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ALUPROF DE GmbH
Mühlenstrasse 30, 28779 Bremen, Deutschland
tel. +49 421 47 85 333, +49 421 47 85 366,
fax: +49 421 47 85 367, mobil: +49 176 234 83 471
e-mail: de@aluprof.eu

ALUPROF UK LTD
Unit LKR 8 L&M Business Park Linotype House
Norman Road, Altrincham, WA14 4ES, Cheshire, United Kingdom
tel: +44 161 941 4005, fax: +44 161 941 4006
mobile: +44 772 761 1613
e-mail: uk@aluprof.eu

ALUPROF UKRAINA
ул. Мишуги, 3в, оф.23, а/я 69, Киев 02140, Украина
tel. +380 44 49 44 784, fax: +380 44 49 44 785
e-mail: ukraina@aluprof.eu

ALUPROF RUS
Дмитровское Шоссе, д.60, 127474 Москва, Россия
tel./fax: +7 495 223 42 54
e-mail: rus@aluprof.eu

ALUPROF HUNGARY
Gardi Jeno u.14, H-1047 Budapest, Magyarország
tel. +36 1 231 60 40, fax: +36 1 231 60 45
e-mail: hungary@aluprof.eu

ALUPROF ROMANIA
Intrarea Judetului nr. 15, Bl 17, sc.1, et.2, ap.9, sector 2 
Bucuresti, Romania
tel./fax: +40 21 242 57 18, mobil: +40 74 467 99 78
e-mail: romania@aluprof.eu

ALUPROF SYSTEM CZECH
Teslova 1129/2, PSČ 702 21, Ostrava – Přívoz, Česká Republika
tel. +420 595 136 633, fax: +420 595 136 634
mobil: +420 731 145 147, +420 608 128 005
e-mail: czech@aluprof.eu

ALUPROF S.A.
Centrala; Zakład w Bielsku-Białej
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Poland
tel.  +48 33 81 95 300, fax  +48 33 82 20 512
Zakład w Opolu: ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole, Poland
tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006
e-mail: aluprof@aluprof.eu, www.aluprof.eu
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Firma ALUPROF S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powstała 
w wyniku połączenia dwóch przedsiębiorstw działających
w branży systemów aluminiowych: Metalplast-Bielsko S.A. 
– lidera na polskim rynku architektonicznych systemów 
aluminiowych oraz Aluprof Sp. z o.o. – wiodącego 
dostawcy systemów aluminiowych do produkcji rolet
i bram zwijanych. Ideą połączenia tych dwóch spółek, 
funkcjonujących w ramach Grupy Kapitałowej Kęty, 
było utworzenie firmy posiadającej potencjał, aby stać 
się czołowym dostawcą i dystrybutorem systemów 
aluminiowych w Europie Środkowo-Wschodniej
i zbudowanie liczącej się marki europejskiej.
Firmą zarządza doświadczona kadra, stosowane materiały
i technologie spełniają wysokie kryteria jakościowe,
a oferowane rozwiązania cieszą się popularnością na wielu 
rynkach europejskich a także poza Europą.

NOWA S ILNA MARKA

Zakład Aluprof w Bielsku-Białej

ALUPROF S.A. należy do Grupy Kęty – najbardziej nowoczesnej
i najszybciej rozwijającej się  firmy w branży aluminiowej w Polsce.
Spółka tworzy holding skupiający kilkanaście firm zależnych, które 
przetwarzają łącznie blisko 50 tys. ton surowców aluminiowych,
a swoje wyroby sprzedają do kilkudziesięciu krajów w Europie i na świecie. 
Grupa Kęty jest liderem na polskim rynku profili aluminiowych,
systemów aluminiowych i opakowań giętkich. Na liście jej około 1500 
odbiorców są międzynarodowe koncerny, duże i średnie przedsiębiorstwa, 
a także hurtownie i warsztaty rzemieślnicze reprezentujące niemal 
wszystkie gałęzie przemysłu, począwszy od branży budowlanej poprzez 
motoryzacyjną, wyposażenia wnętrz, elektromaszynową, a skończywszy 
na branżach spożywczych. Produkowane w Bielsku-Białej oraz w Opolu 
systemy aluminiowe dla budownictwa oraz systemy rolet i bram są 
jednym z trzech strategicznych obszarów działalności Grupy, która dzięki 
zrealizowanym w ostatnich latach inwestycjom o wartości ponad
600 mln zł dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i sprawdzonymi 
technologiami.
Mając tak silne zaplecze w postaci nowej prasowni, lakierni, anodowni oraz 
zespołu ludzi tworzących systemy konstrukcji aluminiowych ALUPROF S.A. 
jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę zarówno małych, jak
i dużych inwestycji budowlanych.
W przyszłości Grupa Kęty chce powiększyć swoje udziały w rynku 
krajowym i mocniej zaznaczyć swoją obecność poza granicami.
Celem jest osiągnięcie pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej 
w trzech podstawowych obszarach biznesu: profilach aluminiowych, 
systemach aluminiowych i opakowaniach giętkich.

Siedziba Zarządu Grupy Kęty, Bielsko-Biała

Zakład Aluprof w Opolu
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O firmie

Lakiernia
W skład zmodernizowanej linii technologicznej 
do lakierowania proszkowego wchodzi obecnie 
tzw. szybkozmienna kabina lakiernicza 
amerykańskiej firmy Nordson.
Budowa kabiny: wykorzystanie w konstrukcji 
jej ścian specjalnego materiału oraz system 
zasilania i odzysku proszku umożliwiają 
efektywne wykorzystanie lakieru oraz 
szybkie i skuteczne jego usunięcie z obiegu. 
Zapewnia to nie tylko dokładne, w pełni 
zautomatyzowane nanoszenie proszku 
lakierniczego ale i możliwość szybkiej zmiany 
koloru nanoszonej powłoki. 

 HISTORIA

 początek XX w. - powstanie  manufaktur
   Augusta Grossa, Jana Ochsnera i Karola
   Szwabego w Bielsku,
 1945 r. - przejście manufaktur pod zarząd

   państwowy i zmiana nazwy na Fabrykę
   Wyrobów Metalowych,
 1951 r. - utworzenie przedsiębiorstwa

   państwowego pod nazwą „Fabryka Wyrobów
   Metalowych - Biała”,
 1961 r. - weszły do produkcji aluminiowe

   elementy budowlane,
 1965 r. - zmiana nazwy na Bielskie Zakłady

   Okuć i Instalacji „Budoplast”,
 1972 r. - rozpoczęcie budowy nowego zakładu

   w Bielsku-Białej,
 1973 r. - kolejna zmiana nazwy przedsiębiorstwa 

   na Zakłady Elementów Wyposażenia
   Budownictwa „Metalplast-Bielsko”,
 początek lat 90-tych - prywatyzacja Metalplast-

    Bielsko,
 1993 r. - wpisanie do Rejestru Handlowego
 1996-1997 r. - powiązanie kapitałowe

   z GRUPĄ KĘTY S.A.,
 1997r. - założenie spółki Aluprof Sp. z o.o.

   w Opolu;
 31 stycznia 2006 r. - Grupa KĘTY S.A. nabyła

   100% udziałów Spółki Aluprof,
 2006 r. - połączenie Metalplast-Bielsko S.A.

   i Aluprof Sp. z o.o.

  PRODUKCJA

ALUPROF S.A. tworzą zakłady o powierzchni 
niemal 50 000 m2, dysponujące nowoczesnym 
wyposażeniem, m.in. zautomatyzowaną linią 
do produkcji kształtowników zespolonych, 
sześcioma najnowszej generacji liniami do 
produkcji profili i skrzynek roletowych, wydajną 
lakiernią proszkową, magazynami wysokiego 
składowania i sprawnym transportem.

Linia zagniatania przekładki 
termicznej
Linia do zagniatania przekładki termicznej
w kształtownikach zespolonych posiada pełną 
automatykę procesów technologicznych. 
Nowoczesne urządzenia szwajcarskiej firmy 
Hermann Müller zapewniają wydajną produkcję 
izolowanych termicznie profili okiennych, 
drzwiowych i fasadowych, gwarantując za 
każdym razem dużą dokładność wykonania 
finalnego produktu.

Linie do produkcji profili 
Urządzenia do produkcji profili roletowych są 
w pełni zautomatyzowanymi i nowoczesnymi 
liniami firm DREISTERN i DALLAN, które 
zapewniają dużą wydajność i powtarzalność 
kształtu. Profile na tych liniach powstają w 
procesie rolkowego kształtowania (profilowania) 
blach aluminiowych. W zależności od 
zastosowanych zespołów rolek profilujących 
możliwe jest w chwili obecnej produkowanie 8 
typów profili (rozmiarów).

Linia do produkcji skrzynek 
roletowych 
Produkcja skrzynek odbywa się dwuetapowo. 
Pierwszym etapem jest rolkowe profilowanie 
krawędzi blachy aluminiowej, tworzących 
zamki powstającej skrzynki, drugim etapem 
jest nadanie odpowiedniego kształtu skrzynki 
poprzez gięcie pod odpowiednim kątem na 
giętarce krawędziowej. Oba procesy są 
realizowane automatycznie i sterowane 
komputerowo na linii firmy DREISTERN.
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O firmie

Dystrybucja oprócz głównego magazynu 
w Bielsku-Białej i sieci kilkunastu hurtowni 
w Polsce prowadzona jest także przez 
firmy partnerskie, zlokalizowane m.in.:
w Rosji, na Ukrainie, na Węgrzech,
w Niemczech, w Wielkiej Brytanii,
w Rumunii i w Czechach.

Irlandia
Wielka

Niemcy Czechy

Austria
Węgry

Rumunia

Ukraina

Rosja

Brytania

Szwecja

Finlandia

Słowacja

Łotwa

Białoruś

Litwa

Polska
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 AUPROF W POLSCE
Dystrybucja produktów ALUPROF na terenie 
Polski odbywa się z magazynu w Bielsku-Białej, 
Opolu, Poznaniu, Szczecinie i Gdyni oraz poprzez 
sieć regionalnych hurtowni. Nasze produkty są 
zatem łatwo dostępne dla Klientów we wszystkich 
regionach kraju.

 ALUPROF W EUROPIE
Dystrybucją produktów firmy poza granicami 
Polski zajmują się spółki zależne:
ALUPROF UKRAINA w Kijowie,
ALUPROF HUNGARY w Budapeszcie,
ALUPROF RUS w Moskwie,
ALUPROF ROMANIA w Bukareszcie,
ALUPROF DE w Bremie,
ALUPROF UK w Manchester,
oraz ALUPROF SYSTEM CZECH w Ostrawie. 

 JAKOŚĆ
W działalności firmy ważne miejsce zajmuje 
dążenie do stałego podnoszenia poziomu jakości 
produktów i obsługi klientów. Temu celowi 
podporządkowanych jest wiele dokonywanych 
inwestycji.Na bieżąco staramy się aby nasze 
produkty spełniały wymagania norm europejskich 
i zmieniających się przepisów budowlanych. 
Funkcjonujący w firmie system zarządzania 
jakością spełniał wymagania norm serii ISO 
9001, co zostało udokumentowane w 1997 
roku przez organizacje certyfikujące: IQ-NET, 
DQS oraz PCBC. System zarządzania jakością 
podlega od tej pory cyklicznym audytom.  
Metalplast-Bielsko S.A. uczestniczył także we 
wspólnych działaniach polityki środowiskowej 
Grupy Kęty S.A. i od stycznia 2004 r. wraz 
z innymi spółkami Grupy posiadał Certyfikat 
zgodności Systemu Zarządzania Środowiskiem 
z normą ISO 14001.Oferowane produkty 
spełniają wymogi norm europejskich w zakresie 
jakości stopów, tolerancji wykonania oraz cech 
wytrzymałościowych.

 SPRZEDAŻ
Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii 
koncentrującej się na projektowaniu 
nowoczesnych rozwiązań systemowych, 
dynamicznie rozwijającej się i sprawnej sieci 
dystrybucji systemów, wszechstronnej 
współpracy z producentami stolarki, biurami 
architektonicznymi i firmami budowlanymi 
Aluprof S.A. osiągnął poziom sprzedaży 
pozwalający na uzyskanie dominujących udziałów 
w rynku: w systemach dla budownictwa – 45%, 
w systemach rolet i bram rolowanych – 60%.
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Certyfikaty

Instytuty i organizacje certyfikujące 
firmę i jej produkty.

Nagrody i wyróżnienia

Złota Statuetka Lidera Polskiego 
Biznesu 2002,

Medal Europejski dla systemu
MB-78EI i MB-SR50

 BADANIA I ROZWÓJ

W naszych działaniach silny nacisk kładziemy 
na jakość produktów i rozwój naszej 
oferty. Spółka dysponuje doświadczoną 
kadrą konstruktorów i specjalistycznym 
oprogramowaniem do projektowania, obliczeń 
cieplnych i wytrzymałościowych oraz innych 
symulacji kinematycznych. 
Systemy aluminiowe zarówno na terenie 
Polski, jak i w krajach, w których prowadzona 
jest ich dystrybucja posiadają dokumenty 
będące podstawą dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Nowo opracowywane 
rozwiązania przed wprowadzeniem do 
sprzedaży przechodzą stosowne procedury 
badawcze, zarówno wewnętrzne – na 
posiadanym przez naszą firmę stanowisku 
prób, jak i zewnętrzne - w niezależnych 
instytutach i jednostkach certyfikujących. 
Wśród jednostek, w których przeprowadzane 
są procesy aprobacyjne i certyfikacyjne 
konstrukcji opartych na systemach 
aluminiowych MB znajdują się najbardziej 
renomowane w Europie instytuty badawcze, 
m.in. takie jak Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie czy Instytut Techniki Okiennej IFT 
w Rosenheim. Prowadzane są również badania 
indywidualne w przypadkach specyficznych 
wymagań obiektowych. Otrzymane dotychczas 
dokumenty potwierdzają uzyskanie przez nasze 
produkty wysokich parametrów i klas zgodnie
z wymaganiami norm europejskich. 
W zakresie systemów rolet zewnętrznych 
i bram rolowanych do produkcji profili 
używamy wyselekcjonowanych materiałów, 
gwarantujących ich doskonałą jakość. 
Dostawcami blach są wiodące w świecie 
koncerny produkujące lakierowane blachy 
aluminiowe. Firmy te posiadają certyfikaty ISO 
9001, ISO 9002 oraz ISO 14001. 
Na najwyższą jakość naszych produktów 
składa się również kreatywna praca działu 
konstrukcyjnego. Opracowuje on konstrukcje 
nowych elementów rolet, uwzględniając uwagi 
i wskazówki naszych klientów, prowadzi prace 
badawcze, nadzoruje jakość wykonania
na każdym etapie powstawania wyrobu.
W wyniku postępowania certyfikacyjnego, 
przeprowadzonego przez Instytut Techniki 
Budowlanej Zakład Certyfikacji w Poznaniu,
na wszystkie profile, skrzynki aluminiowe, 
pokrywy boczne skrzynek, prowadnice i listwy 
dolne uzyskaliśmy certyfikaty zgodności
z aprobatami technicznymi. Dokumenty te 
dopuszczają nasze wyroby do powszechnego 
stosowania w budownictwie.

O firmie

Nasza dbałość o cały proces projektowania, 
produkcji i uzyskanie odpowiednich 
dokumentów walidujących sprawia, że gotowy 
produkt oparty o systemy firmy Aluprof może 
nie tylko spełniać wymagania odpowiednich 
norm i dać gwarancję wysokiej jakości, ale 
również zapewnić pełne bezpieczeństwo, 
komfort i wygodę użytkowania.

 Wyróżnienie w rankingu najszybciej rozwijających się polskich firm    
  “Gazele Biznesu”,
 31 miejsce w wykonanym w 2005 r. rankingu najbardziej

  dynamicznie rozwijających się polskich firm oraz 20 miejsce
  w rankingu firm innowacyjnych,
 Tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play 2003.

badania antywłamaniowe
oraz ogniowe
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ŚC IANA 
OSŁONOWA  

Swoboda w projektowaniu
Dzięki bogatej ofercie profili, architekci
i projektanci mogą realizować nawet 
najbardziej śmiałe pomysły w zakresie 
konstrukcji aluminiowo-szklanych.

Szerokie możliwości zastosowania
System przeznaczony jest do konstruowania 
i wykonywania lekkich ścian osłonowych - 
płaskich typu zawieszanego i wypełniającego 
oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji 
przestrzennych. Głębokość kształtowników: 
słupy: 15-185 mm, rygle: 5 – 145 mm.
Zakres grubości wypełnień: 4-48 mm.

Wysoka estetyka systemu. 
Warianty wykonania
Kształt słupów i rygli, pozwala budować 
estetyczne fasady z widocznymi wąskimi liniami 
podziału, zapewniając jednocześnie trwałość
i wytrzymałość konstrukcji. Dodatkowo profile 
posiadają zaokrąglone zewnętrzne naroża 
dające tzw. efekt “soft-line”.
Odmianą estetyczną fasady jest MB-SR50 PL 
tzw. pozioma i pionowa linia, gdzie podkreślone 
są podziały – poziome lub pionowe. Szczególną 
odmianą jest MB-SR50 EFEKT, który zbliżony 
jest wyglądem do ściany strukturalnej, od 
zewnątrz uzyskujemy jednolitą, gładką ścianę 
szkła podzieloną strukturą pionowych i poziomych 
linii o szerokości 20 mm.

S Y S T E M

MB-SR50
System ściany słupowo-ryglowej, w oparciu o który wykonuje się zabudowy zewnętrzne
i wewnętrzne, wszelkiego rodzaju lekkie ściany osłonowe, duże przeszklone płaszczyzny, 
a także struktury przestrzenne takie jak: rotundy, ogrody zimowe, wiatrołapy, 
werandy, świetliki, daszki itp. Kształt słupów i rygli pozwala budować estetyczne 
fasady z widocznymi wąskimi liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość 
i wytrzymałość konstrukcji. Dodatkowo profile posiadają zaokrąglone zewnętrzne 
naroża dające tzw. efekt “soft-line”. System MB-SR50 umożliwia uzyskanie różnych 
wersji wyglądu zewnętrznego, m. in tzw. poziomej lub pionowej linii (MB-SR50 PL),
a także wersji półstrukturalnej (MB-SR50 EFEKT). Można ten system stosować także 
nakładkowo na konstrukcję drewnianą lub stalową.

