъзгащи се врати: EI30, EN 1634-1

EI120, EN 13501-2

Топлопреминаване (Uf ) Uf от 1,6 W/(m²K) —

Шумоизолация (Rw) Rw до 41 dB —

MB-78EI DPA
Автоматична плъзгаща се пожароустойчива 
врата Система MB-78EI DPA се използва 
за вътрешни и външни пожароустойчиви 
прегради с автоматични плъзгащи се 
врати с едно или две крила от клас EI15 или 
EI30. Задвижващият механизъм позволява 
ефективното и безотказно отваряне и 
затваряне на врати с тегло на крилото до 
200 кг.
Максимални размери на конструкцията:
– височина на еднокрили и двукрили врати:  
 до 2450 мм.
– ширина на еднокрили врати: до 1100 мм.
– ширина на двукрили врати: до 2125 мм.
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СТЪКЛЕНИ ПРЕГРАДИ СЪС 
СИЛИКОНОВИ ФУГИ

MB-78EI
Aluprof предлага състема MB-78EI за прозрачни пожароустойчиви стени 
със силиконови фуги. Това позволява изработка на вътрешни преградни 
стени без видими вертикални профили, които разделят отделните модули, 
но същевременно напълно се запазва пожароустойчивостта. Фугата между 
отделните стъкла е само 4 мм и е запълнена с огнезащитен набъбващ 
материал и негорим силикон. Силиконът се предлагат в три цвята (черен, сив 
или бял). 
Преградните стени могат да бъдат с височина до 3,6 м и с ширина на модулите 
до 1,8 м. Изпитванията за пожароустойчивост в Институт за строителни 
проучвания (ITB) включват решение със свободен край, така че няма 
ограничение относно максималната дължина на този тип стени.
MB-78EI дава неограничени възможности за проектиране и изграждане на 
много големи вътрешни преградни стени. Благодарение на прозрачните 
модули, интериорите на всички конструкции изработени с тази система 
изглеждат оптично по-големи. Решението осигурява и сигурност като 
позволява обособяване на пожарозащитни зони в сградата и така осигурява 
подходящи условия за евакуирането на обитателите на сградата.

пожароустойчивост до EI 60

Пожарозащита на офисното пространство
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ПРЕГРАДНИ СТЕНИ СЪС СИЛИКОНОВИ ФУГИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

MB-78EI ИЗБРАНИ КОНФИГУРАЦИИ

• нашето решение е проектирано и след това изпитано в ITB в два класа на пожароустойчивост: EI30 и EI60
• ширината на фугата между модулите е само 4 мм
• макс. ширина на единичен модул е 1,5 м (макс. височина е 3,6 м) или 1,8 м (макс. височина е 3,0 м)
• неограничена ширина на преградите

Врата – напречно сечение EI30

преградни стени със силиконови фуги – 
напречно сечение EI60
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СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ 
ПРОЗОРЦИ

MB-86EI 
MB-86EI се използва за изработка на EI30 пожароустойчиви отваряеми 
прозорци, съответстващи на EN 13501-2+A1. MB-86EI се базира на система 
MB-86 и има отлични характеристики на топлоизолация, намаляване на 
нивото на шум, водонепропускливост и въздухопроницаемост. MB-86EI 
съчетава предимствата на система за класически прозорец със свойствата 
за пожарозащита – конструкцията отговаря на всички изисквания на 
приложимите регламенти и стандарти, особено по отношение на икономията 
на енергия и защита на околната среда и същевременно осигурява добра 
пожаробезопасност. Системата се класифицира като неразпространяваща 
горенето (NRO).

пожароустойчивост до EI 30

Енергийно ефективен прозорец с клас на пожароустойчивост EI30
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ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА

• три камерни профили, с прекъснат термичен мост от 43 или 42 мм
• пожароустойчивостта се гарантира от стъклата с подходящ клас на защита, пожарозащитните елементи във вътрешните 

камери на алуминиевите профили и специалните аксесоари, които се влагат в пространството между алуминиевите профили 
и стъклопакета

• широк обхват от дебелини на остъклението позволява използване на различни видове стъклопакети, включително и тройни
• фиксирани стени и прегради с врати (EI 15 и EI 30)
• бковът при MB-86EI в типичния случай е с клас RC2 на защита срещу взлом

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ OKNA MB-86EI DRZWI MB-86EI

Дълбочина на касата 77 мм 77 мм

Дълбочина на крилото 86 мм 77 мм

Дебелина на остъклението каса: 13 – 61 мм, крило:: 32 – 70 мм 41 – 61 мм

МАКС. РАЗМЕР

Макс. размер на касата (В Х Ш) В до 2400 мм, Ш до1300 мм В до 3000 мм, Ш до 1300 мм  

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ OKNA MB-86EI DRZWI MB-86EI

Въздухопроницаемост клас 4, EN 12207 клас 4, EN 12207

Водонепропускливост клас E 1500, EN 12208 клас E 1350, EN 12208

Устойчивост на вятър клас C5, EN 12210 клас C5/B5, EN 12210

Топлопреминаване Uf до 1,07 W/(m²K), Uw до 0,86 W/(m²K)* Uf до 1,76 W/(m²K) 

Пожароустойчивост клас EI15, EI30 клас EI15, EI30

* - за прозорец 2000 × 1100 мм с троен стъклопакет Ug=0,5 W/(м²K) дистанционер с топъл ръб и стъклопакет от огнеупорно стъкло от клас EI30

MB-86EI отваряем прозорец –  
напречно сечение

Напречно сечение през стена
с двукамерно остъкляване

Врата с нисък праг –
напречно сечение

напречно сечение през вратата EI30

MB-86EI отваряем прозорец -  
напречно сечение
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ПОЖАРОУСТОЙЧИВА СИСТЕМА

MB-60E EI 

MB-60E EI е предвидена за изработка на вътрешни и външни единични и 
двойни пожароустойчиви врати. Също така, тази система позволява изработка 
на технически прозорци и пожароустойчиви преградни стени.
Конструкциите, създадени на базата на MB-60E EI могат да се класифицират 
като пожароустойчиви с клас EI 15 и EI 30 съгласно EN 13501-2+A1:2010 и 
неразпространяващи горенето (NRO).

