MB 60
Asortyment: Systemy okienno-drzwiowe
Technologia: Systemy okienno-drzwiowe
Data pobrania karty produktu: 2016.11.28

GALERIA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA

Do wykonywania wymagających izolacji termicznej i akustycznej
elementów zabudowy zewnętrznej.
Aluminiowy system okienno - drzwiowy do różnorodnego zastosowania
Najważniejsze zalety:
Dobra izolacja cieplna dzięki trójkomorowej budowie profila
Głębokość ościeżnicy 60 mm, głębokość skrzydła okiennego 69 mm

MB-60 jest nowoczesnym systemem aluminiowym, służącym do wykonywania wymagających izolacji termicznej i
akustycznej elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn,
konstrukcji przestrzennych.
Profile systemu mają budowę trójkomorową. Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 60 mm (ościeżnica),
69 mm (skrzydło), a drzwi odpowiednio: 60 mm i 60 mm. Takie przyjęte głębokości kształtowników skrzydła i ościeżnicy
dają efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej po zamknięciu - w przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni
skrzydeł i ościeżnicy - w przypadku drzwi. Kształt profili pozwala uzyskać smukłe i wytrzymałe konstrukcje okien i drzwi.
Istnieje możliwość gięcia profili, m.in. ościeżnic, skrzydeł i przewiązek, co umożliwia wykonanie różnego rodzaju łuków
oraz konstrukcji łukowych.
Na bazie tego systemu można także wykonywać konstrukcje antywłamaniowe.
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Charakterystyka produktu:
różnorodność funkcji i sposobów otwierania okien, dostosowana do potrzeb użytkowników
różne rozwiązania estetyczne, jakie dają okna z ukrytym skrzydłem, wersja o wyglądzie “stalopodobnym” Industrial
oraz listwy do szklenia trzech rodzajów: Standard, Prestige, Style
drzwi 1- lub 2-skrzydłowe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz
montaż w zabudowie indywidualnej lub w fasadach aluminiowych
okna i drzwi antywłamaniowe
możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych: profile mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i inny od strony
wewnętrzne

PARAMETRY

Unikalne kolory

Gwarancja

Parametry

Profile

Konstrukcje

Doświadczenie

Spełmiamy marzenia! Napisz do nas, jeśli potrzebujesz indywidulanego koloru!

Jesteśmy rzetelnym producentem.
Nie musisz żądać gwaracji , poprostu ją dostaniesz

Dobra izolacyjność cieplna i akustyczna, doskonała odporność na przenikanie wody i powietrza.

Profile od sprawdzonych dostawców najwyższej jakości gwarantują precyzję wykonania i
wytrzymałość konstrukcji.

Różnorodność funkcji i sposobów otwierania okien i drzwi, dostosowana do potrzeb
użytkowników.

Ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i niezbędna wiedza stanowi cenną pomoc w
dokonaniu właściwego wyboru.

GWARANCJA
Nasze produkty są bezawaryjne, dlatego możemy udzielić na nie aż do 10 lat gwarancji *, której towarzyszyć muszą
wskazane przez nas zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne. W karcie gwarancyjnej znajdują się szczegółowe informacje
dotyczące warunków gwarancji, jak również opis prawidłowych zaleceń montażowych, obsługi i konserwacji.
Polisa na okna
Gwarancją najwyższej jakości produktów i świadczonych przez nas usług jest polisa ubezpieczeniowa. Wybierając nasze
okna masz pewność, że Twoje zamówienie na pewno zostanie zrealizowane.
* pod warunkiem stosowania konserwacji wg. wytycznych BUDVAR Centrum
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