SYSTEMY FASADOWE

Instytut Budownictwa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego

projekt / arch. Jerzy Gołębiowski
realizacja / Defor
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Sprawdzona wytrzymałość
W zależności od podziałów oraz obciążeń 
zewnętrznych, system przewiduje odpowiednią 
ilość słupów i rygli o różnej głębokości,
o momentach bezwładności Ix=55-700 [cm4],
dobranych w taki sposób żeby zagwarantować 
optymalne zużycie aluminium i obniżać 
skutecznie koszty materiału. Przy bardzo 
dużych obciążeniach wszystkie słupy 
można dodatkowo wzmocnić specjalnymi 
wewnętrznymi kształtownikami aluminiowymi, 
podnosząc jeszcze bardziej ich wytrzymałość.

Doskonała odporność na 
przenikanie wody i powietrza
System przewiduje wykonanie połączenia 
słup-rygiel w formie nakładkowej, co umożliwia 
prawidłowe odwodnienie i właściwą wentylację 
ściany, oraz uzyskiwanie niskich wartości 
współczynnika infiltracji powietrza
a=0,022 m3/(h*m*daPa2/3) i szczelności na 
wodę do wartości różnicy ciśnień p=120 dPa. 
Wartości powyższe uzyskano po badaniach 
wytrzymałościowo-funkcjonalnych.

Centrum Handlowe Arkadia, Warszawa

projekt / BEG Group, Biuro RTKL, Atelier Włodzimierz Nyczak,
realizacja / Defor, Śrem

Międzynarodowy Port Lotniczy Boryspol, Ukraina 

projekt /   арх. Кондращенко И.

realizacja /  Микол, Киев

SYSTEMY FASADOWE /  MB -SR50
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Właściwa kompensacja wydłużeń 
termicznych
Dzięki opracowaniu prawidłowego połączenia 
słup-rygiel uwzględniającego zmiany 
długości rygla zależne od temperatury 
oraz wprowadzeniu słupów połówkowych 
uzyskano różne warianty kompensacji dylatacji 
poziomej. Dylatacja pionowa kompensowana 
jest przez odpowiednie zamocowanie 
słupów we wspornikach oraz połączeniach 
teleskopowych.

Znakomita izolacyjność cieplna
i akustyczna
Zastosowanie ciągłej przekładki termicznej 
wykonanej z izolującego materiału „HPVC” 
oraz profilowanym uszczelkom przyszybowym 
z EPDM istnieje możliwość uzyskania 
odpowiedniej klasy izolacyjności cieplnej dla 
części przeźroczystej, wg DIN 4108 od grupy 
materiałowej ramy 2.1 do 1. W zależności 
od rodzaju zastosowanych szyb oraz 
rozwiązania pasów nieprzeziernych uzyskuje 
się odpowiednio wysokie klasy izolacyjności 
akustycznej.

SYSTEMY FASADOWE /  MB -SR50

Bezpieczeństwo pożarowe
Dzięki warstwowej budowie pasa nadprożowo-
podokiennego, w którym zastosowano niepalne 
materiały takie jak wełna mineralna i płyty 
gipsowo-kartonowe, uzyskano klasyfikację 
ogniową w zależności od budowy: EI30 i EI60. 
Rozwiązania te posiadają również klasyfikację 
NRO (nierozprzestrzeniające ognia). 
Klasyfikacje te dotyczą wersji podstawowej 
fasady oraz MBSR50 PL i MB-SR50 EFEKT.

Brak ograniczeń w projektowaniu 
konstrukcji przestrzennych
Do wykonania ściany łamanej w przekroju 
poziomym i pionowym zastosowane zostały 
specjalne profile nakładkowe oraz odpowiednio 
ukształtowane listwy dociskowe i maskujące, 
co powoduje, że nie występują ograniczenia 
w kształtowaniu bryły przestrzennej budynku, 
oraz eliminuje się konieczność stosowania 
specjalnych słupów kątowych.

Niezawodne elementy złączne
Akcesoria dostarczane z systemem, wsporniki 
i łączniki aluminiowe mocujące ścianę do 
konstrukcji budynku wykonane są ze stopu 
aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0, 5F22). 
Dzięki swojej nowoczesnej konstrukcji 
umożliwiają ustawienie ściany w trzech 
kierunkach zdecydowanie ułatwiając montaż.

Zaprojektowana kompatybilność
Cechą charakterystyczną systemu jest jego 
ścisłe powiązanie z systemami okienno-
drzwiowymi MB-45, MB-59S, MB-60, MB-70.

Pewność mocowania
System zaprojektowano tak, aby siła 
powodująca ewentualne wyrywanie wkręta
z podpory aluminiowej słupa i rygla musiała być 
większa od 450 kg. Potwierdzają to badania 
wykonane w renomowanych instytutach 
zagranicznych. Rozwiązanie to pozwala na 
bezpieczną eksploatację systemu przez dziesiątki lat.

Collegium Stomatologicum, Poznań

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

Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej

projekt / Pracownia Architektoniczna Archidea,
arch. Ewa Frankiewicz, arch. Adam Winiarski
realizacja / Darbud i Opal, Wrocław
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Obniżona pracochłonność
Eliminacja wszelkiego typu wycięć w bocznych 
płaszczyznach słupów oraz montaż wypełnienia 
poprzez przykręcanie listew dociskowych 
wkrętami samowiercącymi bez konieczności 
wstępnego wykonywania otworów w izolatorze 
pozwoliła na obniżenie pracochłonności.

SYSTEMY FASADOWE /  MB -SR50

Paleta kolorów
Duży wybór kolorów w palecie standardowej 
umożliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej 
wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne 
wykonywane są metodą lakierowania 
proszkowego lub anodowania.

APROBATY TECHNICZNE, CRERTYFIKATY:

 ITB Warszawa
 IFT Rosenheim (Niemcy)
 RST Sankt Petersburg (Rosja)
 Seprokijewbudprojekt (Ukraina)
 EMI Budapeszt (Węgry)

Konstrukcje dostępne w systemie MB-SR50: 

MB-SR50 EFEKT MB-SR50 PL MB-SR50 A   MB-SR50 A 
„szklany słup” 

MB-SG50
okno odchylne

 okno połaciowe

Galeria Kazimierz, Kraków

projekt / IMB Asymetria
arch. Witold Gilewicz, arch. Marek Borkowski,
arch. Andrzej Lipski, arch. Wojciech Dobrzański
realizacja / Alumen, Poznań; Eljako-Al, Legionowo

12
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SYSTEMY FASADOWE  /  MB -SR50

12



Ska la  1:2

 15

Przekrój przez słup Połączenie kątowe symetryczne - przekrój

Połączenie kątowe symetryczne - przekrój
Okno SG-50 w ścianie osłonowej - przekrój

SYSTEMY FASADOWE  /  MB -SR50

MB-SR50 MB-SR50

MB-SR50
MB-SR50
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 15

SYSTEMY FASADOWE  /  MB -SR50

Przekrój przez rygiel

Połączenie przegubowe rygli - przekrój

MB-SR50

MB-SR50

Ska la  1:2
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Okno MB-59S w ścianie osłonowej - przekrój Dach - przekrój przez rygiel

Ska la  1:2

Okno połaciowe w ścianie osłonowej - przekrój

SYSTEMY FASADOWE  /  MB -SR50

MB-SR50 MB-SR50

MB-SR50
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 17

Słup, RMG 1 - przekrój

Rygiel, RMG 1 - przekrój

SYSTEMY FASADOWE  /  MB -SR50

MB-SR50

MB-SR50
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S Y S T E M

MB-SR50 PL
Pozioma linia - przekrój przez rygiel

MB-SR50 PL

Ska la  1:2

Pozioma linia - przekrój przez słup

MB-SR50 PL

SYSTEMY FASADOWE  /  MB -SR50 PL

Rozwiązanie MB-SR50 
„Pozioma linia” jest odmianą 
estetyczną fasady słupowo-ryglowej, 
w której w widoku zewnętrznym 
podkreślone są podziały - poziome 
lub pionowe. Zrealizowane jest to 
poprzez zastosowanie odpowiednich 
listew maskujących (np.eliptycznych), 
odpowiednio akcentujących jeden kierunek 
podziału elewacji. W liniach do nich 
prostopadłych natomiast następuje 
wyeliminowanie listew mocujących szkło. 
W liniach tych w razie potrzeby mogą 
być zastosowane łączniki funkcjonujące 
pomiędzy wypełnieniami, zamaskowane 
tzw. silikonem pogodowym lub specjalną 
uszczelką, a zatem niewidoczne od 
zewnątrz. Podobnie jak w innych wersjach 
fasady, w konstrukcji MB-SR50 PL mogą 
być zastosowane okna odchylne bez 
zmiany wyglądu elewacji.
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SYSTEM NAKŁADKOWY NA 
DREWNO I STAL 

Na bazie ściany słupowo-ryglowej MB-SR50 
powstał system nakładkowy, umożliwiający 
połączenie materiałów konstrukcyjnych
o różnych właściwościach materiałowych, 
innych od wewnątrz i innych na zewnątrz 
pomieszczenia. Elementy aluminiowe użyte 
od zewnątrz służą zapewnieniu doskonałej, 
trwałej i niezniszczalnej ochrony przed 
warunkami atmosferycznymi wewnętrznej 
konstrukcji szkieletowej. Do budowy 
konstrukcji nośnej mogą być użyte dwa 
rodzaje materiałów: profile drewniane, 
stosowane ze względu na naturalne piękno, 
które tworzy miłą i przytulną atmosferę lub 
stal ze względu na wymagany wystrój typu 
industrial (przemysłowy) bądź ze względu 
na duże rozpiętości pomiędzy podporami.

Zasada budowy systemu
MB-SR50 A 
polega na przykręceniu profilu aluminiowego 
(słup-rygiel) do profilu drewnianego lub 
stalowego dzięki czemu uzyskujemy złożony 
profil wytrzymałościowy. Profil słup-rygiel 
został osłonięty specjalną ciągłą uszczelką 
płaszczową z EPDM, dzięki temu cała 
fasada spełnia wysokie parametry
w zakresie izolacyjności termicznej, oraz 
akustycznej dla podstawowych przekrojów.

System MB-SR50 A
może być wykorzystywany zarówno 
w konstrukcjach pionowych, dachów 
szklanych oraz ogrodów zimowych.
Wygląd profili aluminiowych tak jak
w przypadku tradycyjnej ściany MB-SR50
można kształtować indywidualnie
w zależności od upodobań oraz projektu 
architektonicznego poprzez nadawanie 
listwom maskującym odpowiedniego 
kształtu.

Budowa i parametry 
techniczne:
- szerokość słupów: 50 mm, 
- szerokość rygli: 50 mm,  
- szklenie zestawami przeziernymi
  o grubości 4-48 mm,
- izolacyjność termiczna konstrukcji
  aluminiowej: grupa materiałowa 1 lub 2.1, 
- izolacyjność akustyczna: Rwmin = 40 [dB].

SYSTEM NAKŁADKOWY 
OPARTY NA SZKLANEJ 
KONSTRUKCJI NOŚNEJ

We współczesnej architekturze szkło jako 
materiał konstrukcyjny pełni podstawową 
i znaczącą rolę. Ta tendencja została 
przez nas uwzględniona i na bazie ściany 
słupowo-ryglowej MB-SR50 został 
opracowany system aluminiowy, który 
łączy te dwa materiały. Połączenie to jest 
realizowane podobnie, jak w systemie 
nakładkowym na profile drewniane
i stalowe.

W tym przypadku idea połączenia profili 
aluminiowych z elementem wewnętrznym, 
czyli szkłem konstrukcyjnym jest taka, że 
- zamiast klasycznego połączenia poprzez 
wkręty zastosowano technologię klejenia 
strukturalnego z wykorzystaniem silikonów 
firmy Dow Corninig. Wykorzystanie tej 
technologii  powoduje że możemy w pełni 
wykorzystać zalety układu konstrukcyjnego 
jaki daje ciągły profil aluminiowy oraz 
znacznie zredukować koszty poprzez 
obniżenie liczby części. Żebro szklane 
wykonane ze szkła hartowanego lub 
klejonego, w zależności od przenoszonych 
obciążeń ma grubość 18 - 25,5 mm.

Budowa i parametry 
techniczne MB-SR50 A 
„Szklany słup”:

- szerokość słupów: 50 mm, 
- szerokość rygli: 50 mm,  
- szklenie zestawami przeziernymi
  o grubości 4-48 mm,
- izolacyjność termiczna konstrukcji
  aluminiowej: grupa materiałowa 1 lub 2.1, 
- izolacyjność akustyczna: Rwmin = 40 [dB].

S Y S T E M

MB-SR50 A
S Y S T E M

MB-SR50 A
s z k l a n y  s ł u p

SYSTEMY FASADOWE
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Ska la  1:2 Ska la  1:2
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SYSTEMY FASADOWE  /  MB -SR50 A

Przekrój przez słup Przekrój przez słup

Przekrój przez słup

MB-SR50 A MB-SR50 A

MB-SR50 A
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SYSTEMY FASADOWE  /  MB -SR50 A

Przekrój przez rygiel Przekrój przez rygiel

MB-SR50 A MB-SR50 A

Przekrój przez rygiel

MB-SR50 A

20



Zastosowanie
 lekkie ściany osłonowe i wypełniające, duże  

 przeszklone płaszczyzny, struktury
 przestrzenne: rotundy, świetliki,
 konstrukcje zewnętrzne i wewnętrzne. 

Budowa
 konstrukcja bazująca na sprawdzonym

 systemie MB-SR50,
 mocowanie specjalnie przygotowanego szkła  
za pomocą mechanicznych łączników,  

 duża gama kształtowników i akcesoriów do  
 połączeń kątowych, symetrycznych
 i niesymetrycznych.

Szklenie
 szkło zespolone o grubości w zakresie 
28-36 mm,

 możliwość stosowania modułów ze szkłem  
 pojedynczym i dociepleniem.

Szczelność i izolacyjność
 izolacyjność termiczna w grupie 
1 wg DIN 4108,

 odporność ogniowa dla pasów   
 międzykondygnacyjnych do klasy EI-60,
 pełna odporność na infiltrację wody 

 i powietrza dzięki wypełnieniu przestrzeni  
 pomiędzy taflami szkła tzw. silikonem
 pogodowym.

S Y S T E M

MB-SR50 EFEKT
System MB-SR50 EFEKT zbliżony jest wyglądem do ściany strukturalnej — od 
zewnątrz uzyskujemy jednolitą gładką ścianę szkła podzieloną strukturą pionowych 
i poziomych linii o szerokości 20 mm. Przeznaczony jest do konstruowania
i wykonywania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego, dachów, 
świetlików i innych konstrukcji przestrzennych. Słupowo-ryglową konstrukcję nośną 
stanowią kształtowniki sprawdzonego i cieszącego się dużym powodzeniem na rynku 
systemu MB-SR50. W ścianie półstrukturalnej MB-SR50 EFEKT można stosować 
elementy otwierane: okna odchylne MB-SG50 i drzwi zewnętrzne systemów serii MB.

SYSTEMY FASADOWE

ŚC IANA OSŁONOWA

Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa

projekt / Czuba, Latoszek i Partnerzy, arch. Piotr Czuba, arch. Maciej Latoszek
realizacja / Inter-Bud, Kraków
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Centrum handlowo-hotelowe
Lybid Plaza, Chmielnicki, Ukraina

projekt / арх. Москаленко С.,

арх. Топоркова М., арх. Довгич В.,  

арх. Носков С., арх. Шевченко А.

realizacja / Паритет, Киев

Funkcjonalność i estetyka
 nowoczesny wygląd elewacji - efekt jednolitej  

 szklanej płaszczyzny,
 niewielka odległość pomiędzy taflami szkła:  
20 mm,

 estetyczne połączenia z drzwiami,
 możliwość stosowania okien odchylnych na  
bazie systemu MB-SG50.

Medicus, Lubin

projekt / Pracownia Moduł, arch. Józef Kordas
realizacja / Opal, Wrocław

Budynek Administracyjny Oczyszczalni Ścieków „Południe”, Warszawa

projekt / arch. Jerzy Bednarski
realizacja / Artbau Aluminium,

Warszawa
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SYSTEMY FASADOWE  /  MB -SR50 EFEKT

Przekrój przez słup Przekrój przez rygiel

Przekrój przez rygiel

MB-SR50 EFEKT MB-SR50 EFEKT

MB-SR50 EFEKT
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SYSTEMY FASADOWE /  MB -SR50 EFEKT

Połączenie kątowe symetryczne - przekrój Połączenie kątowe symetryczne - przekrój

Połączenie kątowe niesymetryczne - przekrójPołączenie kątowe niesymetryczne - przekrój

Ska la  1:2

MB-SR50 EFEKT MB-SR50 EFEKT

MB-SR50 EFEKT MB-SR50 EFEKT
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Słup narożny - przekrój 

Okno SG-50 w ścianie osłonowej
- przekrój 

Ska la  1:2

Okno SG-50 w ścianie osłonowej - przekrój 

SYSTEMY FASADOWE /  MB -SR50 EFEKT

MB-SR50 EFEKT MB-SR50 EFEKT

MB-SR50 EFEKT
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Drzwi MB-60 w ścianie osłonowej - przekrój

Drzwi MB-60 w ścianie osłonowej - przekrój

SYSTEMY FASADOWE  /  MB -SR50 EFEKT

MB-SR50 EFEKT

MB-SR50 EFEKT
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Ska la  1:2

Podwyższona izolacyjność 
termiczna
Zastosowanie ciągłej przekładki termicznej
o zmiennej szerokości wykonanej z izolującego 
materiału PA6.6 GF25 w skrzydle, oraz 
profilowanym uszczelkom z EPDM pozwala na 
uzyskanie odpowiedniej izolacyjności cieplnej. 
System profili klasyfikuje się wg DIN 4108
od grupy materiałowej ramy 2.1 do 1.