пожароустойчивост до EI 30

Здравина и безопасност
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ПОЖАРОУСТОЙЧИВА СИСТЕМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• тъй като е на основата на MB-60E, системата позволява използването на елементи които са общи за двете системи
• обхват на продукта: единична и двойна врата със странично остъкление, както и стени.
• конструкциите се класифицират като EI15, EI30
• озволява остъкляване с типични огнеупорни стъкла в диапазона от 5-41 мм
• проектна дълбочина на профила: 60 мм
• остъкляване от вътрешната страна чрез стъклодържатели.
• изработката е бърза и лесна

EI30 врата – изглед

przekrój przez ścianę działową wg ETA

EI30 врата – изглед

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ MB-60E EI

РАЗМЕРИ НА ПРОФИЛИТЕ

Ширина на касата 60 мм

Ширина на крилото 60 мм

Ширина на остъклението 5 – 41 мм

МИНИМАЛНА ВИДИМА ШИРИНА НА T ПРОФИЛА

Каса на врата 62,5 мм / 55 мм

Крило на врата 67 мм / 76 мм

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА И ТЕГЛОТО

Макс. размер на крилото на врата /  
площта на стената (В×Ш) В до 2475 мм, Ш до 1400 мм

Макс. тегло на крилото на врата /  
площта на стената 120 кг 

ТИПОВЕ КОНСТРУКЦИИ

Решения Неотваряеми преградни стени и еднокрили врати

ЕФЕКТИВНОСТ MB-60E EI

Въздухопроницаемост клас 2

Водонепропускливост клас 3A, EN1027, EN12208

Устойчивост на вятър C5, EN 12211; EN 12210

Пожароустойчивост преградни стени и врати
EI15, EI30; EN 13501-2+A1:2010
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СИСТЕМA ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

MB-60 
MB-60HI

MB-60 е стабилна и универсална система за прозорци и врати за всяко 
приложение, изискващо подобрени топлотехнически характеристики. Голям 
избор от съвместими компоненти позволява конструиране на различни 
елементи от базовите прозорци и врати с прекъснат термичен мост до 
прозорци с отваряне на средна ос, скрито крило, прозорци с индустриален 
дизайн подобен на стомана и врати с по-висок клас на сигурност. Голяма част 
от вариациите на системата се предлагат в стандартна и HI версия с повишени 
термоизолационни свойства.

огромен брой възможни решения

INSTYTUT TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I GASTRONOMII PWSIP
 Местонахождение: Lomza / Poland / Проект: PW ARKON
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СИСТЕМA ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

• прозорците се предлагат като неотваряеми, двуплоскостни, паралелно плъзгащи се и отварящи се на средна ос
• опция за скрит проветрител
• врати с 1 или 2 крила, отваряни навътре или навън
• възможни са врати с големи размери
• остъкление до 50 мм
• опции за прозорци и врати с устойчивост на взлом
• опции за двуцветна решения
• опция за бюджетна врата
• множество опции за финишни покрития
• многоточково заключване
• евроканал, който разширява възможностите при обкова
• съответства на другите MB системи на Aluprof като така позволява гъвкавост при проектиране
• съвместимост с изискванията за CE маркировка

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

Прозорец –  
напречно сечение

Врата –  
напречно сечение
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СИСТЕМА ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

Вариант на системата със скрито крило позволява постигането на ефекта 
на неразличима серия от съседни неотваряеми и отваряеми прозорци, 
гледано от външната страна на сградата.

Вариантът с отваряне на средна ос е наличен за приложения с вертикална 
и хоризонтална ос на въртене при отваряне, осигурявайки гъвкавост. 
Обковът позволява прозорецът да се отвори на 180 градуса. Ключовите 
конкуретни предимства, които той предлага, включват големи размери и 
носимоспособност.

MB-60US
MB-60US HI

MB-60E
MB-60E HI

Изключително рентабилна система за изработка на врати и прозорци с 
прекъснат термичен мост. Тя предлага комбинация от добра ефективност 
и ограничени производствени разходи, свързани с пократкото време и 
по-голямата лекота за производство.

MB-60 PIVOT

Прозорец с отваряне на средна ос –
напречно сечение

Отваряем прозорец –  
напречно сечение

Врата – напречно сечение

81
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Отваряем прозорец в окачена фасада –  
напречно сечение

Този вариант на системата предлага прозорци интегрирани в окачена 
фасада MB-SR50 EFEKT, което придава специфичен визуален ефект 
на изцяло стъклената външна повърхност на окачената фасада с ясно 
очертание на алуминиевата прозоречна система. Външните повърхности 
на прозоречните профили и стъклата са подравнени. Предлага се в 
стандартен вариант и с подобрени топлотехнически характеристики.