Płaska szklana powierzchnia 
zewnętrzna bez widocznych 
elementów aluminiowych
Wygląd ściany osłonowej z zewnątrz to 
tafle szklane bez widocznych elementów 
aluminiowych. Powyższy efekt możliwy jest
do osiągnięcia dzięki zastosowaniu najbardziej
nowoczesnego połączenia szyby z profilami 
aluminiowymi. Połączenie to polega na
przyklejeniu szyby do ramy aluminiowej 
specjalnym silikonem strukturalnym firmy 
„DOW CORNING”, bez konieczności 
stosowania tradycyjnych łączników.

Wysoka estetyka i łatwość 
konserwacji
Estetyka i łatwość konserwacji wynika z faktu 
występowania od strony zewnętrznej wyłącznie
elementów szklanych które powodują wysoki 
stopień samooczyszczania się fasady pod
wpływem deszczu.

Doskonała odporność na 
przenikanie wody i powietrza
System przewiduje uszczelnienie każdego
elementu wypełniającego w miejscu styku
z konstrukcją nośną uszczelkami z EPDM.
Natomiast profile posiadają podwójny system
rynnowego odprowadzenia skroplin z komór 
między wypełnieniami oraz z rygli i słupów.

S Y S T E M

MB-SG50
System MB-SG50 służy do wykonywania fasad budynków dających wrażenie 
całkowicie szklanej płaszczyzny. Daje możliwość konstruowania i wytwarzania 
lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego, przeznaczony 
jest do stosowania w obiektach budownictwa ogólnego. Na uwagę zasługuje 
estetyka i lekkość konstrukcji: wypełnienia dzieli od siebie odległość
16 mm, widoczna szerokość profili od wewnątrz pomieszczenia wynosi tylko 85 mm.
Ze względu na podobną budowę słupów i rygli wygląd ściany, jaki uzyskujemy 
od strony pomieszczenia współgra z systemem profili MB-SR50, co powoduje,
że obie ściany mogą być instalowane na obiekcie obok siebie.

SYSTEMY FASADOWE

Siedziba Zarządu Grupy Kęty, Bielsko-Biała

projekt / arch. Elżbieta Dziubak
realizacja /  Metalplast-Stolarka, Bielsko-Biała

Ś C I A N A  O S Ł O N O WA

Właściwa kompensacja wydłużeń 
termicznych
Kompensacja wydłużeń termicznych poziomych 
możliwa jest dzięki opracowaniu prawidłowego 
połączenia słup-rygiel uwzględniającego 
zmiany długości rygla zależne od temperatury. 
Dylatacja pionowa kompensowana jest 
przez odpowiednie zamocowanie słupów we 
wspornikach oraz połączeniach teleskopowych.28  29
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S Y S T E M

MB-SG50 SEMI

ŚCIANA OSŁONOWA

SEMISTRUKTURALNA MB-SG50 SEMI

Nowoczesny wygląd fasady
Widok ściany osłonowej z zewnątrz stanowią 
tafle szklane z delikatnymi obramowaniami. 
Szczeliny pomiędzy modułami w ścianie 
płaskiej mają 16 mm. 

Właściwa kompensacja 
wydłużeń termicznych
Kompensacja wydłużeń termicznych
poziomych możliwa jest dzięki opracowaniu 
prawidłowego połączenia słup-rygiel 
uwzględniającego zmiany długości rygla 
zależne od temperatury. 
Dylatacja pionowa kompensowana jest 
przez odpowiednie zamocowanie słupów 
we wspornikach oraz połączeniach 
teleskopowych.

Wysoka izolacyjność termiczna 
Zastosowanie ciągłej przekładki termicznej 
o zmiennej szerokości wykonanej
z izolującego materiału PA6.6 GF25
w skrzydle, oraz profilowanym uszczelkom 
z EPDM pozwala na uzyskanie odpowiedniej  
izolacyjności cieplnej. System profili 
klasyfikuje się wg DIN 4108 od grupy 
materiałowej ramy  2.1.

Szklenie i montaż w warunkach 
fabrycznych
Szyby mocowane są do ram aluminiowych 
w procesie fabrycznym, co zapewnia 
odpowiednią jakość przygotowania 
modułów i skraca czas montażu na 
miejscu budowy. Połączenie szyby
z profilami aluminiowymi jest realizowane 
przez mocowanie mechaniczne za pomocą 
ramek.

Bezpieczeństwo pożarowe
Dzięki warstwowej budowie pasa nadprożowo-
podokiennego, w którym zastosowano niepalne 
materiały takie jak wełna mineralna i płyty 
gipsowo-kartonowe, uzyskano klasyfikację 
ogniową w zależności od budowy: EI30 i EI60. 
Rozwiązanie te posiadają również klasyfikację NRO 
(nierozprzestrzeniające ognia).

Niezawodne elementy złączne
Akcesoria dostarczane z systemem, wsporniki
i łączniki aluminiowe mocujące ścianę do konstrukcji 
budynku wykonane są ze stopu aluminium
EN AW-6060 T66 (AlMgSi0, 5F22). Dzięki swojej 
nowoczesnej konstrukcji umożliwiają ustawienie 
ściany w trzech kierunkach zdecydowanie ułatwiając 
montaż.

Cirrus, Warszawa

projekt / Pracownia Bal, Chorążak i Partnerzy
arch. Jacek Bal, arch. Maciej Chorążak, arch. Łukasz 

Baran, arch. Ewa Filipowicz, arch. Marcin Nauman
realizacja / Eljako-Al, Legionowo

Cirrus, Warszawa, okno odchylne 

Konstrukcja nośna
Konstrukcja nośna składa się z pionowych 
słupów i poziomych rygli o przekroju 
skrzynkowym. Szerokość profili słupów
i rygli wynosi 50mm natomiast głębokość 
jest tak zaprojektowana aby spełnić
w szerokim zakresie wymagania 
wytrzymałościowe.

Szklenie i montaż
w warunkach fabrycznych
Szyby przyklejane są do ram montażowych 
aluminiowych przy pomocy specjalnego 
silikonu konstrukcyjnego, klejenie przebiega 
w procesie fabrycznym pod ścisłą 
kontrolą co daje gwarancję prawidłowości 
połączenia.

Okna otwierane bez zmiany 
wyglądu elewacji
W związku z identyczną budową ram 
do okien stałych i otwieranych istnieje 
możliwość wykonania okien odchylnych bez 
zmiany w wyglądzie elewacji.

APROBATA TECHNICZNA:
 ITB AT-15/6060/2003
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SYSTEMY FASADOWE /  MB -SG50

Przekrój przez słup Przekrój przez słup

Przekrój przez rygiel Przekrój przez rygiel

MB-SG50 MB-SG50

MB-SG50 MB-SG50

32



Ska la  1:2 Ska la  1:2

 33

SYSTEMY FASADOWE /  MB -SG50

Słup połówkowy - przekrój

Panel nieprzezierny - przekrój przez rygiel

MB-SG50

MB-SG50
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SYSTEMY FASADOWE /  MB -SG50

Drzwi MB-60 w ścianie osłonowej
- przekrój

MB-SG50

Ska la  1:2
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SYSTEMY FASADOWE /  MB -SG50 SEMI

Cirrus - przekrój przez rygiel

Cirrus - przekrój przez słup

MB-SG50 SEMI

MB-SG50 SEMI
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SYSTEMY FASADOWE /  MB -SG50 SEMI

Cirrus - przekrój przez słup poligonalny

MB-SG50 SEMI
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S Y S T E M

MB-SR80 SYSTEMY FASADOWE

MB-SR80 pod względem budowy, połączeń 
słup-rygiel oraz drenażu i wentylacji 
technicznie bazuje na sprawdzonym w wielu 
realizacjach systemie ściany osłonowej 
MB-SR50. Zarówno słupy jak i rygle 
zaprojektowano jako specjalne, obiektowe. 
Słupy rozmieszczone są w stałych modułach 
co 2400 mm. Widoczna szerokość 
zewnętrzna słupów wynosi 80 mm, rygli: 
100 mm. W systemie tym przewidziane są 
dwa rodzaje położenia elewacji: pionowe lub 
o kącie nachylenia konstrukcji od pionu o 8° 
na zewnątrz. Odpowiednio zaprojektowane 
połączenie rygla ze słupem oraz połączenie 
teleskopowe słup-słup stanowi kompensację 
dylatacji termicznej. Wypełnienia w systemie 
MB-SR80 mogą stanowić zestawy przezierne 
izolacyjne o grubości 39mm lub panele 
aluminiowe.

Podstawowe parametry 
techniczne:
U ≤ 1,1 [W/ m2K] dla zestawów szklanych 
zespolonych 
Uf ≤ 2,8 [W/ m2K] dla profili aluminiowych 
U ≤ 0,450 [W/ m2K] dla paneli aluminiowych 
Rwmin = 40 [dB] 

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina, Warszawa

projekt / arch. Pierluca Roccheggiani, arch. Paweł Czaplicki
realizacja / Metalplast Stolarka

Ś C I A N A  S ŁU P O W O - RY G L O WA

System opracowany dla potrzeb obiektu Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie, wykonana jest z niego elewacja terminala. Konstrukcję fasady stanowi 
system słupowo-ryglowy. Cechą charakterystyczną tego systemu jest przede 
wszystkim design profili. Specjalny kształt listew maskujących w formie wystających na 
100 mm okapów ma podkreślać poziome linie na elewacji. Do profili rygli, szerokich na 
100 mm zaprojektowany został słup obiektowy o szerokości 80 mm, który ma dawać 
właściwe oparcie dla szyb ściany pochylonej i tworzyć wrażenie solidności konstrukcji. 
Listwa pionowa ukształtowana jest w taki sposób, że wzdłuż profilu wprowadzony został 
rowek podłużny. Powoduje to widoczność łbów wkrętów sześciokątnych jako zamierzony 
efekt architektoniczny.

36  37



SYSTEMY FASADOWE /  MB -SR80 

Przekrój przez rygiel - fasada pochylona

Przekrój przez słup - fasada pionowa

Ska la  1:2
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Ś C I A N A  S ŁU P O W O - RY G L O WA

S Y S T E M

MB-SR100 SYSTEMY FASADOWE

Widoczna szerokość zewnętrzna słupów 
wynosi: 100 mm słupy pośrednie, 50 mm 
słupy skrajne.

Widoczna szerokość zewnętrzna rygli
to 100 mm rygle pośrednie, 50 mm rygle 
skrajne.

Wielkość profili zaprojektowana jest 
zgodnie z wymaganiami techniki 
budowlanej, fizyki i statyki budowli.
Słupy rozmieszczone są w stałych 
modułach co 1200 mm.

Elewacja słupowo-ryglowa mocowana jest 
do zewnętrznej ściany murowanej oraz 
elementów stalowych.
Wypełnienia systemu MB-SR100 mogą 
stanowić zestawy przezierne, izolacyjne
o grubości 39 mm.

Podstawowe parametry 
techniczne:
U ≤ 1,1 [W/ m2K] dla zestawów szklanych 
zespolonych,
Uf ≤ 2,8 [W/ m2K] dla profili aluminiowych, 
Rwmin = 40 [dB] 

System opracowany dla potrzeb obiektu Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie, wykonana jest z niego elewacja parteru Pirsu.  Ma ona formę ściany 
kurtynowej słupowo-ryglowej. Cechą charakterystyczną tej konstrukcji jest to, że listwy 
dociskowe i maskujące zostały ułożone na elewacji w formie poziomej linii. 

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina, Warszawa

projekt / arch. Pierluca Roccheggiani, arch. Paweł Czaplicki
realizacja / Metalplast Stolarka
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Przekrój słupa

SYSTEMY FASADOWE /  MB -SR100 

Przekrój rygla
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Ściana osłonowa odwrócona
Konstrukcję elewacji stanowi system słupowo-
ryglowy odwrócony, tzn. nośne profile aluminiowe 
(słupy i rygle) umieszczone są na zewnątrz, 
natomiast od strony pomieszczenia widoczna jest 
gładka powierzchnia szkła, wykonywana
w technologii szklenia strukturalnego.
W systemie tym przewidziane są dwa rodzaje 
położenia elewacji: pionowe lub o kącie nachylenia 
konstrukcji od pionu 10° na zewnątrz.

Doskonała odporność na 
przenikanie wody i powietrza
W systemie zastosowano połączony schemat 
drenażu i wentylacji tzn. że kanały drenażowe
w profilach słupów i rygli są ze sobą połączone
i dodatkowo w środku każdego pola jest 
wykonywany otwór drenażowo-wentylacyjny. 

Właściwa kompensacja wydłużeń 
termicznych
Dylatacja termiczna realizowana jest poprzez 
specjalne łączniki zarówno w połączeniach słup-
słup, jak i w połączeniach słup-rygiel.

Podwyższona izolacyjność 
termiczna 
Dla zapewnienia bardzo wysokiej izolacyjności 
termicznej profili do systemu został wprowadzony  
izolator ze specjalnego materiału, który powoduje 
że parametr Uf dla ramy wynosi 1,64 [W/m2K]. 
Dodatkowo została zastosowana specjalna 
uszczelka centralna, która znacznie poprawia 
izolacyjność akustyczną przegrody oraz ma 
dodatkowe zadanie uszczelniające.

S Y S T E M

MB-SG60
System opracowany został na potrzeby Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina
w Warszwie. Zrealizowana z niego elewacja pirsu od poziomu +5.30 wykonana jest
w całości jako pochylona ściana kurtynowa. Zarówno słupy jak i rygle zaprojektowano 
jako specjalne, indywidualne dla potrzeb tego obiektu.

SYSTEMY FASADOWE

ŚCIANA OSŁONOWA STRUKTURALNA

Montaż w warunkach fabrycznych
Szkielet słupowo-ryglowy jest zaprojektowany 
jako konstrukcja elementowa, a zatem 
wszystkie prace przygotowawcze, łączeniowe 
wykonane są w warsztacie produkcyjnym. 
Rygle łączone są ze słupami połówkowymi za 
pomocą specjalnych łączników aluminiowych oraz 
wkrętów stabilizujących, co oprócz umożliwienia 
prawidłowego kompensowania dylatacji termicznej 
poziomej daje bardzo sztywną ramę.

Wypełnienia fasady
Elementy wypełniające pola są wykonane
z zastosowaniem oszklenia stałego w systemie
szklenia strukturalnego. Szerokość fug 
silikonowych wynosi 20 mm. System 
przystosowany jest do wypełnienia zestawami 
przeziernymi izolacyjnymi o grubości 39 mm. 
System MB-SG60 został indywidualnie przebadany 
w ITB w Warszawie uzyskując stosowne 
dokumenty dopuszczające do zastosowania.

Właściwa kompensacja wydłużeń 
termicznych
Kompensacja wydłużeń termicznych poziomych 
możliwa jest dzięki opracowaniu prawidłowego 
połączenia słup-rygiel uwzględniającego zmiany 
długości rygla zależne od temperatury.
Dylatacja pionowa kompensowana jest przez 
odpowiednie zamocowanie słupów we wspornikach 
oraz połączeniach teleskopowych.

Podwyższona izolacyjność 
termiczna
Zastosowanie ciągłej przekładki termicznej
o zmiennej szerokości wykonanej z izolującego 
materiału PA6.6 GF25 w skrzydle, oraz 
profilowanym uszczelkom z EPDM pozwala na 
uzyskanie odpowiedniej izolacyjności cieplnej. 
System profili klasyfikuje się wg DIN 4108 od grupy 
materiałowej ramy 2.1 do 1.

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina, Warszawa

projekt / arch. Pierluca Roccheggiani, arch. Paweł Czaplicki
realizacja / Metalplast Stolarka
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Przekrój słupa

Przekrój rygla kątowego

MB-SG60

MB-SG60
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S Y S T E M

MB-23P
System przeznaczony jest do wykonywania przeszkleń balkonów. Ideę tego 
rozwiązania stanowią okna przesuwane w poziomie. Zbudowane z niego konstrukcje 
chronią otwartą przestrzeń balkonów przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi tzn. wiatrem, deszczem, śniegiem oraz zabrudzeniem i hałasem, 
utrudniają jednocześnie włamanie, co jest szczególnie istotną cechą w mieszkaniach 
parterowych. 

SYSTEM OKIEN PRZESUWNYCH

Możliwości zastosowania
MB-23P jest nowoczesnym systemem 
aluminiowym, służącym do wykonywania nie
wymagających izolacji termicznej elementów 
architektonicznej zabudowy zewnętrznej,
przeznaczonym do wykonywania przeszkleń 
przede wszystkim balkonów. Ma on za zadanie
chronić otwarte balkony przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi tzn. wiatrem,
deszczem , śniegiem oraz zabrudzeniem 
i hałasem. System może być stosowany 
zarówno w przypadku balkonów istniejących jak 
i dobudowywanych. Okna przesuwne MB-23P
mogą być również zamontowane w łatwy 
sposób do systemu MB-45.

Walory użytkowe
Ideę systemu MB-23P stanowią okna 
przesuwane w poziomie. Oszklone skrzydła 
okienne wyposażone są w wózki jezdne 
pozwalające na przesuwanie skrzydeł
w zamkniętej ramie z profili aluminiowych 
z wytłoczonymi szynami jezdnymi, które 
stanowią ościeżnicę okna. Przeszklenie 
balkonów powoduje, że stają się bardziej 
użytecznymi. W naturalny sposób tworzy się 
dodatkowe pomieszczenia, które w znaczny
sposób przedłużają czas użytkowania balkonu.
System utrudnia również włamanie co 
jest szczególnie ważne w mieszkaniach 
parterowych.