СИСТЕМА ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

MB-60EF
MB-60EF HI

ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ

MB-60 
MB-60 HI

MB-60US 
MB-60US HI MB-PIVOT MB-60E

MB-60E HI
MB-60EF

MB-60EF HI

РАЗМЕРИ НА ПРОФИЛИТЕ, ДЕБЕЛИНА НА ОСТЪКЛЕНИЕТО

Дълбочина на касата (врата /
прозорец) 60 мм / 60 мм 60 мм

Дълбочина на крилото (врата /
прозорец) 60 mm / 69 мм 69 мм 60 мм 69 мм

Дебелина на остъклението 
(неотваряем прозорец и врата / 

отваряем прозорец)

5 – 44 мм /
14 – 52 мм

4 – 35 мм / 
8 – 44 мм

5 – 41 мм / 
14 – 50 мм 5 – 41 мм —

МИНИМАЛНА ВИДИМА ШИРИНА НА T ПРОФИЛА

Каса на врата / прозорец 51 мм / 47 мм 75 мм 47 мм 41,5 мм 72 мм

Крило на врата / прозорец 72 мм / 29 мм 34,6 мм 76 мм 67 мм 72 мм

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА И ТЕГЛОТО

Максимален размер на прозорец 
(В×Ш)

H do 2400 мм
L do 1250 мм

H do 1900 мм
L do 1100 мм

H do 2000 мм
L do 2400 мм — H do 2400 мм

L do 1250 мм

Максимален размер на врата (В×Ш) H do 2400 мм
L do 1200 мм — — H do 2300 мм

L do 1300 мм —

Макс. тегло (врати / прозорци) 120 kg / 130 кг 130 кг 180 кг 120 кг 130 кг

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА И ТЕГЛОТО

Решения

Падащи прозорци, 
едноплоскостни 

прозорци, 
двуплоскостни 

прозорци, паралелно 
плъзгащи се прозорци 

и врати, врати отваряни 
навън и навътре

Неотваряеми 
прозорци, падащи 

прозорци, 
едноплоскостни 

прозорци, 
двуплоскостни 

прозорци

Прозорци с 
отваряне на 

средна ос
врати и прозорци

Двуплоскостни 
прозорци 

вградени в 
окачена фасада

ЕФЕКТИВНОСТ MB-60 
MB-60 HI

MB-60US
MB-60US HI MB-PIVOT MB-60E

MB-60E HI
MB-60EF

MB-60EF HI

Въздухопроницаемост клас 4 клас 3 клас 4

Водонепропускливост клас E900
EN 1027:2001; EN 12208:2001

клас E1200
EN 1027:2001; EN 12208:2001

Устойчивост на вятър C5
EN 12211:2001; EN 12210:2001

клас C2
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

клас C1
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

клас C4
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

Устойчивост на удар клас 3 — — клас 3 —

Топлопреминаване (Uf) Uf от 1,4 W/(m²K) Uf от 1,7 W/(m²K) — Uf от 2,8 W/(m²K) —
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СИСТЕМА ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

MB-59S HI

Система MB-59S HI е проектирана до даде на архитектите решение за прозорци 
и врати, позволяващо гъвкавост при дизайн, като същевременно осигурява до 
бра топло- и шумоизолация. Тя предоставя множество опции за проектиране на 
прозорци: двуплоскостни, паралелно плъзгащи се, едноплоскостни, отваряне 
на долна или горна хоризонтална ос, отваряне на средна ос и също така опция 
за отваряне навън на горна ос и странично отваряне. Предлага се и във вариант 
с подобрена термоизолация под името HI.

икономични и функционални

MALTA OFFICE PARK 
Местонахождение: Poznan / Poland / Проект: Архитекти Litoborski + Marciniak
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СИСТЕМА ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

• опциите за прозорци включват едноплоскостно отваряне, отваряне на долна ос, отваряне на средна ос, двуплоскостно 
отваряне и паралелно плъзгане

• едокрили или двукрили врати предлагани във варианти с отваряне навътре или навън
• широк обхват от финишни покрития и цветове: елоксация, прахово боядисване, двуцветни и декоративен финиш с 

дървесна имитация
• опция за различни цветове на алуминиевите половинки
• евроканал даващ възможност за избор от наличните видове обков
• съвместима с други MB системи на Aluprof, позволявайки гъвкавост на проектиране
• съвместимост с изискванията за CE маркировка

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

Отваряем прозорец – 
напречно сечение

Врата – напречно сечение



76

СИСТЕМА ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

Р е ш е н и е т о предлага модерна конструкция, която е предназначена да 
постигне максимални топлотехнически характеристики в съответствие със 
строителните регламенти. Предлага се във вариант с горно или странично 
окачване и с многоточково заключване и неподвижни ограничители с 
регулируемо триене за подобрена сигурност.

MB-59S CASEMENT
MB-59S CASEMENT HI

Този съвременен вариант е предназначен за икономични врати и 
комбинация от врати и прозорци, които отговарят на изискванията за 
подобрена ефективност.

MB-59SE

Врата - напречно сечение Напречно сечение на
долната част на врата

Отварян навън прозорец - напречно сечение

Отваряем прозорец - 
напречно сечение

Врата - напречно сечение

Решението за двуплоскостно отваряне предлага отлично съотношение 
цена/качество. То е идеално за проекти с ограничен бюджет с базови 
топло- и шумооизолационни изисквания. Подходящо е за изпълнение в 
ниски или средно високи сгради с търговско и жилищно предназначение, 
проекти за ново строителство или саниране.

MB-59S 
MB-59S HI
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СИСТЕМA ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ

MB-59S 
MB-59S HI  MB-59SE MB-59S CASEMENT 

MB-59S CASEMENT HI
MB-59S PIVOT 

MB-59S PIVOT HI

РАЗМЕРИ НА ПРОФИЛИТЕ, A ДЕБЕЛИНА НА ОСТЪКЛЕНИЕТО

Дълбочина на касата  
(врата / прозорец) 50 mm / 50 мм 50 мм 50 мм 50 мм

Дълбочина на крилото  
(врата / прозорец) 50 mm / 59 мм 50 мм 59 мм 59 мм

Дебелина на остъклението 
(неотваряем прозорец и врата / 

отваряем прозорец)

4,5 – 31,5 мм /
4,5 – 40,5 мм 4,5 – 31,5 мм 4,5 – 31,5 мм /

4,5 – 40,5 мм 4,5 – 31,5 мм

МИНИМАЛНА ВИДИМА ШИРИНА НА T-ПРОФИЛА

Каса на врата / прозорец 36,5 мм / 47,5 мм 45,5 мм 33,5 мм 47,5 мм

Крило на врата / прозорец 72,5 мм / 34,5 мм 67,5 мм 72,5 мм 77,5 мм

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА И ТЕГЛОТО

Максимален размер на прозорец
(В×Ш)

В до 2400 мм  
Ш до 1250 мм – В до 2000 мм Ш до 2400 мм

Максимален размер на врата (В×Ш) В до 2300 мм  
Ш до 1100 мм

В до 2300 мм  
Ш до 1000 мм — —

Макс. тегло (врати / прозорци) 100 кг / 130 кг 100 кг 180 кг

ТИПОВЕ КОНСТРУЦИИ

Решения

Падащ прозорец, 
едноплостостен прозорец, 
двуплоскостен прозорец 
врати отваряни навън и 

навътре

Икономични врати
Прозорец с отваряне

на горна ос или
странично

Прозорец с отваряне
на средна ос по
хоризонтал или

вертикал

ЕФЕКТИВНОСТ MB-59S 
MB-59S HI  MB-59SE MB-59S CASEMENT 

MB-59S CASEMENT HI
MB-59S PIVOT 

MB-59S PIVOT HI

Въздухопроницаемост
клас 4

EN 1026:2001;
EN 12207:2001

клас 2
EN 1026:2001;
EN 12207:2001

клас 4
EN 1026:2001; EN 12207:2001

Водонепропускливост
E1050

EN 1027:2001;
EN 12208:2001

3A
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

E1050
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

AE750
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

Устойчивост на вятър
C3

 EN 12211:2001; 
EN 12210:2001

C2
 EN 12211:2001; 
EN 12210:2001

C5
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

CE2400
EN 12210:2001

Устойчивост на удар клас 3 клас 4 клас 1 —

Топлопреминаване (Uf) Uf от 1,8 W/(m²K) Uf от 2,7 W/(m²K) Uf от 2,1 W/(m²K) —

MB-59S PIVOT
MB-59S PIVOT HI

Прозорецът с отваряне на средна ос се предлага за хоризонтални или 
вертикални приложения, което го прави подходящо решение за повечето 
случаи. Съответствието с изискванията за безопасност и вентилация 
прави прозореца със средна ос на въртене идеалният избор за болници, 
училища и офиси. Той е в голяма степен съвместим със системите за 
окачени фасади и позволява лесен и интуитивен монтаж към вече 
подготвената рамка.

Прозорец с отваряне на средна ос -
напречно сечение
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MB-EXPO е елегантна система от стъклени преградни стени предназначени за 
различни видове вътрешни прегради с изцяло стъклени врати, чиято функция 
е да разделя и шумоизолира избрани площи, но без визуално да ограничава 
помещението.
MB-EXPO MOBILE е система за вътрешни преградни стени, която позволява 
изработването на висококачествени модулни врати. Възможността за 
използване на MB-EXPO MOBILE в сгради с високи тавани (до 4м на височина) 
и такива, оборудвани с широка, отваряема врата, прави това решение 
ориентирано основно към магазините, търговските центрове, изложбените 
центрове и офис сградите.
Секциите на системите MB-EXPO и MB-EXPO MOBILE са съединени така, 
че да позволяват монтиране на обкова (ключалки, панти, конзоли, и други) 
произведени от Aluprof и Geze. Стъклата са конструктивен елемент на двете 
системи, а уплътнителите на стъклата остават скрити от всички страни. И двете 
системи се предлагат в разнообразие от цветове и позволяват лесна изработка 
и монтаж.

СИСТЕМИ ЗА ПРЕГРАДНИ СТЕНИ

MB-EXPO
MB-EXPO MOBILE 

конструкции с височина до 4 м

Стилни прегради
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СИСТЕМА ЗА ПРЕГРАДНИ СТЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

MB-EXPO ИЗБРАНИ КОНФИГУРАЦИИ

MB-EXPO MOBILE ИЗБРАНИ КОНФИГУРАЦИИ

• невидими уплътнители за остъклението
• лека конструкция
• дебелина на остъклението 8-12 мм
• дълбочина на неотваряемия профил независима от дебелината на стъклото
• конструкции до 4 м на височина
• адаптирани за използване на обков на Aluprof и Geze

Витрина –
напречно сечение в долната част

Отваряемо крило за врата –
напречно сечение в долната част
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Тази система за вътрешни преградни стени с две стъкла е проектирана за 
създаване на вътрешни прегради в офиси и други обществени сгради.
Системата позволява използването на различни типове пълнежи, прозрачни 
или непрозрачни, с вътрешни щори и електрически компоненти и офисно 
оборудване. Тези стени са особено подходящи за сгради, където се изисква 
високо ниво на шумоизолация.
Базовата характеристика на тази конструкция е нейната универсалност 
при организиране на офисното пространство, съчетана с простотата на 
изпълнение на всички дейности на обекта.
Системата MB-80 OFFICE се предлага също във версия без шпросни, както за 
прави, така и за ъглови съединения.