BEZ PRZEGRODY TERMICZNEJ 

Optymalnie dobrany kształt profili
Cechą charakterystyczną systemu okien
przesuwanych MB-23P są bardzo ekonomiczne
profile skrzydeł i ościeżnic o szczególnie 
ciekawym zaokrąglonym wyglądzie profilu 
skrzydła. Głębokość konstrukcyjna 
kształtowników okna wynosi: 53 mm 
(ościeżnica), 23 mm (skrzydło). Tak przyjęte 
głębokości kształtowników skrzydła i ościeżnicy 
dają efekt bardzo wąskich profili co szczególnie 
korzystnie wpływa na wygląd elewacji 
pozostawiając ją bez wyraźnych zmian.

Zakres szklenia
Profile aluminiowe tworzą skrzydła okienne, 
które mogą być oszklone szybą ze szkła
pojedynczego o grubości 4-8 mm lub szkłem 
bezpiecznym o grubości 6,4 mm. Grubość szyb
dobierana jest w zależności od wysokości na 
jakiej znajduje się balkon, jego lokalizacji,
wymiarów gabarytowych skrzydeł.

Szczelność na przenikanie wody
Każda konstrukcja zbudowana w systemie
MB-23P ze względu na zabudowę zewnętrzną
posiada efektywny system odprowadzania wody 
i wentylacji z komory szybowej oraz z komory
pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą.

Niska pracochłonność
System MB-23P charakteryzuje się bardzo 
prostą i szybką prefabrykacją wyrobów dzięki
wyeliminowaniu większości pracochłonnych 
obróbek mechanicznych co zdecydowanie
korzystnie wpływa na cenę finalną wyrobów.

Paleta kolorów
Duży wybór kolorów w palecie standardowej 
umożliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej
wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne 
wykonywane są metodą lakierowania
proszkowego lub anodowania.
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SYSTEMY OK I ENNO -DRZW IOWE  /  MB -23P
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Okno balkonowe w zabudowie indywidualnej
- przekrój  

Okno balkonowe w zabudowie indywidualnej
- przekrój  

Okno balkonowe w zabudowie indywidualnej
- przekrój  

Okno balkonowe w zabudowie witrynowej
- przekrój  

MB-23P MB-23P

MB-23P MB-23P

SYSTEMY OK I ENNO -DRZW IOWE  /  MB -23P

46



Ska la  1:2

Okno balkonowe w zabudowie witrynowej
- przekrój  

Okno balkonowe w zabudowie witrynowej
- przekrój  

Okno balkonowe - przekrój  Okno balkonowe - przekrój  

MB-23P MB-23P

MB-23P MB-23P

SYSTEMY OK I ENNO -DRZW IOWE  /  MB -23P
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S Y S T E M

MB-45
System służący do wykonywania nie wymagających izolacji termicznej elementów 
zabudowy wewnętrznej — różnych typów ścianek działowych, okien, drzwi —
w tym przesuwnych, wahadłowych, automatycznych, wiatrołapów, witryn, boksów 
kasowych, gablot itd. Jest jednocześnie podstawą do rozwiązań specjalnych: 
przegród i drzwi dymoszczelnych (MB-45D) oraz drzwi z tzw. „wrębowych”
MB-45S. Uniwersalność i atrakcyjność tego systemu dodatkowo zwiększa duży wybór 
wariantów uszczelnienia drzwi, listew przyszybowych, kształtu i wysokości progów.

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

BEZ PRZEGRODY TERMICZNEJ 
Optymalnie dobrany kształt profili
Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna 
wynosi: 45 mm (ościeżnica), 54 mm (skrzydło), 
a drzwi odpowiednio: 45 mm i 45 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.

Szerokie możliwości zastosowania
MB-45 jest nowoczesnym systemem 
aluminiowym, służącym do wykonywania nie 
wymagających izolacji termicznej elementów 
architektonicznej zabudowy wewnętrznej 
i zewnętrznej, np.: różnych typów ścianek 
działowych, okien, drzwi, w tym drzwi 
przesuwanych ręcznie i automatycznie, drzwi 
wahadłowych, wiatrołapów, witryn, boksów 
kasowych, gablot, konstrukcji przestrzennych.

Możliwość gięcia profili
Istotnym walorem systemu MB-45 jest 
możliwość gięcia profili, m.in. ościeżnic, skrzydeł 
i przewiązek, co umożliwia wykonanie różnego 
rodzaju łuków oraz konstrukcji łukowych.48  49



SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -45

Doskonała odporność na przenikanie wody
i powietrza
Szczelność zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych 
uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM, który gwarantuje 
odporność na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji.
Uszczelki przyszybowe i uszczelkę centralną przycina się pod kątem 
45° i klei w narożach. Uszczelki przymykowe nie wymagają cięcia 
w narożach; w skrzydle okna uszczelkę tą należy kleić w środkowej 
części górnej poprzeczki. Każda konstrukcja okienna lub drzwiowa 
systemu MB-45, przeznaczona do zamontowania w zabudowie 
zewnętrznej, posiada efektywny system odprowadzania wody
i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomiędzy skrzydłem 
a ościeżnicą. Otwory wentylacyjno – drenażowe od strony 
zewnętrznej zakryte są osłonkami z tworzywa sztucznego.

Zaprojektowana kompatybilność
Cechą charakterystyczną systemu jest jego ścisłe powiązanie
z systemami okienno-drzwiowymi MB-45D, MB-59S, MB-60,
MB-70 i MB-78EI. Przyjęcie takiego założenia konstrukcyjnego 
pozwoliło uzyskać i zastosować wiele kompatybilnych elementów
w tych systemach, np.: wspólnych listew przyszybowych, 
narożników, listew uszczelniających, uszczelek przyszybowych 
i przymykowych, wspólnych okuć, zamków, zawias oraz wiele 
identycznych procesów technologicznych jak kołkowanie łączników 
przewiązek i poprzeczek, klejenie narożników, wykrawanie różnych 
wybrań, itd. Jednym z efektów unifikacji jest niemal identyczny 
wygląd zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny wyrobów wykonanych
w różnych systemach zabudowy.

Wariantowość rozwiązań
Uniwersalność i atrakcyjność systemu dodatkowo zwiększa 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy kilkoma wariantami rozwiązań, 
w przypadku różnych szczegółów konstrukcyjnych, np. uszczelnienia 
dolnego skrzydeł drzwi, uszczelnień drzwi przesuwanych
i wahadłowych, kształtu listew przyszybowych, kształtu i wysokości 
progów drzwiowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, Warszawa

projekt /  Pracownia Sołtyk&Sołtyk, arch. Stanisław Sołtyk
realizacja / Inter-Bud, Kraków

Duży zakres szklenia
Szyby lub inne wypełnienia montowane są za pomocą listew i uszczelek 
przyszybowych. System pozwala na stosowanie zestawów szybowych 
grubości od 2 mm do 35 mm w skrzydłach okien oraz od 2 mm do 26 mm
w oknach stałych i skrzydłach drzwi. Tak szeroki zakres grubości wypełnień 
gwarantuje możliwość stosowania wszystkich typowych szyb.

Swoboda doboru okuć
Konstrukcja MB-45 jest dostosowana do możliwości zamontowania
w niej typowych, wg standardów europejskich, okuć, zamków, zawiasów. 
Kształtowniki posiadają wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby 
można było w nich stosować okucia obwiedniowe i łączniki zgodne ze 
standardem EURO. Dzięki temu możliwe jest realizowanie różnych życzeń 
naszych klientów bez zmiany podstawowej konstrukcji.
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MB-45S

Drzwi wrębowe bez przegrody termicznej 
MB-45S są częścią systemu okienno-
drzwiowego MB-45. System MB-45S 
służy do wykonywania ekonomicznych
o dobrych własnościach użytkowych drzwi 
oraz ścianek działowych z drzwiami
wyposażonych w okucia wrębowe.
Głębokość konstrukcyjna kształtowników 
wynosi 45 mm.

System MB-45S charakteryzuje się 
bardzo prostą i szybką prefabrykacją 
wyrobów dzięki wyeliminowaniu większości 
pracochłonnych obróbek. Konstrukcja 
profili, dzięki zastosowanym specjalnym 
rowkom, pozwala bez obróbki mocować 
różnego typu zawiasy, zaczepy i rygle.

Łączenia profili wykonuje się, podobnie 
jak w MB-45, przy minimalnej obróbce 
z wykorzystaniem dostarczanych 
aluminiowych łączników oraz akcesoriów 
dodatkowych.

Szyby lub inne wypełnienia montowane 
są za pomocą listew i uszczelek 
przyszybowych. Konstrukcja drzwi 
pozwala na stosowanie zestawów 
szybowych grubości od 2 do 26 mm.

Uszczelki przyszybowe zewnętrzne
i wewnętrzne montuje się w sposób 
ciągły, bez przycinania w narożach, łącząc 
końce uszczelek w połowie długości 
górnej poprzeczki ramy drzwi. Taki sposób 
szklenia gwarantuje dobrą szczelność 
na przenikanie wody i powietrza oraz 
znacznie skraca czas montażu.

Systemy MB-45 i MB-45S w zakresie 
drzwi wewnętrznych i segmentów ścian 
działowych posiadają aprobatę techniczną 
AT-15-5176/2006.

Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa

projekt / Czuba, Latoszek i Partnerzy, arch. 
Piotr Czuba, arch. Maciej Latoszek

realizacja / Inter-Bud, Kraków

Wysokie bezpieczeństwo 
użytkowania
W skrzydle drzwi dolna krawędź tafli 
szkła znajduje się na wysokości 16 cm od 
powierzchni posadzki, co zabezpiecza przed 
przypadkowym wybiciem szyby podczas 
użytkowania drzwi. Kształtowniki ościeżnic
i skrzydeł dzięki odpowiedniej grubości ścianek, 
listwy przyszybowe o przekroju zamkniętym 
oraz sprawdzone okucia zapewniają dobre 
własności antywłamaniowe okien i drzwi.

Niska pracochłonność.
Sztywne połączenia
Łączenia profili wykonuje się przy minimalnej 
obróbce z wykorzystaniem dostarczanych 
aluminiowych łączników oraz akcesoriów 
dodatkowych. Połączenia narożnikowe typu 
„L”, wykonywane są poprzez cięcie pod kątem 
45° końców profili ościeżnic lub skrzydeł 
oraz zagniatanie i klejenie ich za pomocą 
kleju 2-składnikowego do aluminiowych 
narożników wsuniętych w wewnętrzne komory 
kształtowników. Połączenia poprzeczne typu 
„T”, wykonywane są za pomocą kołkowania 
przewiązek z wsuniętymi łącznikami oraz przy 
użyciu kleju. Zastosowanie kleju gwarantuje 
bardzo dużą sztywność i szczelność połączenia. 
Zamocowanie progów drzwiowych wykonywane 
jest tak, aby możliwy był ich demontaż bez 
konieczności odkręcania innych elementów drzwi.

Paleta kolorów
Duży wybór kolorów w palecie standardowej 
umożliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej
wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne 
wykonywane są metodą lakierowania 
proszkowego lub anodowania.50  51
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SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -45

Okno stałe - przekrój Okno otwierane - przekrój 

Okno otwierane - przekrój  Okno uchylno-przesuwne - przekrój  

MB-45 MB-45

MB-45 MB-45
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Wzmocniony słupek - przekrój Połączenia kątowe - przekrój 

Drzwi „Standard” - jednoskrzydłowe otwierane
na zewnątrz - przekrój 

Drzwi „Standard” - jednoskrzydłowe otwierane
na zewnątrz - przekrój 

MB-45 MB-45

MB-45 MB-45

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -45
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Drzwi dwuskrzydłowe - przekrój 

Witryna z drzwiami dwuskrzydłowymi - przekrój  

MB-45

MB-45

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -45
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Drzwi przesuwne - przekrój Drzwi przesuwne - przekrój 

Drzwi przesuwne - przekrój 

MB-45 MB-45

MB-45

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -45
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Drzwi wahadłowe - przekrój  

Drzwi dymoszczelne jednoskrzydłowe otwierane
na zewnątrz - przekrój 

MB-45D

MB-45

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -45 /  MB -45D
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Przekrój przez stojaki drzwi otwieranych na zewnątrz

MB-45S

MB-45S

Przekrój przez stojaki drzwi dwuskrzydłowych

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -45S
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SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -45S

Przekrój przez poprzeczkę dolną drzwi otwieranych
na zewnątrz

Ska la  1:2

MB-45S

MB-45S

MB-45S
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Szerokie możliwości zastosowania
MB-59S 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.

Optymalnie dobrany kształt profili
Podstawowe profile systemu mają budowę 
trójkomorową. Głębokość konstrukcyjna 
kształtowników okna wynosi: 50 mm 
(ościeżnica), 59 mm (skrzydło), a drzwi 
odpowiednio: 50 mm i 50 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.

Możliwość gięcia profili
Istotnym walorem systemu MB-59S jest 
możliwość gięcia profili, m.in. ościeżnic, 
skrzydeł i przewiązek, co umożliwia wykonanie 
różnego rodzaju łuków oraz konstrukcji 
łukowych.

Wariantowość rozwiązań
Uniwersalność i atrakcyjność systemu 
dodatkowo zwiększa możliwość dokonania 
wyboru pomiędzy kilkoma wariantami 
rozwiązań, w przypadku różnych szczegółów 
konstrukcyjnych, np. uszczelnienia dolnego 
skrzydeł drzwi, kształtu listew przyszybowych, 
kształtu i wysokości progów drzwiowych.

S Y S T E M

MB-59S
System MB-59S — służy do wykonywania wymagających izolacji termicznej 
i akustycznej elementów zabudowy zewnętrznej. Głębokość konstrukcyjna 
kształtowników okien wynosi w nim: 50 mm dla ościeżnic i 59 mm dla skrzydeł. 
Powierzchnie zewnętrzne tych kształtowników leżą na jednej płaszczyźnie. Głębokość 
konstrukcyjna kształtowników drzwi zarówno dla ościeżnic jak i skrzydeł wynosi
50 mm. Efekt skrzydeł zlicowanych z ościeżnicą uzyskany jest dzięki temu tak od 
strony wewnętrznej, jak i od zewnętrznej. Oprócz standardowych okien i drzwi system
MB-59S jest podstawą takich konstrukcji, jak: okna otwierane na zewnątrz MB-59S 
Casement, okna obrotowe MB-59S Pivot oraz drzwi ekonomiczne MB-59SE.

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ Sąd i Prokuratura, Gdańsk

projekt / Pracownia BASS, arch. Andrzej Samul
realizacja / Nordic System, Subkowy
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Bardzo dobra izolacyjność cieplna 
i akustyczna
System MB-59S charakteryzuje się niską 
wartością współczynnika przenikania ciepła U 
dzięki zastosowaniu przekładek termicznych 
i uszczelek. Profile tego systemu spełniają 
wymagania termiczne dla grupy materiałowej 
2.1 w przypadku okien i drzwi wg DIN 4108.
W systemie zastosowano profilowane 
przekładki termiczne w kształcie omegi 
o szerokościach 16 i 22 mm z poliamidu 
wzmocnionego włóknem szklanym.
Kształt przekładek zwiększa sztywność profili 
w stosunku do przekładek płaskich oraz ułatwia 
odwodnienie kształtowników zapewniając tym 
samym właściwą izolację termiczną w każdych 
warunkach atmosferycznych. Próg wykonany
z HPVC oraz uszczelki z EPDM gwarantują 
dobrą izolację termiczną skrzydeł drzwi oraz 
szczelność na przenikanie wody i powietrza. 
System gwarantuje również dobrą izolacyjność
akustyczną. Wartość wskaźnika Rw zależy od 
stosowanej szyby oraz typu okna lub drzwi.

Doskonała odporność na 
przenikanie wody i powietrza
Szczelność zapewniona jest dzięki stosowaniu
specjalnych uszczelek z kauczuku 
syntetycznego EPDM, który gwarantuje 
odporność na starzenie podczas wieloletniej 
eksploatacji. Uszczelki przyszybowe 
zewnętrzne oraz przymykowe okienne nie 
wymagają cięcia w narożach, montuje się je
w sposób ciągły, łącząc końce uszczelki
w połowie długości górnej poprzeczki ramy 

S Y S T E M

MB-59S PIVOT

MB-59S Pivot służy do wykonywania 
okien obrotowych o poziomej lub pionowej 
osi obrotu. Okna tego typu przeznaczone 
są do wbudowania w otwory w murze jak 
i do zamocowania w fasadzie słupowo-
ryglowej.

Zakresy wymiarowe dla skrzydeł okien:

1.   Okno z poziomą osią obrotu:

    - Wysokości: 800 - 2000 mm.

    - Szerokość: 500 – 2400 mm.

    - Ciężar: max. 180 kg.

2.   Okno z pionową osią obrotu:

    - Wysokości: 500 - 2400 mm.

    - Szerokość: 800 – 2000 mm.

    - Ciężar: max. 120 kg.

Zawiasy obrotowe gwarantują obrót 
skrzydła o kąt od 0º do 180º.

Szyby lub inne wypełnienia montowane 
są za pomocą listew i uszczelek 
przyszybowych.
Konstrukcja okna pozwala na stosowanie 
zestawów szybowych grubości od 4,5 
mm do 31,5 mm.

okna. Uszczelkę centralną przycina się pod 
kątem prostym i klei do wulkanizowanych 
narożników z EPDM. Każda konstrukcja okienna 
lub drzwiowa systemu MB-59S posiada 
efektywny system odprowadzania wody
i wentylacji z komory szybowej oraz z komory
pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą.
Otwory wentylacyjno – drenażowe od strony 
zewnętrznej zakryte są osłonkami z tworzywa 
sztucznego.
Okna systemu, podczas badań aprobacyjnych, 
zachowały całkowitą szczelność na przenikanie 
wody aż do wartości ciśnienia 60 dPa.