СИСТЕМА ЗА ПРЕГРАДНИ СТЕНИ

MB-80 OFFICE 

максимална конструктивна височина: 6,35 м

Практични решения за офиса
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MB-45 OFFICE
MB-45 OFFICE

MB-45 OFFICE

MB-45 OFFICE

СИСТЕМА ЗА ПРЕГРАДНИ СТЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

MB-80 OFFICE ИЗБРАНИ КОНФИГУРАЦИИ

• различни типове пълнеж: панели с дебелина 4-14 мм, мебелни плоскости с дебелина 16-18 мм, гипсокартон
• системата позволява вграждане на щори между стъклата
• могат да се съчетаят със стандартни гипсокартонени плоскости с дебелина 75 мм
• отлична шумоизолация на офисни пространства – намаление на шума от 50 dB в зависимост от типа на използвания пълнеж
• възможност за изработка на 80 мм и 92 мм стени
• произволно разделяне на пространството, под ъгли в рамките на 90°÷180°
• лесна изработка и монтаж, възможност за изработка направо на обекта
• полагане на кабели в системата, монтиране на стандартни контакти
• може да се съчетае с преграда базирана на MB-45 (врати на базата на MB-45S, които са в една равнината с преградата и са със 

скрити панти), както и с MB-EXPO и с врати MB-45 OFFICE (в една равнината с преградата и са със скрити панти)
• високите якостни характеристики на профилите прави конструкцията подходяща за всяко интериорно пространство, например, 

конструкция с 4 мм стъкло и 1,3 м разстояние между колоните, може да бъде с височина до 5,4 м или до 6.35 м ако в колоните са 
вградени стоманени профили

Каса на вратата - изгледВертикален разрез през стена 92 мм

Долна напречен разрез - изгледВертикален разрез през стена 80 мм
MB-45 OFFICE
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Система MB-45 OFFICE е проектирана за изработване на неотваряеми 
вътрешни преградни стени и вграждане на врати, чието отличително качество 
е, че закаленото стъкло може да служи за неин конструктивен елемент.
MB-45 OFFICE се използва специално за изработването на леки, но въпреки 
това солидни преградни стени в конферентни зали и офисни пространства с 
ясно отчетлива врата.
Елементите на тази система позволяват изработване на неотваряеми 
преградни стени и на изцяло стъклени крила за отваряеми или летящи врати. 
MB-45 OFFICE се предлага с голямо разнообразие от цветове – RAL и дървесни 
имитации.

ПРЕГРАДНА СИСТЕМА

MB-45 OFFICE 

изцяло стъклена врата от закалено стъкло

Елегантен офис интериор
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ПРЕГРАДНА СИСТЕМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ

MB-45 OFFICE ИЗБРАНИ КОНФИГУРАЦИИ

• лека и дълготрайна конструкция
• 45 мм дълбочина на конструкцията – системата е напълно съвместима с MB-45
• Пълнеж от 1,5-25 мм (специално за закалено стъкло 8 мм 10 мм и 12 мм)
• непрекъснати уплътнители за остъкление, край на рязането по ъглите
• възможност за промяна на интериорния дизайн
• адаптирани за използване на обков на различни компании: Aluprof, WSS

Вертикал при врата – сечение

Врата – страничен вид

Изглед горе на вертикала при врата
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СИСТЕМА ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

MB-45

MB-45 е система за прозорци и врати без прекъснат термичен мост и с 
конкурентна цена. Може да се използва външно, където не се изисква 
термоизолация или вътрешно, като система за преградни стени. С голям 
избор от профили, MB-45 предлага разнообразие от възможни решения в 
съчетание с ценова ефективност. Системата предлага пълен набор от опции 
за врати: плъзгащи се, летящи със защита срещу прещипване на пръсти 
и в конфигурации с отваряем навътре прозорец, плъзгащи и накланящи, 
паралелно плъзгане, отваряне на долна ос и двуплоскостно отваряне. MB-45 
е проектирана за приложение със средно натоварен трафик в търговски и 
административни сгради.

подходяща за вътрешно приложение

GORZOW WIELKOPOLSKI PHILHARMONIC
Местонахождение: Gorzow Wielkopolski / Poland / Проект: BUDOPOL S.A. General construction design office
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СИСТЕМА ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

Врата - напречно сечениеПрозорец - напречно сечение

MB-45S

MB-45EW

MB-45 / MB-45D

Базова система за употреба в сградни интериори с ниски изисквания за 
термоизолация. Предлага голям избор от профили и аксесоари. Налична е 
и като димозащитна преградна стена и врата с клас Sm, Sa в съответствие 
с нормата EN 13502-2:2008.

Вариант на системата с отвор за димоуплътняващ аксесоар.