Zaprojektowana kompatybilność
Cechą charakterystyczną systemu jest jego 
ścisłe powiązanie z systemami okienno-
drzwiowymi MB-45, MB-60 i MB-70.
Przyjęcie takiego założenia konstrukcyjnego 
pozwoliło uzyskać i zastosować wiele 
kompatybilnych elementów w tych systemach, 
np.: wspólnych listew przyszybowych, 
narożników, listew uszczelniających, uszczelek 
przyszybowych, okuć, zamków, zawias oraz 
wiele identycznych procesów technologicznych 
jak kołkowanie łączników przewiązek
i poprzeczek, klejenie narożników poprzedzone 
zagniataniem lub kołkowaniem, wykrawanie 
różnych wybrań, itd. Jednym z efektów tej 
unifikacji jest to, że wygląd zarówno zewnętrzny 
jak i wewnętrzny wyrobów: okien, drzwi, itd., 
wykonanych w różnych systemach zabudowy 
zewnętrznej lub wewnętrznej jest bardzo 
podobny.

Duży zakres szklenia
Szyby lub inne wypełnienia montowane są za 
pomocą listew i uszczelek przyszybowych.
System pozwala na stosowanie zestawów 
szybowych grubości od 5 mm do 40 mm
w skrzydłach okien oraz od 5 mm do 31 mm
w oknach stałych i skrzydłach drzwi. Tak szeroki
zakres grubości wypełnień gwarantuje 
możliwość stosowania typowych
i niestandardowych szyb.

Swoboda doboru okuć
Konstrukcja MB-59S jest dostosowana do 
możliwości zamontowania w niej typowych, wg
standardów europejskich, okuć, zamków, zawiasów. 
Kształtowniki posiadają wyprofilowane rowki
o takich wymiarach, aby można było w nich 
stosować okucia obwiedniowe i łączniki zgodne ze 
standardem EURO zarówno przeznaczone do okien 
aluminiowych jak i tworzywowych.
Konstrukcja profili drzwi, dzięki zastosowanym 
specjalnym rowkom, pozwala bez obróbki
mocować różnego rodzaju zaczepy, zawiasy i rygle. 
Takie rozwiązania umożliwiają spełnianie różnych
życzeń naszych klientów bez zmiany podstawowej 
konstrukcji.
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MB-59S CASEMENT

Wysokie bezpieczeństwo 
użytkowania
Kształtowniki ościeżnic i skrzydeł dzięki 
odpowiedniej grubości ścianek i optymalnemu 
kształtowi oraz sprawdzone okucia zapewniają 
doskonałe właściwości użytkowe okien i drzwi.
Cechy te zostały potwierdzone w badaniach 
aprobacyjnych zarówno okien jak i drzwi.

Niska pracochłonność.
Sztywne połączenia
System MB-59S charakteryzuje się bardzo 
prostą i szybką prefabrykacją wyrobów dzięki 
wyeliminowaniu większości pracochłonnych 
obróbek. Łączenia profili wykonuje się przy 
minimalnej obróbce z wykorzystaniem 
dostarczanych aluminiowych łączników oraz 
akcesoriów dodatkowych. Połączenia narożnikowe 
typu „L”, wykonywane są poprzez cięcie pod kątem 
45° końców profili ościeżnic lub skrzydeł oraz 
zagniatanie lub kołkowanie i klejenie ich za pomocą 
kleju 2-składnikowego do aluminiowych narożników 
wsuniętych w wewnętrzne komory kształtowników. 
Połączenia poprzeczne typu „T”, wykonywane są 
za pomocą kołkowania przewiązek z wsuniętymi 
łącznikami oraz przy użyciu kleju. Zastosowanie 
kleju gwarantuje bardzo dużą sztywność
i szczelność połączenia. Zamocowanie progów 
drzwiowych wykonywane jest tak, aby możliwy był 
ich demontaż bez konieczności odkręcania innych
elementów drzwi.
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Konstrukcja ta służy do wykonywania 
okien odchylanych oraz rozwieranych na 
zewnątrz. Okna tego typu przeznaczone są 
zarówno do wbudowania w otwory w murze 
jak i do zamocowania w fasadzie słupowo-
ryglowej. Głębokość kształtowników 
ościeżnicy wynosi 50 mm, dla skrzydła 
jest to wymiar 59 mm. Zastosowano 
w nich profilowane przekładki termiczne 
typu „omega” o szerokości 16 i 22 mm. 
Kształtowniki zaprojektowano w taki 
sposób, aby można było w nich stosować 
okucia obwiedniowe i łączniki zgodne ze 
standardem EURO. Montowane są w nich 
okucia renomowanych firm.

Konstrukcje wykonane w systemie 
MB-59S Casement charakteryzują się 
zarówno wysoką estetyką, jak i dobrymi 
parametrami użytkowymi: 

- powierzchnie wewnętrzne ościeżnicy
i skrzydła leżą w jednej płaszczyźnie, 

- uszczelki przyszybowe są mało widoczne 
w widoku od zewnątrz. 

- uszczelki montuje się w sposób ciągły, 
bez przycinania w narożach, co znacznie
skraca czas montażu i poprawia 
szczelność. 

- każda konstrukcja okna posiada efektywny 
system odprowadzania wody i wentylacji
z komory szybowej oraz z komory pomiędzy 
skrzydłem a ościeżnicą.

Okna otwierane na zewnątrz mogą być 
wyposażone w dwa rodzaje zawiasów: 
zawiasy obrotowe lub nożycowe. 

System pozwala na stosowanie zestawów 
szybowych grubości od 4,5 mm do 40,5 
mm w skrzydłach okien oraz od 4,5 mm do 
31,5 mm w oknach stałych. 

S Y S T E M
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System ekonomicznych drzwi 
izolowanych termicznie
MB-59SE

Głębokość kształtowników tego systemu wynosi 
50 mm. Zastosowane materiały i rozwiązania 
konstrukcyjne gwarantują uzyskanie wysokich 
parametrów technicznych: bardzo dobrą izolację 
termiczną, wysoką szczelność na przenikanie 
wody i powietrza a przy tym pozwalają 
na skrócenie czasu produkcji i montażu. 
Montowane mogą być w nich standardowe 
okucia renomowanych firm. Konstrukcje z MB-
59SE  cechuje niska wartość współczynnika 
przenikania ciepła U - profile spełniają 
wymagania termiczne dla grup materiałowych 
2.1 lub 2.2 wg DIN 4108. System pozwala na 
stosowanie zestawów szybowych grubości od 
4,5 mm do 31,5 mm. Produkty bazujące na nim 
przeszły liczne badania zgodnie z normami EN 
uzyskując bardzo dobre wyniki.
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SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -59S P IVOT
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SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -59S

Okno otwierane - przekrój główny Okno otwierane i stałe - przekrój 

Okno otwierane - przekrój 

MB-59S MB-59S

MB-59S

MB-59S
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SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -59S

Okno uchylno-przesuwne - przekrój  Połączenie kątowe - przekrój 

Połączenie kątowe - przekrój  

MB-59S MB-59S

MB-59S
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SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -59S

Drzwi jednoskrzydłowe otwierane
na zewnątrz - przekrój  

Drzwi jednoskrzydłowe otwierane
na zewnątrz - przekrój  

Drzwi jednoskrzydłowe otwierane
na zewnątrz - przekrój  

Drzwi dwuskrzydłowe - przekrój  

MB-59S MB-59S

MB-59S

MB-59S
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SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -59S P IVOT

Okno obrotowe z poziomą osią obrotu
- przekrój  

MB59S PIVOT

MB59S PIVOT
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SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -59S CASEMENT

Okno otwierane na zewnątrz - przekrój  

MB-59S CASEMENT MB-59S CASEMENT

MB-59S
CASEMENT

MB-59S CASEMENT

MB-59S CASEMENT

Okno otwierane na zewnątrz - przekrój  

Okno otwierane na zewnątrz - przekrój  

Okno otwierane na zewnątrz - przekrój  
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SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -59S CASEMENT

Okno otwierane - przekrój 

Okno otwierane - przekrój 

MB-59S CASEMENT

MB-59S CASEMENT
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SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -59S CASEMENT

Wzmocniony słupek - przekrój  

Połączenie dylatacyjne - przekrój  Połączenie kątowe - przekrój  

MB-59S CASEMENT

MB-59S CASEMENT MB-59S CASEMENT
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SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -59S CASEMENT

Połączenie kątowe - przekrój  

Połączenie kątowe - przekrój  

MB-59S CASEMENT

MB-59S CASEMENT
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S Y S T E M

MB-60
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. Cechą charakterystyczną systemu jest jego ścisłe powiązanie 
z systemami okienno-drzwiowymi MB-45 i MB-70. Przyjęcie takiego założenia 
konstrukcyjnego pozwoliło uzyskać i zastosować wiele kompatybilnych elementów
w tych systemach. W systemie MB-60 można wykonywać okna i drzwi antywłamaniowe, 
dostępne są także różne wersje okien: okno z tzw. ukrytym skrzydłem MB-60US, okno 
obrotowe MB-60 Pivot oraz wersja MB-60 Industrial, czyli okna o wyglądzie tzw. 
„stalopodobnym”, przydatne podczas modernizacji obiektów zabytkowych.

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

Systemy uzupełniające
Na bazie systemu podstawowego MB-60 
opracowano uzupełniające systemy okienne:
MB-60US – ukryte skrzydło oraz MB-60 PIVOT 
– okna obrotowe. Podstawowe cechy tych
systemów są analogiczne jak wersji podstawowej.

Szerokie możliwości zastosowania
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.

Optymalnie dobrany kształt profili
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.

Możliwość gięcia profili
Istotnym walorem systemu MB-60 jest 
możliwość gięcia profili, m.in. ościeżnic, skrzydeł 
i przewiązek, co umożliwia wykonanie różnego 
rodzaju łuków oraz konstrukcji łukowych.

Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ Wojewódzki Sąd Administracyjny, Warszawa

projekt /  Pracownia Sołtyk&Sołtyk, arch. Stanisław Sołtyk
realizacja / Inter-Bud, Kraków
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S Y S T E M

MB-60US

Budowa

 3-komorowe kształtowniki,

 przegroda termiczna typu „omega” 
o szerokości 24 mm, 

 konstrukcja dostosowana do montażu 
okuć zgodnych ze standardem EURO.

Szklenie

 grubość wypełnienia w zakresie 
8 - 44 mm dla okien otwieranych 
oraz 4 - 35 mm dla okien stałych

Szczelność i izolacyjność

 wysoka izolacyjność termiczna: grupa 
materiałowa 2.1 wg DIN 4108, 

 izolacyjność akustyczna:
w zależności od zastosowanego 
wypełnienia, w granicach: 28 - 34 dB

Funkcjonalność i estetyka

 jednolity widok zewnętrzny okien 
stałych i otwieranych,

 okna stałe lub otwierane do 
wewnątrz: rozwierane, uchylno-
rozwierane, dwuskrzydłowe ze 
słupkiem stałym lub ruchomym, 

 różne rodzaje listew do szklenia: 
Standard, Prestige, Style,

 możliwość budowy konstrukcji 
dwukolorowych: profile mogą mieć 
inny kolor od strony zewnętrznej 
i inny od strony wewnętrznej,

 montaż w zabudowie indywidualnej 
lub w fasadach aluminiowych

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

projekt /  arch. Mirosław Leśnik
realizacja / OPAL, Grodzisk Wlkp.

Doskonała odporność na 
przenikanie wody i powietrza
Szczelność zapewniona jest dzięki 
stosowaniu specjalnych uszczelek
z kauczuku syntetycznego EPDM, który 
gwarantuje odporność na starzenie 
podczas wieloletniej eksploatacji. Uszczelki 
przyszybowe i uszczelkę centralną przycina 
się pod katem 45° i klei w narożach. 
Uszczelki przymykowe nie wymagają cięcia 
w narożach; w skrzydle okna uszczelkę 
tą należy kleić w środkowej części górnej 
poprzeczki. Każda konstrukcja okienna 
lub drzwiowa systemu MB-60 posiada 
efektywny system odprowadzania wody
i wentylacji z komory szybowej oraz
z komory pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. 
Otwory wentylacyjno – drenażowe od 
strony zewnętrznej zakryte są osłonkami 
z tworzywa sztucznego. Okna systemu, 
podczas badań aprobacyjnych, zachowały 
całkowitą szczelność na przenikanie wody aż 
do wartości ciśnienia 60 dPa.

Bardzo dobra izolacyjność 
cieplna i akustyczna
System MB-60 charakteryzuje się niską 
wartością współczynnika przenikania ciepła U 
dzięki zastosowaniu przekładek termicznych 
i uszczelek. Profile tego systemu spełniają 
wymagania termiczne dla grupy materiałowej 
2.1 w przypadku okien i 2.2 w przypadku 
drzwi wg DIN 4108.W systemie zastosowano 
profilowane przekładki termiczne w kształcie 
omegi o szerokości 24 (okna) i 14 (drzwi) mm 
z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. 
Kształt przekładek zwiększa sztywność 
profili w stosunku do przekładek płaskich 
oraz ułatwia odwodnienie kształtowników 
zapewniając tym samym właściwą izolację
termiczną w każdych warunkach 
atmosferycznych. Próg wykonany z HPVC oraz 
uszczelki z EPDM gwarantują dobrą izolację 
termiczną skrzydeł drzwi oraz szczelność 
na przenikanie wody i powietrza. System 
gwarantuje również dobrą izolacyjność 
akustyczną. Wartość wskaźnika Rw zależy od 
stosowanej szyby oraz typu okna lub drzwi.
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Zaprojektowana kompatybilność
Cechą charakterystyczną systemu jest 
jego ścisłe powiązanie z systemami 
okienno-drzwiowymi MB-45, MB-59S, 
MB-70 oraz MB-78EI. Przyjęcie takiego 
założenia konstrukcyjnego pozwoliło 
uzyskać i zastosować wiele kompatybilnych 
elementów w tych systemach, np.: wspólnych 
listew przyszybowych, narożników, listew 
uszczelniających, uszczelek przyszybowych 
i przymykowych, wspólnych okuć, zamków, 
zawias oraz wiele identycznych procesów 
technologicznych jak kołkowanie łączników 
przewiązek i poprzeczek, klejenie narożników, 
wykrawanie różnych wybrań, itd.
Jednym z efektów tej unifikacji jest to, że 
wygląd zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny 
wyrobów: okien, drzwi, itd., wykonanych
w różnych systemach zabudowy zewnętrznej 
lub wewnętrznej jest niemal identyczny.

Wariantowość rozwiązań
Uniwersalność i atrakcyjność systemu 
dodatkowo zwiększa możliwość dokonania 
wyboru pomiędzy kilkoma wariantami 
rozwiązań, w przypadku różnych szczegółów 
konstrukcyjnych, np. uszczelnienia 
dolnego skrzydeł drzwi, kształtu listew 
przyszybowych, kształtu i wysokości progów 
drzwiowych.

Duży zakres szklenia
Szyby lub inne wypełnienia montowane są
za pomocą listew i uszczelek przyszybowych. 
System pozwala na stosowanie zestawów 
szybowych grubości od 14 mm do 50 mm
w skrzydłach okien oraz od 5 mm do 41 mm
w oknach stałych i skrzydłach drzwi.
Tak szeroki zakres grubości wypełnień 
gwarantuje możliwość stosowania wszystkich 
typowych i niestandardowych szyb.

Swoboda doboru okuć
Konstrukcja MB-60 jest dostosowana do 
możliwości zamontowania w niej typowych, 
wg standardów europejskich, okuć, zamków, 
zawias. Kształtowniki posiadają wyprofilowane 
rowki o takich wymiarach, aby można było
w nich stosować okucia obwiedniowe i łączniki 
zgodne ze standardem EURO. Dzięki temu 
możliwe jest realizowanie różnych życzeń 
naszych klientów bez zmiany podstawowej 
konstrukcji.

Niska pracochłonność.
Sztywne połączenia
Łączenia profili wykonuje się przy minimalnej 
obróbce z wykorzystaniem dostarczanych 
aluminiowych łączników oraz akcesoriów 
dodatkowych. Połączenia narożnikowe typu 
„L”, wykonywane są poprzez cięcie pod kątem 
45° końców profili ościeżnic lub skrzydeł 
oraz zagniatanie i klejenie ich za pomocą 
kleju 2-składnikowego do aluminiowych 
narożników wsuniętych w wewnętrzne komory 
kształtowników. Połączenia poprzeczne typu 
„T”, wykonywane są za pomocą kołkowania 
przewiązek z wsuniętymi łącznikami oraz przy 
użyciu kleju. Zastosowanie kleju gwarantuje 
bardzo dużą sztywność i szczelność 
połączenia. Zamocowanie progów drzwiowych 
wykonywane jest tak, aby możliwy był ich 
demontaż bez konieczności odkręcania innych 
elementów drzwi.

MB-60 Pivot służy do wykonywania 
wymagających izolacji termicznej
i akustycznej okien o pionowej lub poziomej 
osi obrotu. Izolacyjność termiczna dla 
tego rozwiązania klasyfikuje je do grupy 
RMG 2.1. Okna tego typu przeznaczone 
są do wbudowania w otwory w murze jak 
i do zamocowania w fasadzie słupowo-
ryglowej. Na szczególną uwagę zasługują 
zakresy wymiarowe dla skrzydeł okien 
obrotowych: okno z poziomą osią obrotu 
może mieć wysokość: 800 - 2000 mm
i szerokość: 500 - 2400 mm.
Ciężar max.180 kg. Zawiasy gwarantują 
obrót skrzydła o kąt od 0 do 180 stopni. 
Mogą one być opcjonalnie wyposażone
w blokadę otwarcia skrzydła do kąta
o wartości 10, 15 lub 22 stopnie.

S Y S T E M

MB-60 PIVOT

Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu Zielonogórskiego

projekt / arch. Jerzy Gołębiowski
realizacja / Opal, Grodzisk Wlkp.
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Na bazie systemu podstawowego MB-60 
opracowano uzupełniający system okienny. 
W systemie MB-60 w wersji INDUSTRIAL 
profile okienno-drzwiowe z przegrodą
termiczną zostały wzbogacone
o dodatkowe elementy dekoracyjne 
nawiązujące wyglądem do okien stalowych 
w budynkach podlegających ochronie 
konserwatorskiej. Podstawowe cechy 
tego systemu są analogiczne, jak w wersji 
podstawowej.