• възможност за използване на всички стандартни видове огнеупорно 
стъкло Pyroguard (EW класове)

• остъкляване от вътре чрез стъклодържатели
• решение с нисък праг с димозащитен клас S200 и Sa
• MB-45EW система сертифицирана от Efectis France

Врата - напречно сечение

Врата с нисък праг,  
изглед на долната част

Врата - напречно сечение

Врата - напречно сечение

ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ MB-45  MB-45S MB-45D MB-45EW

РАЗМЕРИ НА ПРОФИЛИТЕ

Дълбочина на касата (врата / 
прозорец) 45 мм

Дълбочина на крилото (врата / 
прозорец) 45 мм / 54 мм 45 мм

Дебелина на остъклението 
(неотваряем прозорец и врата / 

отваряем прозорец)

1,5 – 31,5 мм / 
1,5 – 34 мм 1,5 – 32 мм 11 – 15,5 мм

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА И ТЕГЛОТО

Максимални размери на 
двуплоскостен прозорец (В×Ш)

В до 2400 мм (1850 мм)
Ш до1250 мм (1600 мм) — — —

Максимален размер на врата (В×Ш) В до 2400 мм, Ш до1250 мм

Макс. тегло на врати / прозорци 120 кг / 130 кг 130 кг 120 кг 120 кг 

ТИПОВЕ КОНСТРУЦИИ

Решения

Падащи прозорци, 
едноплоскостни прозорци, 

двуплоскостни прозорци, врати 
отваряни навън и навътре

С отвор за 
димоуплътняващ 

аксесоар,Преградни стени 
с врати

Врати отваряни  
навън и навътре

Врати и преградни  
стени с клас EW30
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Външните парапети на базата на MB-GLASS BARRIER се използват за високите 
етажи на сгради с отваряни навътре врати и прозорци от пода до тавана, като 
елемент за безопасност за предпазване от падане. Допълнително може да 
помогне за намаляване на шума, идващ от външната среда. Когато се монтират 
на алуминиеви прозорци, те идеално съответстват на цвета им. Могат да се 
монтират на PVC или дървени прозорци.

пълнежи от ламинирано стъкло от 8,8 до 20,8 мм

ВЪНШЕН ПАРАПЕТ 

MB-GLASS BARRIER

Естетични и елегантни
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ВЪНШЕН ПАРАПЕТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• прикрепя се директно към прозоречните профили
• горната част на стъклото е защитена с алуминиев профил или такъв от неръждаема стомана
• може да се монтира на конструкции с едно или две крила
• стъклото позволява навлизането на дневната светлина
• пълнежи, изработени от ламинирано стъкло от 8.8 до 20.8 мм
• може да се използва в жилища, офиси и обществени сгради

Прозорец с парапет, страничен изглед

изглед на горната част на парапета

изглед на горната част на парапета с
неръждаеми профили

Т-профил на прозорец, изглед

Прозорец с парапет, изглед на долната част

MB-86ST

MB-86ST

MB-86ST

12.8 16.8 20.8

12.8 20.816.8

12.8 16.8 20.8

12.8 20.816.8
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MB-SLIDER WINDOW се използва за изработка на вертикални и хоризонтални 
плъзгащи се прозорци, плъзгащи се прозорци за вътрешни и външни 
приложения, които не изискват термоизолация. MB-SLIDER WINDOW може да 
се използват като прозорци на рецепция в различни административни сгради, 
и др. Монтирането на плъзгащата се прозоречна система е бързо и лесно, 
тъй като не изисква трудоемка механична обработка. MB-SLIDER WINDOW 
се характеризира с елегантни каси и крила. Конструктивната дълбочина на 
профилите е 45 мм за каси и 26 мм за крила. Едно голямо предимство на 
системата е, че задвижващите механизми са скрити в профила на крилото. 
Това може да повиши естетиката, като създаде еднороден външен вид. При 
MB-SLIDER WINDOW може допълнително да се използва обков, произведен 
от признати в индустрията компании, което позволява постигане на външен 
вид и функционалност от висок клас.

ПЛЪЗГАЩА СЕ ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА

MB-SLIDER WINDOW 

задвижващият механизъм е скрит в крилото

Конструкция, която е функционална
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ПЛЪЗГАЩА СЕ ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• прозорците, базирани на системата, могат да се плъзгат вертикално или хоризонтално
• може да се използва с всяка система за прозорци и врати
• максимално тегло на крилото на хоризонтален плъзгащ се прозорец: 80 кг
• максимално тегло на крилото на вертикален плъзгащ се прозорец: 25.5 кг
• задвижването е скрито в профила на крилото
• обков от признати компании
• два размера на профилите на крилата
• прозорците на рецепции могат да бъдат изработени в рамка от система MB-45 или като отделни конструкции
• опции за остъкление от 4 мм до 10.5 мм

хоризонтално плъзгане, изглед

плъзгане с каса от система  
MB-45, изглед

вертикално плъзгане, изглед
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СИСТЕМИ  
ЗА ПЛЪЗГАНЕ  
И ХАРМОНИКА

способност за адаптиране във всякакви условия

Системите за Плъзгане и отваряне тип хармоника позволяват изработка на 
потребителски ориентирани и естетично изглеждащи решения, които могат 
ефективно да се използват в интериорни пространства. В повечето случаи, 
тези конструкции са базирани на MB системи за прозорци и врати. Широк 
обхват от предлагани решения и потенциални приложения: от продукти 
подходящи за балкони, тераси или градински помещения до конструкции за 
обществени и търговски сгради.