S Y S T E M

MB-60 INDUSTRIAL

Wysokie bezpieczeństwo 
użytkowania
W skrzydle drzwi dolna krawędź tafli 
szkła znajduje się na wysokości 16 cm od 
powierzchni posadzki, co zabezpiecza przed 
przypadkowym wybiciem szyby podczas 
użytkowania drzwi. Kształtowniki ościeżnic
i skrzydeł dzięki odpowiedniej grubości 
ścianek, listwy przyszybowe o przekroju 
zamkniętym oraz sprawdzone okucia 
zapewniają dobre własności antywłamaniowe 
okien i drzwi.

Paleta kolorów
Duży wybór kolorów w palecie standardowej 
umożliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej 
wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne 
wykonywane są metodą lakierowania 
proszkowego lub anodowania.

TA
B

E
L

A
 S

Y
S

T
E

M
O

W
A

 M
B

-6
0

Manufaktura, Łódź

projekt / Sud Architectes
realizacja / Opal, Grodzisk Wlkp.
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SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -60
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SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -60US
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Okno stałe - przekrój 

Okno uchylno-przesuwne - przekrój

Okno otwierane - przekrój 

Okno otwierane - przekrój 

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -60

MB-60

MB-60

MB-60

MB-60 MB-60
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Połączenie kątowe - przekrój  

Drzwi „Standard” jednoskrzydłowe otwierane
na zewnątrz - przekrój 

Połączenie kątowe - przekrój 

Drzwi „Standard” jednoskrzydłowe otwierane
na zewnątrz - przekrój 

MB-60 MB-60

MB-60

MB-60

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -60
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Drzwi „Standard” jednoskrzydłowe otwierane
na zewnątrz - przekrój 

Witryna z doświetlem - przekrój  

Drzwi dwuskrzydłowe - przekrój 

MB-60 MB-60

MB-60

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -60
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Witryna z drzwiami dwuskrzydłowymi - przekrój 

MB-60

MB-60

Witryna z doświetlem - przekrój 

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -60
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Witryna z drzwiami dwuskrzydłowymi
- przekrój 

Witryna z drzwiami dwuskrzydłowymi
- przekrój 

Witryna z drzwiami dwuskrzydłowymi
- przekrój 

MB-60 MB-60

MB-60

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -60
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Okno otwierane - przekrój 

MB-60US

MB-60US

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE / MB-60US / MB-60 PIVOT / MB-60 INDUSTRIAL 

Okno obrotowe z poziomą osią obrotu
- przekrój 

MB-60 PIVOT

MB-60 PIVOT

Okno otwierane - przekrój 

MB-60 INDUSTRIAL

Szpros naklejany - przekrój 

MB-60 INDUSTRIAL
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Statoil, Warszawa
 

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

Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ
 

S Y S T E M

MB-70
MB-70 — system okien i drzwi o podwyższonej izolacyjności termicznej. Rozwiązanie 
bazuje na kształtownikach MB-60, jego profile mają budowę trójkomorową i spełniają 
wg normy DIN 4108 wymagania termiczne grupy RMG 1 w przypadku okien (najwyższa 
izolacyjność termiczna w oknach aluminiowych) oraz grupy RMG 2.1 dla drzwi.
W MB-70 charakterystyczna jest nie tylko specjalna konstrukcja przegrody termicznej 
ale także nowatorskie rozwiązanie uszczelek o tzw. dwukomponentowej budowie. 
W systemie MB-70 można wykonywać okna i drzwi antywłamaniowe, dostępne są 
także różne wersje okien: okno z tzw. ukrytym skrzydłem MB-70US oraz wersja 
MB-70 Industrial, czyli okna o wyglądzie tzw. „stalopodobnym”, przydatne podczas 
modernizacji obiektów zabytkowych.

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

Szerokie możliwości zastosowania
MB-70 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.

Optymalnie dobrany kształt profili
Profile systemu mają budowę trójkomorową. Głębokość 
konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 70 mm (ościeżnica), 
79 mm (skrzydło), a drzwi odpowiednio: 70 mm i 70 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.

Możliwość gięcia profili
Istotnym walorem systemu MB-70 jest możliwość gięcia profili, 
m.in. ościeżnic, skrzydeł i przewiązek, co umożliwia wykonanie 
różnego rodzaju łuków oraz konstrukcji łukowych.

Znakomita izolacyjność cieplna i akustyczna
System MB-70 charakteryzuje się rewelacyjnie niską wartością 
współczynnika przenikania ciepła U dzięki zastosowaniu 
specjalnych przekładek termicznych i uszczelek. Ma to 
duże znaczenie w dobie rosnących wymagań w zakresie 
gospodarowania energią i ochrony środowiska. Profile tego 
systemu spełniają wymagania termiczne dla grupy materiałowej 
1 w przypadku okien (najwyższa izolacyjność termiczna w oknach 
aluminiowych) i 2.1 w przypadku drzwi wg DIN 4108.
W systemie zastosowano profilowane przekładki termiczne
w kształcie omegi o szerokości 34 (okna) i 24 (drzwi) mm
z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Oferowany kształt 
przekładek zwiększa sztywność profili w stosunku do przekładek 
płaskich oraz ułatwia odwodnienie kształtowników zapewniając 

tym samym właściwą izolację termiczną w każdych warunkach atmosferycznych. 
Przekładki termiczne stosowane w oknach posiadają dodatkowo uszczelnienie 
na styku kształtownika i przekładki oraz występy dzielące komorę pomiędzy 
kształtownikami aluminiowymi wewnętrznym i zewnętrznym na trzy części. 
Dzięki zastosowaniu m.in. przekładek termicznych o takich kształtach nie 
trzeba, dla zwiększenia izolacyjności termicznej, wypełniać przestrzeni między 
przekładkami pianką poliuretanową lub wkładkami styropianowymi. W systemie 
MB-70 można wykonywać okna i drzwi antywłamaniowe, dostępne są także 
różne wersje okien: okno z tzw. ukrytym skrzydłem MB-70US oraz  wersja 
MB-70 Industrial, czyli okna o wyglądzie tzw. „stalopodobnym”, przydatne podczas 
modernizacji obiektów zabytkowych. System MB-70 jest również podstawą konstrukcji 
fasady tzw. „zimno-ciepłej” MB-70 CW.
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MB-70US

Budowa

 3-komorowe kształtowniki,

 przegroda termiczna typu „omega” 
o szerokości 34 mm, 

 tzw „dwukomponentowe” uszczelki 
z EPDM - elastyczne i doskonale 
izolujące,

 kształtowniki dostosowane do 
montażu okuć zgodnych ze 
standardem EURO.

Szklenie

 grubość wypełnienia w zakresie 
18 - 54 mm dla okien otwieranych 
oraz 9 - 45 mm dla okien stałych.

Szczelność i izolacyjność

 wysoka izolacyjność termiczna: 
RMG 1 wg DIN 4108. 

Funkcjonalność i estetyka

 jednolity widok zewnętrzny okien 
stałych i otwieranych,

 okna stałe lub otwierane do 
wewnątrz: rozwierane, uchylno-
rozwierane, dwuskrzydłowe 
ze słupkiem stałym lub ruchomym, 

 różne rodzaje listew do szklenia: 
Standard, Prestige, Style,

 możliwość budowy konstrukcji 
dwukolorowych: profile mogą mieć 
inny kolor od strony zewnętrznej 
i inny od strony wewnętrznej,

 montaż w zabudowie indywidualnej 
lub w fasadach aluminiowych.

Statoil, Warszawa
 
projekt / arch. J. Mroziński,
arch. A. Małek. 
realizacja / Reconal, Rzeszów

Doskonała odporność na 
przenikanie wody i powietrza
Szczelność zapewniona jest dzięki stosowaniu 
specjalnych uszczelek z dwukomponentowego 
kauczuku syntetycznego EPDM: litego
i komórkowego, który gwarantuje odporność 
na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji 
oraz bardzo dobrą izolacyjność termiczną.
MB-70 jest pierwszym systemem, w którym
do wykonania uszczelki centralnej 
wykorzystano ten rodzaj materiału. Uszczelkę 
przyszybową, zewnętrzną montuje się
w sposób ciągły bez przycinania w narożach, 
łącząc końce uszczelki w połowie długości 
górnej poprzeczki ramy okna. Taki sposób 
szklenia gwarantuje doskonałą szczelność 
na przenikanie wody i powietrza. Uszczelki 
przyszybowe są mało widoczne, przez co 
zmniejsza się efekt tzw. żałobnej ramki dookoła 
szyby. Uszczelki przymykowe wymagają jedynie 
podcięcia tej części, która montowana jest
w kształtowniku. Każda konstrukcja okienna lub 
drzwiowa systemu MB-70 posiada efektywny 
system odprowadzania wody i wentylacji
z komory szybowej oraz z komory pomiędzy 
skrzydłem a ościeżnicą. Otwory wentylacyjno 
– drenażowe od strony zewnętrznej zakryte są 
osłonkami z tworzywa sztucznego.
Okna systemu, podczas badań aprobacyjnych, 
zachowały całkowitą szczelność na przenikanie 
wody aż do wartości ciśnienia 60 dPa.

Zaprojektowana kompatybilność
Cechą charakterystyczną systemu jest jego 
ścisłe powiązanie z systemami okienno-
drzwiowymi MB-45 i MB-60.
Przyjęcie takiego założenia konstrukcyjnego 
pozwoliło uzyskać i zastosować wiele 
kompatybilnych elementów w tych systemach, 
np.: wspólnych listew przyszybowych, 
narożników, listew uszczelniających, uszczelek 
przyszybowych i przymykowych, wspólnych 
okuć, zamków, zawias oraz wiele identycznych 
procesów technologicznych jak kołkowanie 
łączników przewiązek i poprzeczek, klejenie 
narożników, wykrawanie różnych wybrań, itd. 
Jednym z efektów tej unifikacji jest to, że 
wygląd zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny 
wyrobów: okien, drzwi, itd., wykonanych
w różnych systemach zabudowy zewnętrznej 
lub wewnętrznej jest niemal identyczny.

Wariantowość rozwiązań
Uniwersalność i atrakcyjność systemu 
dodatkowo zwiększa możliwość dokonania 
wyboru pomiędzy kilkoma wariantami 
rozwiązań, w przypadku różnych szczegółów 
konstrukcyjnych, np. uszczelnienia dolnego 
skrzydeł drzwi, kształtu listew przyszybowych, 
kształtu i wysokości progów drzwiowych.

Duży zakres szklenia
Szyby lub inne wypełnienia montowane są za 
pomocą listew i uszczelek przyszybowych.
System pozwala na stosowanie zestawów 
szybowych grubości od 21 mm do 57 mm
w skrzydłach okien oraz od 12 mm do 48 mm
w oknach stałych i skrzydłach drzwi. 
Tak szeroki zakres grubości wypełnień 
gwarantuje możliwość stosowania wszystkich 
typowych i niestandardowych szyb.
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PKN Orlen, Płock

projekt / WMA Architekci
arch. Magdalena Musiał, arch. Wojciech Musiał
realizacja / Elbudplast, Łódź
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Silesia City Center, Katowice

projekt / STABIL, ARUP, BOSE
architekci / Jacek Kuś, Piotr Kozłowski,
Borys Juraszyński, Marek Tryzybowicz

realizacja / SMS-PRO, Zabrze

Swoboda doboru okuć
Konstrukcja MB-70 jest dostosowana do 
możliwości zamontowania w niej typowych, 
wg standardów europejskich, okuć, zamków, 
zawias. Kształtowniki posiadają wyprofilowane 
rowki o takich wymiarach, aby można było w nich 
stosować okucia obwiedniowe i łączniki zgodne 
ze standardem EURO. Dzięki temu możliwe jest 
realizowanie różnych życzeń naszych klientów 
bez zmiany podstawowej konstrukcji.

Wysokie bezpieczeństwo 
użytkowania
W skrzydle drzwi dolna krawędź tafli szkła 
znajduje się na wysokości 16 cm od powierzchni 
posadzki, co zabezpiecza przed przypadkowym 
wybiciem szyby podczas użytkowania 
drzwi. Kształtowniki ościeżnic i skrzydeł 
dzięki odpowiedniej grubości ścianek, listwy 
przyszybowe o przekroju zamkniętym oraz 
sprawdzone okucia zapewniają dobre własności 
antywłamaniowe okien i drzwi.

Paleta kolorów
Duży wybór kolorów w palecie standardowej 
umożliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej 
wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne 
wykonywane są metodą lakierowania 
proszkowego lub anodowania.

S Y S T E M

MB-70 INDUSTRIAL
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92



Ska la  1:2

 93

Okno otwierane - przekrój  Okno otwierane - przekrój 

Okno otwierane - przekrój

MB-70

MB-70

MB-70

MB-70
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Okno uchylno-przesuwne - przekrój

Połączenie kątowe - przekrój

MB-70

MB-70
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Połączenie kątowe - przekrój

Drzwi „Standard” jednoskrzydłowe otwierane
na zewnątrz - przekrój

Drzwi „Standard” jednoskrzydłowe otwierane
na zewnątrz - przekrój

MB-70

MB-70 MB-70

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -70
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Drzwi „Standard” jednoskrzydłowe otwierane
na zewnątrz - przekrój Witryna z doświetlem - przekrój

Drzwi dwuskrzydłowe - przekrój

MB-70 MB-70

MB-70

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -70
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Witryna z doświetlem - przekrój Drzwi „Standard” jednoskrzydłowe - przekrój

Drzwi „Standard” jednoskrzydłowe - przekrój

MB-70 MB-70

MB-70

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  MB -70
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Przekrój przez okno otwierane

FASADA OK IENNA MB-70CW

S Y S T E M

MB-70CW

Fasada zimno-ciepła na bazie okien.
System ten, bazujący na konstrukcji okien 
o podwyższonej izolacyjności termicznej 
MB-70 stosuje się do zabudowy elewacji
o żelbetowych lub murowanych ścianach
z otworami okiennymi. W fasadzie tego 
typu występują dwa rodzaje pól, tzw.: 
„zimne” i „ciepłe”. Pola „ciepłe” stanowią 
izolowane termicznie okna montowane 
przed licem fasady w otworach okiennych. 
Pola „zimne” natomiast to pasy 
międzyokienne chroniące konstrukcje
i izolację termiczną (np. wełnę mineralną) 
przed wpływami atmosferycznymi.

Stosowanie tego systemu znacznie 
skraca czas budowy ze względu na 
możliwość „zamykania” otworów okiennych 
przed wykonaniem pasów międzyokiennych 
i zewnętrznej powłoki fasady.

Konstrukcja MB-70CW charakteryzuje 
się bardzo dobrą izolacją termiczną 
(grupa ramowa 1) i akustyczną, spełnia 
też wymagania estetyczne stawiane 
przez architektów i inwestorów tego 
typu fasadom, tzn. patrząc od zewnątrz 
nie jest widoczna różnica w wyglądzie 
pomiędzy polami „ciepłymi” i „zimnymi”
oraz pomiędzy elementami stałymi 
i otwieranymi. Pasy widocznych 
kształtowników aluminiowych w widoku 
od strony zewnętrznej zabudowy są 
wyjątkowo wąskie, ich szerokość wynosi 
78,5 mm, dzięki czemu konstrukcja 
stwarza wrażenie smukłej i lekkiej.

Przekrój przez poprzeczkę 
poziomą
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MB-78EI
System ścianek przeciwpożarowych MB-78 EI służy do wykonywania wewnętrznych 
lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi
o klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45 lub EI60, według norm PN-B-02851-1:1997
oraz PN-EN 13501-2:2005. Konstrukcja systemu MB-78 EI oparta jest o profile 
aluminiowe z przekładką termiczną. Głębokość konstrukcyjna kształtowników 
wynosi: 78 mm. Profile charakteryzują się niską wartością współczynnika 
przenikania ciepła U dzięki zastosowaniu m.in. specjalnych profilowanych przekładek 
termicznych o szerokości 34 mm. System umożliwia zaszklenie wszystkich typowych 
szyb ognioodpornych odpowiednich klas (grubość wypełnień od 8 do 49 mm).
W jego ramach można też uzyskać konstrukcje dymoszczelne w kilku wariantach 
wykonania. Możliwe jest także gięcie profili i budowa konstrukcji łukowych.

KONSTRUKCJE OGNIOODPORNE

PRZEGRODY PRZEC IWPOŻAROWE
Z DRZWIAMI

Szerokie możliwości zastosowania
MB-78EI jest nowoczesnym systemem ścianek przeciwpożarowych 
przeznaczonym do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród 
przeciwpożarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi o klasie odporności 
ogniowej EI15, EI30, EI45 lub EI60.

Optymalnie dobrany kształt profili
Profile systemu mają budowę trójkomorową. Głębokość konstrukcyjna 
kształtowników wynosi 78mm. Powierzchnie skrzydeł i ościeżnic drzwiowych są 
zlicowane po stronie zewnętrznej oraz wewnętrznej. Kształt profili pozwala uzyskać 
smukłe i wytrzymałe konstrukcje drzwi i ścianki.

Wysoka ognioodporność oraz dymoszczelność
Odporność ogniowa systemu MB-78EI, w zależności od zastosowanego wariantu 
konstrukcji oraz rodzaju szyb (wypełnień) może wynosić: EI15, EI30, EI45 lub 
EI60. Odporność ogniowa według tej klasyfikacji dotyczy izolacyjności i szczelności 
ogniowej. Uzyskuje się ją między innymi dzięki wprowadzeniu w komory wewnętrzne 
profili oraz w przestrzenie między profilami elementów izolacji ogniowej.
System uzyskał również wysokie klasyfikacje w zakresie dymoszczelności wg 
EN13501-2:2003 – klasy: Sm i Sa. Klasyfikacja wg UA GS VII.01/98 wynosi S30. 
System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Znakomita izolacyjność cieplna i akustyczna
System MB-78EI charakteryzuje się niską wartością współczynnika przenikania 
ciepła U dzięki zastosowaniu specjalnych przekładek termicznych i uszczelek.
Profile tego systemu spełniają wymagania termiczne dla grupy materiałowej
2.1 wg DIN 4108. W systemie zastosowano profilowane przekładki termiczne 
w kształcie omegi o szerokości 34 mm. Oferowany kształt przekładek zwiększa 
sztywność profili w stosunku do przekładek płaskich oraz ułatwia odwodnienie 
kształtowników zapewniając tym samym właściwą izolację termiczną w każdych 
warunkach atmosferycznych. Izolowany termicznie próg oraz uszczelki z EPDM 
gwarantują dobrą izolację termiczną drzwi oraz szczelność na przenikanie wody
i powietrza. System gwarantuje również dobrą izolacyjność akustyczną.
Wartość wskaźnika Rw zależy od stosowanej szyby oraz typu drzwi.
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Niska pracochłonność. Sztywne połączenia
Łączenia profili wykonuje się przy minimalnej obróbce z wykorzystaniem aluminiowych 
łączników oraz akcesoriów dodatkowych. Połączenia narożnikowe typu „L”, 
wykonywane są poprzez cięcie pod kątem 45° końców profili ościeżnic lub skrzydeł 
oraz zagniatanie i nitowanie lub skręcanie ich do aluminiowych narożników wsuniętych 
w wewnętrzne komory profili. Połączenia poprzeczne typu „T”, wykonywane są 
za pomocą kołkowania przewiązek z wsuniętymi łącznikami. Zastosowanie kleju 
gwarantuje bardzo dużą sztywność i szczelność połączenia. Zamocowanie progów 
drzwiowych wykonywane jest tak, aby możliwy był ich demontaż bez konieczności 
odkręcania innych elementów drzwi.

Paleta kolorów
Duży wybór kolorów w palecie standardowej umożliwia zaspokojenie potrzeb 
najbardziej wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne wykonywane są metodą 
lakierowania proszkowego lub anodowania.

III Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

projekt / Studio Fikus, arch. Marian Fikus
realizacja / Alsal, Kraków

KONSTRUKCJE OGNIOODPORNE /  MB -78E I

Doskonała odporność na przenikanie wody
i powietrza
Szczelność zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych uszczelek 
z kauczuku syntetycznego EPDM, który gwarantuje odporność na 
starzenie podczas wieloletniej eksploatacji. Uczelki przyszybowe 
przycina się pod kątem 45° i klei w narożach, natomiast przymykowe 
nie wymagają cięcia w narożach. Taki sposób szklenia gwarantuje 
doskonałą szczelność na przenikanie wody i powietrza.
Każda konstrukcja systemu MB-78EI, przeznaczona do zastosowań 
zewnetrznych, posiada efektywny system odprowadzania wody
i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomiędzy skrzydłem
a ościeżnicą.

Zaprojektowana kompatybilność
Cechą charakterystyczną systemu jest jego duże powiązanie
z systemami okienno-drzwiowymi MB-45, MB-60 i MB-70.
Przyjęcie takiego założenia konstrukcyjnego pozwoliło uzyskać
i zastosować wiele kompatybilnych elementów w tych systemach, 
np.: wspólnych kształtowników, narożników, detali i okuć oraz wiele 
podobnych procesów technologicznych jak kołkowanie łączników 
przewiązek i poprzeczek, klejenie narożników itd.

Wariantowość rozwiązań
Uniwersalność i atrakcyjność systemu dodatkowo zwiększa możliwość 
dokonania wyboru pomiędzy kilkoma wariantami rozwiązań,
w przypadku różnych szczegółów konstrukcyjnych, np. uszczelnienia 
dolnego skrzydeł drzwi, kształtu i wysokości progów drzwiowych.

Duży zakres szklenia. Swoboda doboru okuć
Konstrukcja MB-78EI jest dostosowana do możliwości zamontowania 
w niej typowych, wg standardów europejskich, przeznaczonych 
do wyrobów ognioodpornych: okuć, zamków, zawias. Dzięki temu 
możliwe jest realizowanie różnych życzeń naszych klientów bez zmiany 
podstawowej konstrukcji.

Wysokie bezpieczeństwo użytkowania
Kształtowniki ościeżnic i skrzydeł drzwiowych dzięki odpowiedniej 
grubości ścianek i optymalnemu kształtowi oraz sprawdzone okucia 
zapewniają doskonałe właściwości użytkowe systemu.
Cechy te zostały potwierdzone w badaniach aprobacyjnych.
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Drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz
lub do wewnątrz - przekrój  
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Witryna - przekrój  Witryna - przekrój  
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Okno stałe - przekrój  Witryna z doświetlem - przekrój  
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Połączenie dylatacyjne - przekrój  Połączenia kątowe - przekrój  

MB-78EI MB-78EI
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Połączenia kątowe - przekrój  

MB-78EI

MB-78EI

MB-78EI
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SPECTRAL 45
System służy do wykonywania nie wymagających izolacji termicznej elementów 
architektonicznej zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, np.: różnych typów ścianek 
działowych, okien, drzwi, w tym drzwi przesuwanych ręcznie i automatycznie, drzwi 
wahadłowych, boksów kasowych, gablot. Możliwe jest w nim stosowanie zestawów 
szybowych grubości od 2 mm do 26 mm. Tak szeroki zakres grubości wypełnień gwarantuje 
możliwość stosowania większości typowych szyb. Konstrukcja kształtowników umożliwia 
zamontowanie typowych, wg standardów europejskich, okuć, zamków i zawiasów.  

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

BEZ PRZEGRODY TERMICZNEJ 
Szerokie możliwości zastosowania
SPECTRAL 45 jest systemem aluminiowym, 
służącym do wykonywania nie wymagających
izolacji termicznej elementów architektonicznej 
zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, np.:
różnych typów ścianek działowych, okien, 
drzwi, w tym drzwi przesuwanych ręcznie
i automatycznie, drzwi wahadłowych, boksów 
kasowych, gablot.

Kształt profili
Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna 
wynosi: 45 mm (ościeżnica), 53 mm (skrzydło),
a drzwi odpowiednio: 45 mm i 45 mm. 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.

Odporność na przenikanie wody
i powietrza
Szczelność zapewniona jest dzięki stosowaniu
specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego 
EPDM, który gwarantuje odporność na 
starzenie podczas wieloletniej eksploatacji.
Uszczelki przyszybowe i uszczelkę centralną 
przycina się pod kątem 45° i klei w narożach. 
Otwory wentylacyjno – drenażowe od strony 
zewnętrznej zakryte są osłonkami z tworzywa 
sztucznego.

Zaprojektowana kompatybilność
Cechą charakterystyczną systemu jest 
jego ścisłe powiązanie z systemem okienno-
drzwiowym SPECTRAL 60. Dzięki takiemu 
założeniu uzyskano m.in. wspólne listwy 
przyszybowe, narożniki, uszczelki przyszybowe 
i przymykowe, wspólne okucia, zamki, zawiasy. 
Jednym z efektów tej unifikacji jest to, że 
wygląd zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny 
wyrobów: okien, drzwi, itd., wykonanych
w tych systemach zabudowy wewnętrznej lub 
zewnętrznej jest niemal identyczny.

Duży zakres szklenia
Szyby lub inne wypełnienia montowane są za 
pomocą listew i uszczelek przyszybowych.
System pozwala na stosowanie zestawów 
szybowych grubości od 2 mm do 26 mm.
Tak szeroki zakres grubości wypełnień gwarantuje 
możliwość stosowania większości typowych szyb.

Swoboda doboru okuć
Konstrukcja systemu SPECTRAL 45 
umożliwia zamontowanie w niej typowych, 
wg standardów europejskich, okuć, zamków, 
zawiasów. Dzięki temu możliwe jest 
realizowanie różnych życzeń naszych klientów 
bez zmiany podstawowej konstrukcji.

Niska pracochłonność
Łączenia profili wykonuje się przy minimalnej 
obróbce z wykorzystaniem dostarczanych
aluminiowych łączników oraz akcesoriów 
dodatkowych. Połączenia narożnikowe typu „L”,
wykonywane są poprzez cięcie pod kątem 45° 
końców profili ościeżnic lub skrzydeł oraz
zagniatanie i klejenie ich za pomocą kleju
2-składnikowego do aluminiowych narożników
wsuniętych w wewnętrzne komory 
kształtowników. Połączenia poprzeczne typu 
„T”, wykonywane są za pomocą skręcania 
przewiązek z wsuniętymi łącznikami oraz przy 
użyciu kleju. Zastosowanie kleju gwarantuje 
sztywność i szczelność połączenia.

Paleta kolorów
Duży wybór kolorów w palecie standardowej 
umożliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej
wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne 
wykonywane są metodą lakierowania
proszkowego lub anodowania.
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Okno - przekrój 

SPECTRAL 45 SPECTRAL 45

Okno - przekrój  

Połączenie kątowe - przekrój 

SPECTRAL 45 SPECTRAL 45

Okno - przekrój  
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Drzwi - przekrój  Drzwi - przekrój 

SPECTRAL 45 SPECTRAL 45

Drzwi - przekrój  Drzwi - przekrój 

SPECTRAL 45 SPECTRAL 45

110



Ska la  1:2 Ska la  1:2

 111

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  SPECTRAL 45

Drzwi wahadłowe - przekrój Drzwi - przekrój 

Drzwi przesuwne - przekrój Drzwi wahadłowe i przesuwne - przekrój  

SPECTRAL 45 SPECTRAL 45

SPECTRAL 45 SPECTRAL 45
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SPECTRAL 60
System służy do wykonywania konstrukcji izolowanych termicznie np.: różnych typów 
okien, drzwi, wiatrołapów, witryn. Kształtowniki systemu mają budowę trójkomorową, 
ich podstawowa głębokość to 60 mm (ościeżnica okna i drzwi, skrzydło okna) oraz
68 mm. Spectral 60 jest popularnym rozwiązaniem - charakteryzuje się prostą budową 
i nieskomplikowaną technologią produkcji. Jego konstrukcja pozwala na stosowanie 
wypełnień o grubości w zakresie od 16 do 41 mm oraz montowanie typowych,
wg standardów europejskich, okuć, zamków i zawiasów. 

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ 

Budynek administracyjny Kijowskiego Pałacu Sportu, Kijów, Ukraina

projekt / арх. Гнездилова Е.
realizacja / Микол, Киев

Szerokie możliwości zastosowania
SPECTRAL 60 jest systemem aluminiowym, 
służącym do wykonywania wymagających 
izolacji termicznej elementów architektonicznej 
zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów 
okien, drzwi, wiatrołapów, witryn.

Kształt profili
Profile systemu mają budowę trójkomorową. 
Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna
wynosi: 60 mm (ościeżnica), 68 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.

Izolacyjność cieplna i akustyczna
Izolacyjność cieplna systemu SPECTRAL 60
zapewniona jest dzięki zastosowaniu 
przekładek termicznych i odpowiednich 
uszczelek. Przekładki termiczne wykonane są 
z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. 
System gwarantuje również dobrą izolacyjność 
akustyczną. Wartość wskaźnika Rw zależy od 
stosowanej szyby oraz typu okna lub drzwi.
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Odporność na przenikanie wody
i powietrza
Szczelność zapewniona jest dzięki stosowaniu
specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego
EPDM, który gwarantuje odporność na 
starzenie podczas wieloletniej eksploatacji. 
Uszczelki przyszybowe i uszczelkę centralną 
przycina się pod kątem 45° i klei w narożach. 
Otwory wentylacyjno – drenażowe od strony 
zewnętrznej zakryte są osłonkami z tworzywa 
sztucznego.

Zaprojektowana kompatybilność
Cechą charakterystyczną systemu jest 
jego ścisłe powiązanie z systemem okienno-
drzwiowym SPECTRAL 45.
Dzięki takiemu założeniu uzyskano m.in. 
wspólne listwy przyszybowe, narożniki, 
uszczeleki przyszybowe i przymykowe, wspólne 
okucia, zamki, zawiasy. Jednym z efektów 
tej unifikacji jest to, że wygląd zarówno 
zewnętrzny jak i wewnętrzny wyrobów: okien, 
drzwi, itd., wykonanych w tych systemach 
zabudowy zewnętrznej lub wewnętrznej jest 
niemal identyczny.

Duży zakres szklenia
Szyby lub inne wypełnienia montowane są za 
pomocą listew i uszczelek przyszybowych.
System pozwala na stosowanie zestawów 
szybowych grubości od 16 mm do 41 mm.
Tak szeroki zakres grubości wypełnień gwarantuje 
możliwość stosowania wszystkich typowych szyb.

Niska pracochłonność
Łączenia profili wykonuje się przy minimalnej 
obróbce z wykorzystaniem dostarczanych
aluminiowych łączników oraz akcesoriów 
dodatkowych. Połączenia narożnikowe typu „L”, 
wykonywane są poprzez cięcie pod kątem 45° 
końców profili ościeżnic lub skrzydeł oraz
zagniatanie i klejenie ich za pomocą kleju
2-składnikowego do aluminiowych narożników
wsuniętych w wewnętrzne komory 
kształtowników. Połączenia poprzeczne typu 
„T”, wykonywane są za pomocą skręcania 
przewiązek z wsuniętymi łącznikami oraz przy 
użyciu kleju. Zastosowanie kleju gwarantuje 
sztywność i szczelność połączenia.

Swoboda doboru okuć
Konstrukcja systemu SPECTRAL 60 
umożliwia zamontowanie w niej typowych, 
wg standardów europejskich, okuć, zamków, 
zawias. Dzięki temu możliwe jest realizowanie 
różnych życzeń naszych klientów bez zmiany 
podstawowej konstrukcji.

Budynek mieszkaniowo-biurowy, Kijów, Ukraina

projekt / арх. Жежерин В.

realizacja / Энран, Киев

Paleta kolorów
Duży wybór kolorów w palecie standardowej 
umożliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej
wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne 
wykonywane są metodą lakierowania 
proszkowego lub anodowania.
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Okno - przekrój  Okno - przekrój 

Okno - przekrój  Okno - przekrój 

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  SPECTRAL 60

SPECTRAL 60 SPECTRAL 60

SPECTRAL 60 SPECTRAL 60
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Drzwi - przekrój Okno - przekrój 

Drzwi - przekrój Drzwi - przekrój   

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  SPECTRAL 60

SPECTRAL 60 SPECTRAL 60

SPECTRAL 60 SPECTRAL 60
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Drzwi - przekrój  Drzwi - przekrój 

Drzwi - przekrój 

SYSTEMY OK IENNO-DRZWIOWE /  SPECTRAL 60

SPECTRAL 60 SPECTRAL 60

SPECTRAL 60
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S Y S T E M

MB-OKNO W PŁYCIE OKNA I DRZWI W PŁYTACH WARSTWOWYCH

System kształtowników aluminiowych umożliwiający łatwe i estetyczne mocowanie okien 
i drzwi systemów MB-45, MB-60, MB-70 w obiektach wykonanych z różnych typów płyt 
warstwowych o grubości w zakresie 60 - 150 mm. 
System charakteryzuje się bardzo prostą konstrukcją i łatwym montażem, polegającym 
na zatrzaskiwaniu kątowników mocujących jak i kształtowników maskujących
w specjalnych listwach zaczepowych. Ma to duże znaczenie w dobie rosnących wymagań 
w zakresie obniżania czasochłonności prac montażowych.

Okno otwierane MB-60 - przekrój 

Okno w płycie

Ska la  1:2

Okno w płycie
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MB-WG60 OGRODY Z IMOWE

Konstrukcja
System ogrodów zimowych został zaprojektowany 
uwzględniając podstawowe wymagania użytkownika ze 
względu na pożądaną estetykę pomieszczenia.
Podstawowe profile nośne tzn. krokwie są ukształtowane
od strony zewnętrznej pomieszczenia w formie profilu
odwróconego ⊥ zakończonego promieniem 20 mm.
W celu zwiększenia wytrzymałości dachu istnieje możliwość 
wzmocnienia profili dodatkowymi elementami aluminiowymi 
lub stalowymi. Krokwie powiązane są z profilami płatwi 
oraz profilami zawiasowymi opartymi o belkę okapu oraz 
belkę przyścienną w sposób kaskadowy, co znacznie ułatwia 
właściwe odprowadzenie wody oraz pozwala prowadzić 
efektywną wentylację pomieszczenia. Kąt pochylenia dachu 
wynosi 7°-45° od poziomu.

Izolacyjność termiczna
Uzyskano bardzo dobrą izolacyjność termiczną profili 
aluminiowych oraz wysoką wytrzymałość na skutek 
zastosowania specjalnych przekładek termicznych 
komorowych. Membrany z EPDM oraz profil HPVC, 
ochraniają termicznie obszar naroża szyby szczególnie, 
podatnego na oddziaływanie niskiej temperatury.

Szklenie i odporność na przenikanie wody
Konstrukcja daje możliwości szklenia w zakresie
od 24-36mm. Dla zapewnienia efektywnego 
odprowadzania wody opadowej z dachu oraz skroplin 
od strony wewnętrznej pomieszczenia system został 
wyposażony w rynnę wewnętrzną zintegrowaną
z profilem belki okapowej oraz profilem zawiasowym
i rynnę zewnętrzną odłączaną od belki okapu, co umożliwia 
zmianę wyglądu Ogrodu Zimowego. 

Zaprojektowana kompatybilność
System pozwala na zastosowanie wypełnień okienno-
drzwiowych MB oraz innych elementów dostępnych na 
rynku jako systemy tworzywowe, drewniane, inne.

Paleta kolorów
Duży wybór kolorów w palecie standardowej umożliwia 
zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów. 
Powłoki kolorystyczne wykonywane są metodą lakierowania 
proszkowego lub anodowania.