POLECZKI BUSINESS PARK
Местонахождение: Warsaw / Poland / Проект: RKШ Rhode Kellermann Wawrowsky
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СИСТЕМИ ЗА ПЛЪЗГАНЕ И ХАРМОНИКА

MB-23P е алуминиева система, предназначена за 
балконско остъкление, предлагаща на откритите балкони 
защита от вятър, дъжд, прах и прекомерен шум. Също 
така подобрява стандартите за безопасност на дома, като 
затруднява възможността за влизане на „неканени гости“, 
особено в апартаменти на приземните етажи.

MB-SLIDE и MB-SLIDE ST са проектирани до отговорят на 
нуждите на потребителите с лесни за работа функции и 
единични или двойни плъзгащи се врати и прозорци, 
които предлагат гъвкавост за разнообразие от проекти. 
Те са подходящи за монтиране в зидани стени и 
алуминиеви фасади. Също така могат да се използват като 
част от зимни градини и прозорци на търговски обекти.  
Плъзгащите се врати могат да имат от 2 до 6 модула, могат 
да бъдат оборудвани и с комарници.

MB-SLIDE
MB-SLIDE ST

MB-23P

ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ MB-23P MB-SLIDE

MB-SLIDE ST Хармоника MB-DPA

WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW

Дълбочина на касата  
(врата / прозорец) 53 мм 50 i 97 мм 50 – 70 мм

Дълбочина на крилото (врата / 
прозорец) 23 мм 37 мм от 59 мм в зависимост  

от системата 45; 50 мм

Дебелина на остъклението 4 – 8 мм 22 – 26 мм 4,5 – 60 мм 4,5 – 31,5 мм

МИНИМАЛНА ВИДИМА ШИРИНА НА T ПРОФИЛА

Rama (drzwi / okna) 15 мм 44,5 мм В зависимост от системата -

Skrzydło (drzwi / okna) 42 мм 68,5 мм В зависимост от системата 69; 73,5 мм

МАКС. РАЗМЕР НА ВРАТАТА И НАКЛАНЯЩИЯ И ЗАВЪРТАЩ СЕ ПРОЗОРЕЦ

Макс. размер на прозорци (В×Ш) В до 2000 мм 
Ш до 1000 мм

В до 2600 мм
Ш до 1800 мм

В до 2400 мм
Ш до 1600 мм Ш до 1500 мм

Макс. тегло на крило на врата / прозорец 50 кг 160 кг 130 кг 200 кг

Хармоника
MB-70, MB-60, MB-59S

Тези решения са особено подходящи за съчетаване 
на жилищното пространство с тераса или градина. 
Изработени са от профили с прекъснат термичен 
мост.  В зависимост от изискванията,  те могат да  
бъдат конструкции отваряеми навътре (на базата на  
MB-59S ,  MB-60 или MB-70) или навън,  базирани  
на MB-59S Casement.

MB-DPA

Системата на автоматична плъзгаща се врата е 
предназначена за използване като самостоятелна 
конструкция, в рамките на по-големи модули за 
остъкление и като част от окачена фасада. Може да 
използват, както профили с прекъснат термичен мост, 
така и такива без прекъснат термичен мост. Предлага 
комфорт на употреба и висока степен на безопасност, а 
освен това се характеризира с възможност за влагане на 
широк спектър стъклопакети.

28
15

1

50

18
51

.5

13

70
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Енергоспестяващите и пасивни сгради се стремят да намалят топлинните загуби, 
възникващи поради термомостове, неуплътнени фуги и съединения. Но дори 
монтирането на добре изолирани дограми, може просто да не е достатъчно. По 
тази причина е препоръчително прозорците и балконските врати да се монтират 
в топлоизолирана зона, излизаща извън лицето на стената (изнесени до външната 
зона с топлоизолацията на сградата) с цел да се постигне плътно съединение 
между рамките на прозореца и вратата със стената. MB-INSTALLATION SOLUTION 
гарантира, че този вид монтаж ще се изпълни лесно, бързо и точно.

МОНТАЖНА СИСТЕМА

MB-INSTALLATION 
SOLUTION

рамката е изработена от монтажни профили с широчина 100 или 200 мм

Монтажът на прозорци и врати е вече лесен и плътен
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МОНТАЖНА СИСТЕМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ
• отделните компоненти на базата на EPS гарантират много ниска топлопроводимост λ = 0.032 W/m²K
• рамката е изработена от монтажни профили с ширина 100 или 200мм, оборудвани с два типа системни анкери (външни или 

вътрешни)
• плътен и лесен монтаж с пълен комплект от профили, прагови основи, крепежи, пяни, лепила и уплътнителни ленти
• за употреба в зидарии, съставени от кухи тухлени блокчета и porotherm блокчета, леки бетонни и варовикови блокчета, 

плътни тухли, бетон и кухи бетонни блокове, рамкова конструкция от дърво или стомана
• могат да се съчетаят с безшевна система, която е базирана на полистирол или вата (ETICS система) или с изолация в стената
• позволява продукти за запълване на отворите за дограми да се монтират върху лицето на стената, с долен профил и 

уплътнени с паропропускливи и „дишащи“ мембрани

Долно съединение, 200мм профил 
\с вътрешен анкер

Долно съединение, 100мм профил  
с външен анкер

Горно съединение, с външен профил 
\в прозоречния отвор

Горно съединение, с паропропусклива 
мембрана и уплътняващо лепило

Прозорец, монтиран на 
\стената, изглед

Прозорец, монтиран в изолационна 
\зона, изглед
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ЕЛЕМЕНТНА СТРУКТУРНА ФАСАДА

MB-SE85 SG

ЕЛЕМЕНТНА ФАСАДНА СИСТЕМА 

MB-SE80 SG

MENNICA LEGACY TOWER
Местоположение: Варшава

Проект: Goettsch

НЕСТАНДАРТНИ РЕШЕНИЯ

Сградата на Лексингтън авеню 325 е една от многото типични небостъргачи 
в Ню Йорк. Освен това е пореден проект в САЩ, базиран на системи Aluprof. 
Елементната фасадна система MBSE80 SG, проектирана специално за този 
проект е пример за решение, което отговаря на индивидуалните нужди 
на проекта, както по отношение на естетичност, така и по отношение на 
техническите характеристики. В допълнение към параметри като херметичност 
на фасадата беше потвърдена и приетата устойчивост на тектонични движения. 
В тези случаи, конструкцията позволява вертикално движение на сегментите 
един спрямо друг в рамките на ±5 мм.

Система за елементна фасада от колонно-гредови тип MB-SE80 MLT е решение, 
разработено за обекта Mennica Legacy Tower във Варшава, който е един от 
найпрестижните инвестиции, реализирани в системите Aluprof в Полша. Тази 
система е използвана за монтиране на повечето фасадни облицовки, както на 
кулата с височина 140 м, така и на по-ниската сграда с височина 43 м.

Напречно сечение през ъгловите 
съединители на фасадата 90° и 270°

Напречен разрез на ъглов вертикалВертикал и отваряем елемент - 
напречно сечение

Ефективност:
Въздухопроницаемост: клас AE 1200 Pa
Просмукване на въздух: клас RAE 1350 Pa
Водонепропускливост: клас RE 1500 Pa
Устойчивост на вятър:1500 Pa
Устойчивост на удар: клас I5/E5

LEXINGTON AVENUE
Местонахождение: Ню Йорк / САЩ
Проект: Time Square Development

Технически параметри:
Въздухопроницаемост: клас AE
Водопропускливост: клас RE 1200
Устойчивост на натоварване от вятър: +/- 2250 Pa
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ПРОЗОРЕЦ СЪС СКРИТО КРИЛО

MB-70US HI

ПОЖАРОУСТОЙЧИВА СИСТЕМА 

MB-78EI

ATHLETES VILLAGE
Местонахождение: Лондон

Проект: Lifschutz Davidson Sandilands

НЕСТАНДАРТНИ РЕШЕНИЯ

Galeria VENEDA в Ломжа е търговски център с обща площ около 40 000 m². 
Както в много съоръжения от този тип, някои проходи трябва да отговарят 
на изискванията за пожаробезопасност и същевременно да осигуряват 
ефективно пропускане на трафика. Наред с другите, това съоръжение използва 
пожароустойчиви стени MB-78EI, свързани с телескопични плъзгащи се врати, 
което дава възможност за оптимално използване на проходното пространство 
в съответствие с регламентите за безопасност. Подобно интегрирано решение 
бе оценено положително от Института за строителни проучвания за естетичен 
външен вид и безупречно изпълнение на задачата си.

По отношение на системите за прозорци и врати, изискванията към Athletes' Village в 
Лондон обхващат отлична херметичност, топлотехнически характеристики, специални 
естетични изисквания към формата на профилите и еднородния външен вид на 
неотваряемите и отваряеми прозорци. Използваното решение е MB-70US HI система 
със скрито крило и нестандартни профили с уникална форма, адаптирани за осигуряване 
на съвършеното уплътнение срещу атмосферните влияния между прозоречните рамки 
и сградната конструкция, използващо EPDM мембрана. Допълнително беше създаден 
специален профил, който да адаптира врата тип отваряне навън в скрит проветрител.

Ефективност:
Въздухопроницаемост: клас 4
Водонепропускливост: клас E 1050 Pa
Устойчивост на вятър: клас C4 / B4

хоризонтален разрез с врата

Ефективност:
Въздухопроницаемост: клас 2
Водонепропускливост: клас 5A
Устойчивост на вятър: 2400 Pa

GALERIA VENEDA
Местонахождение: Ломжа

Проект: Mąka Sojka Architekci
в сътрудничество с Echo Investment

MB-70US прозорец -  
напречни сечение

MB-70US прозорец -  
напречно сечение
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ПРИМЕРНИ ПРОЕКТИ
изпълнени със системи ALUPROF

www.aluprof.eu/realizacje

Diamentum Office, 
Wrocław

Medicus Clinic, 
Wrocław

Neuca, Toruń Hourglass,
Amsterdam

Posejdon, Szczecin

61 Ninth Avenue, 
Nowy Jork

Nobu Hotel,
Warszawa

Unity Centre, Kraków 125 Greenwich Street,
Nowy Jork

Alder Hey Academy,
Liverpool

Villa Metro,
Warszawa

Mennica Legacy Tower,
Warszawa

Equal Business Park C, Kraków Green2Day, Wrocław

Concordia Design Hub, Wrocław

Brooklyn Navy Yard, Dock 72,
Nowy Jork

Brama Miasta, Łódź

Alchemia III, Gdańsk

.KTW, 
Katowice

Park Club, Kraków

Carbon Tower,
Wrocław





Изтеглете папката 
на мобилното си 

устройство

ALUPROF SA Zakład w Opolu, ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole
tel. +48 77 400 00 00, fax +48 77 400 00 06, e-mail: opole@aluprof.eu

ALUPROF SA Zakład w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: aluprof@aluprof.eu

Кратко ръководство 
за прозорци, врати и фасади

www.aluprof.eu