System profili aluminiowych izolowanych termicznie MB-WG60, przeznaczony do budowy 
ogrodów zimowych, oraz innych konstrukcji takich jak oranżerie, werandy itp., umożliwiający 
bezpośredni kontakt użytkowników z naturą i otaczającym krajobrazem. Konstrukcja tego 
typu ma zapewniać nową jakość życia w przestrzeni mieszkalnej, ze światłem padającym
z góry. Uzyskujemy dzięki temu wspaniałe naświetlenie pomieszczenia, oraz optymalny 
klimat wnętrza. W tradycyjnym rozumieniu Ogród Zimowy to nie ogrzewana weranda 
używana w sezonie wiosenno-letnim, pozwalająca na odpoczynek w bliskości natury. 
Naszym celem było zaprojektowanie takiego systemu aby mógł być wykorzystywany jako 
pomieszczenie mieszkalne w ciągu całego roku kalendarzowego.
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POZOSTAŁE  SYSTEMY /  MB -WG60

Przekrój przez belkę okapu  

MB-WG60
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POZOSTAŁE  SYSTEMY /  MB -WG60

Przekrój przez płatew  

Przekrój przez płatew 

MB-WG60

MB-WG60
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Przekrój przez krokiew

Przekrój przez belkę przyścienną

MB-WG60

MB-WG60
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ADAPTACYJNY

O W A L , S K SYSTEMY ROLET

FUNKCJONALNOŚĆ
System adaptacyjny przeznaczony jest 
do stosowania w istniejących budynkach. 
Roleta zwijana jest do skrzynki aluminiowej 
umieszczonej na ścianie lub w ościeży. 
Skrzynka jest wówczas elementem 
dekoracyjnym, dopasowanym do wyglądu 
budynku. Jednym z rozwiązań jest możliwość 
zastosowania moskitiery, zabudowanej 
w skrzynce roletowej (system Moskito). 
Zintegrowany system zapewnia niezależną 
pracę rolety i siatki przeciwinsektowej.

BUDOWA
Profile roletowe wykonane są
z wysokogatunkowej blachy aluminiowej, pokrytej 
dwuwarstwową powłoką lakierniczą w systemie 
PUR-PA, charakteryzującą się podwyższoną 
odpornością na ścieranie i działanie czynników 
atmosferycznych. Dzięki piance wypełniającej, 
profile odznaczają się dobrą izolacyjnością 
termiczną i dźwiękową.
W systemie tym oferujemy do wyboru dwa 
rodzaje skrzynek:
- czworokątne w systemie SK;
-  okrągłe w systemie OWAL.
Skrzynki w systemie SK wykonane są podobnie 
jak profile roletowe z wysokogatunkowej blachy 
aluminiowej. Blacha ta posiada dwuwarstwowe 
powłoki lakiernicze w systemie PUR-PA.

Okrągłe, ekstrudowane skrzynki w systemie 
OWAL charakteryzują się bardzo dużą 
wytrzymałością i żywotnością, zapewniając 
jednocześnie wysoki stopień bezpieczeństwa 
i ochrony. Dzięki zastosowaniu zaokrąglonej 
nakładki na prowadnicę otrzymujemy estetycznie 
wyglądający i funkcjonalny system OWAL. 

KOMFORT OBSŁUGI
Sterowanie roletami może odbywać się ręcznie 
lub poprzez napęd elektryczny połączony
z systemem sterującym, pozwalającym na ich 
komfortową obsługę.

WALORY UŻYTKOWE
Przemyślana konstrukcja rolet oraz 
odpowiednio dobrane materiały stanowią 
skuteczną ochronę przed nieproszonymi 
gośćmi. Ponadto doskonale izolują termicznie, 
pozwalając w znacznym stopniu obniżyć 
koszty ogrzewania zimą a latem zmniejszają 
w znacznym stopniu nagrzewanie się 
pomieszczeń. Połączenie z system Moskito 
zabezpiecza dodatkowo wnętrze budynku 
przed insektami i owadami, przy jednoczesnym 
zachowaniu dostępu światła i powietrza.

CERTYFIKATY
Elementy do produkcji rolet systemu 
Aluprof posiadają  certyfikaty zgodności 
z odpowiednimi aprobatami technicznymi, 
dopuszczającymi je do powszechnego 
stosowania w budownictwie.

 129



SYSTEMY ROLET /  system adaptacy jny  OWAL

130  131



S Y S T E M

PODTYNKOWY

I N T EGRO SYSTEMY ROLET

FUNKCJONALNOŚĆ
System podtynkowy INTEGRO przeznaczony jest 
do stosowania w nowo wznoszonych budynkach. 
Umożliwia on zastosowanie optymalnych 
rozwiązań architektom i projektantom. 
Stosowanie systemu w obiektach istniejących 
możliwe jest po dokonaniu niezbędnych zmian 
w obrębie nadproża. Jednym z rozwiązań jest 
możliwość zastosowania moskitiery, zabudowanej 
w skrzynce roletowej (system Moskito). 
Zintegrowany system zapewnia niezależną pracę 
rolety i siatki przeciwinsektowej.

BUDOWA
Profile roletowe wykonane są z wysokogatunkowej 
blachy aluminiowej, pokrytej dwuwarstwową 
powłoką lakierniczą w systemie PUR-PA, 
charakteryzującą się podwyższoną odpornością na 
ścieranie i działanie czynników atmosferycznych. 
Dzięki piance wypełniającej, profile odznaczają 
się dobrą izolacyjnością termiczną i dźwiękową. 
Skrzynka rolety wbudowana pod nadproże 
stanowi wraz z elewacją budynku integralną 
jej część. Czoło skrzynki jest jednocześnie 
podkładem pod dowolny materiał wykończeniowy 
(np. tynk, klinkier), dzięki czemu pozostaje ona 
niezauważalnym elementem fasady. Elementy 
systemu INTEGRO nie ingerują w  konstrukcję 
okna, drzwi i nadproża, nie naruszając tym samym 
bilansu energetycznego budynku.
W systemie tym rolety wykonuje się tylko w wersji 
zwijanej zewnętrznie (lewoskrętnej).

KOMFORT OBSŁUGI
Sterowanie roletami może odbywać się ręcznie 
lub poprzez napęd elektryczny połączony
z systemem sterującym, pozwalającym na ich 
komfortową obsługę.

WALORY UŻYTKOWE
Przemyślana konstrukcja rolet oraz odpowiednio 
dobrane materiały stanowią skuteczną ochronę 
przed nieproszonymi gośćmi. Ponadto doskonale 
izolują termicznie, pozwalając w znacznym 
stopniu obniżyć koszty ogrzewania zimą a latem 
zmniejszają w znacznym stopniu nagrzewanie 
się pomieszczeń. Połączenie z system Moskito 
zabezpiecza dodatkowo wnętrze budynku 
przed insektami i owadami, przy jednoczesnym 
zachowaniu dostępu światła i powietrza.

CERTYFIKATY
Elementy do produkcji rolet systemu Aluprof 
posiadają  certyfikaty zgodności z odpowiednimi 
aprobatami technicznymi, dopuszczającymi je do 
powszechnego stosowania w budownictwie.
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S Y S T E M

NADPROŻOWY

S K N SYSTEMY ROLET

FUNKCJONALNOŚĆ
System SKN przeznaczony jest do 
stosowania w nowo wznoszonych budynkach. 
Umożliwia on zastosowanie optymalnych 
rozwiązań architektom i projektantom. 
Skrzynki SKN są gotowymi elementami 
budowlanymi do wykorzystania przez 
architektów i przedsiębiorstwa budowlane.

BUDOWA
Profile roletowe wykonane są
z wysokogatunkowej blachy aluminiowej, 
pokrytej dwuwarstwową powłoką lakierniczą 
w systemie PUR-PA, charakteryzującą się 
podwyższoną odpornością na ścieranie
i działanie czynników atmosferycznych. Dzięki 
piance wypełniającej, profile odznaczają się 
dobrą izolacyjnością termiczną i dźwiękową. 
Skrzynka wykonana z twardego styropianu 
zapewnia odpowiedni stopień izolacji 
termicznej oraz gwarantuje bezproblemowe 
wykończenie elewacji. Elementy systemu SKN 
nie ingerują w  konstrukcję okna, drzwi
i nadproża, nie naruszając tym samym bilansu 
energetycznego budynku.
W systemie tym rolety wykonuje się tylko
w wersji zwijanej wewnętrznie (prawoskrętnej).

KOMFORT OBSŁUGI
Sterowanie roletami może odbywać się ręcznie 
lub poprzez napęd elektryczny połączony
z systemem sterującym, pozwalającym na ich 
komfortową obsługę.

WALORY UŻYTKOWE
Przemyślana konstrukcja rolet oraz 
odpowiednio dobrane materiały stanowią 
skuteczną ochronę przed nieproszonymi 
gośćmi. Ponadto doskonale izolują termicznie, 
pozwalając w znacznym stopniu obniżyć 
koszty ogrzewania zimą a latem zmniejszają 
w znacznym stopniu nagrzewanie się 
pomieszczeń.

CERTYFIKATY
Elementy do produkcji rolet systemu 
Aluprof posiadają  certyfikaty zgodności 
z odpowiednimi aprobatami technicznymi, 
dopuszczającymi je do powszechnego 
stosowania w budownictwie.
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B R A M A

Z W I J A N A SYSTEMY BRAM

 BRAMA ZWIJANA       
  GARAŻOWA

FUNKCJONALNOŚĆ
Bramę zwijaną garażową zamontować 
możemy zarówno w obiektach będących 
w trakcie budowy, jak i w już istniejących. 
Jedną z zalet jej zastosowania jest 
oszczędność miejsca. Pracująca
w płaszczyźnie pionowej brama jest  
dobrym rozwiązaniem tam, gdzie podjazd 
do garażu jest krótki lub prowadzi 
wprost z jezdni. Poprawia to znacznie 
bezpieczeństwo kierującego, gdyż 
podniesiona kurtyna bramy nie ogranicza 
widoczności.

BUDOWA
W zależności od gabarytów oraz warunków 
zabudowy istnieje możliwość zamontowania 
bramy garażowej na konsolach oraz
w skrzynce. Profile bramowe wykonane są
z wysokogatunkowej blachy aluminiowej. 
Blacha ta posiada dwuwarstwowe powłoki
lakiernicze w systemie PUR-PA, 
charakteryzujące się podwyższoną 
odpornością na ścieranie i działanie 
czynników atmosferycznych. Dzięki piance 
wypełniającej profile, odznaczają się one dobrą 
izolacyjnością termiczną i dźwiękową.
Odpowiedni dopływ powietrza lub światła 
można otrzymać stosując w kurtynie bramy 
profile wentylacyjne i z przeszkleniem.

KOMFORT OBSŁUGI
Wykorzystanie napędu elektrycznego 
umożliwia zastosowanie zdalnego sterowania. 
Sterowanie radiowe pozwala na otwieranie 
oraz zamykanie bramy bez potrzeby 
wysiadania z samochodu za pomocą pilota. 
Docenić to można przede wszystkim 
wieczorem, podczas deszczu lub zimą.

BEZPIECZEŃSTWO
Zgodnie z obowiązującymi normami brama 
garażowa standardowo wyposażona jest 
w zabezpieczenie przed przygnieceniem 
podczas zamykania. W przypadku awarii 
zasilania, bramę można otworzyć za pomocą 
awaryjnego napędu ręcznego. Brama 
standardowo wyposażona jest również 
w zabezpieczenie przed podniesieniem. 
Hamulec elektromagnetyczny napędu bramy 
wraz z wieszakami blokującymi skutecznie 
udaremniają wszelkie próby podniesienia 
kurtyny. Kurtyna składa się z profili PA 77 
wytrzymałych na działanie mechaniczne. 
Solidne, o odpowiedniej grubości ścianek 
prowadnice utrudniają wyrwanie kurtyny.
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 BRAMA ZWIJANA       
  PRZEMYSŁOWA  
 

ZASTOSOWANIE
Bramy przemysłowe stanowią podstawowe 
zabezpieczenie otworów budowlanych hal 
przemysłowych, budynków magazynowych czy 
handlowo – usługowych przed niepożądanym 
dostępem, włamaniem i czynnikami
atmosferycznymi. Są one bramami 
zewnętrznymi, które są usytuowane za 
otworem budynku wewnątrz obiektu.
Można je również zastosować jako bramy 
wewnętrzne.

BUDOWA BRAMY
I PARAMETRY TECHNICZNE
Kurtyna bramy wykonana jest z aluminiowego, 
ekstrudowanego profilu PE 100. Kształt 
oraz grubość jego ścianek została tak 
dobrana, aby zbudowana z niego kurtyna była 
stabilna i odporna na działanie czynników 
mechanicznych. Profile i prowadnice 
powlekane są farbami proszkowymi w szerokiej 
palecie kolorów RAL. Kurtyna zwijana jest na 
stalową rurę nawojową osadzoną na konsolach 
stanowiących jej podporę i łożyskowanie.
W przypadku bram montowanych w obrębie 
nadproża, należy zwrócić uwagę na minimalną 
jego wysokość, niezbędną dla zabudowy.

FUNKCJONALNOŚĆ
Bramę przemysłową możemy zamontować 
zarówno w obiektach już istniejących jak
i nowopowstających. Sterowanie bramą 
odbywa się za pomocą przełącznika 
umieszczonego wewnątrz budynku.
W zależności od potrzeb można zastosować 
sterowanie radiowe lub inne wybrane 
kombinacje urządzeń sterujących, które 
podnoszą komfort obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO
Zgodnie z obowiązującymi normami brama 
przemysłowa standardowo wyposażona jest
w poniższe rodzaje zabezpieczeń:
- hamulec bezpieczeństwa, który stanowi
  zabezpieczenie przed samoczynnym
  rozwinięciem się kurtyny bramy;
- kontaktowy czujnik bezpieczeństwa w listwie
  dolnej, który stanowi zabezpieczenie przed
  przygnieceniem zamykającą się bramą;
- układ fotokomórek, reagujący na ruch
  w świetle bramy i powodujący pod wpływem
  tego ruchu zatrzymanie lub powrót kurtyny
  bramy;
- awaryjny napęd ręczny, który umożliwia
  w przypadku awarii zasilania otwarcie
  lub zamknięcie bramy za pomocą korby lub
  łańcucha.

SYSTEMY BRAM /  brama zw i j ana  przemys łowa
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Ska la  1:2

FUNKCJONALNOŚĆ
Bramę zwijaną garażową zamontować możemy 
zarówno w obiektach będących w trakcie budowy, 
jak i w już istniejących. Podstawową funkcją 
kraty zwijanej jest zabezpieczenie obiektu przy 
jednoczesnej możliwości:
- prezentacji ekspozycji witryn sklepowych;
- zapewnienia właściwej wentylacji w pasażach 
handlowych i garażach podziemnych;
- zastosowania przeszklenia w profilu kratowym, 
stanowiącym dodatkowe zabezpieczenie przed 
wiatrem oraz innymi czynnikami atmosferycznymi.

BUDOWA
W zależności od gabarytów oraz warunków 
zabudowy istnieje możliwość zamontowania 
kraty zwijanej na konsolach oraz w skrzynce. 
Kurtyna bramy wykonana jest z aluminiowego, 
ekstrudowanego profilu kratowego PEK 80. 
Profile i prowadnice powlekane są farbami 
proszkowymi w szerokiej palecie kolorów 
RAL. Kształt profilu umożliwia zastosowanie 
przeszklenia, umożliwiającego dodatkową 
osłonę przed wiatrem i innymi czynnikami 
atmosferycznymi. 

KOMFORT OBSŁUGI
Sterowanie kratą odbywa się za pomocą 
przełącznika umieszczonego wewnątrz lub 
na zewnątrz pomieszczenia. W zależności 
od potrzeb można zastosować sterowanie 
radiowe lub przełączniki kluczowe umożliwiające 
obsługę kraty z zewnątrz.

BEZPIECZEŃSTWO
Zgodnie z obowiązującymi normami krata 
zwijana standardowo wyposażona jest
w zabezpieczenie przed przygnieceniem 
podczas zamykania. W przypadku awarii 
zasilania, kratę można otworzyć za pomocą
awaryjnego napędu ręcznego. Standardowo 
wyposażona jest również w zabezpieczenie 
przed podniesieniem.
Hamulec elektromagnetyczny napędu kraty 
wraz z wieszakami blokującymi skutecznie 
udaremniają wszelkie próby podniesienia 
kurtyny. 

K R A T A

Z W I J A N A SYSTEMY BRAM
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ALUPROF DE GmbH
Mühlenstrasse 30, 28779 Bremen, Deutschland
tel. +49 421 47 85 333, +49 421 47 85 366,
fax: +49 421 47 85 367, mobil: +49 176 234 83 471
e-mail: de@aluprof.eu

ALUPROF UK LTD
Unit LKR 8 L&M Business Park Linotype House
Norman Road, Altrincham, WA14 4ES, Cheshire, United Kingdom
tel: +44 161 941 4005, fax: +44 161 941 4006
mobile: +44 772 761 1613
e-mail: uk@aluprof.eu

ALUPROF UKRAINA
ул. Мишуги, 3в, оф.23, а/я 69, Киев 02140, Украина
tel. +380 44 49 44 784, fax: +380 44 49 44 785
e-mail: ukraina@aluprof.eu

ALUPROF RUS
Дмитровское Шоссе, д.60, 127474 Москва, Россия
tel./fax: +7 495 223 42 54
e-mail: rus@aluprof.eu

ALUPROF HUNGARY
Gardi Jeno u.14, H-1047 Budapest, Magyarország
tel. +36 1 231 60 40, fax: +36 1 231 60 45
e-mail: hungary@aluprof.eu

ALUPROF ROMANIA
Intrarea Judetului nr. 15, Bl 17, sc.1, et.2, ap.9, sector 2 
Bucuresti, Romania
tel./fax: +40 21 242 57 18, mobil: +40 74 467 99 78
e-mail: romania@aluprof.eu

ALUPROF SYSTEM CZECH
Teslova 1129/2, PSČ 702 21, Ostrava – Přívoz, Česká Republika
tel. +420 595 136 633, fax: +420 595 136 634
mobil: +420 731 145 147, +420 608 128 005
e-mail: czech@aluprof.eu

ALUPROF S.A.
Centrala; Zakład w Bielsku-Białej
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Poland
tel.  +48 33 81 95 300, fax  +48 33 82 20 512
Zakład w Opolu: ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole, Poland
tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006
e-mail: aluprof@aluprof.eu, www.aluprof.eu
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