
Nyílászáró rendszer

MB-70
Az Aluprof MB-70 nagy teljesítményű, teljesen integrált nyílászáró rendszer. 
Az alumínium profilba épített speciális kivitelezésű poliamid gátnak és a préselt 
tömítéseknek köszönhetően kiváló, Uf 1,0 W/(m²K)-tól kezdődő hőszigetelési 
teljesítménnyel, valamint csökkentett zajjellemzőkkel rendelkezik. A termékcsalád 
tökéletesen illeszkedik az Aluprof függönyfal- illetve keretező termékekbe, és beépíthető 
alacsony illetve magas, újonnan épült vagy akár felújított épületekbe is.

• Rugalmas kivitelezés 

• Hőszigetelés: Uf 1,0 W/(m²K)-tól



Nyíló ablak és rögzített ablak 
– keresztmetszet

Nyíló ablak – keresztmetszet

Nyílászáró reNdszer / MB-70

ABLAK ÁBRÁK A ILLETVE B SZAKASZ

UW érték W/(m²K)

Üveglap Chromatech Ultra kerettel

Kétkamrás egykamrás
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MB-70HI

K518101X

0,8 1,0 1,2

K518101X + K518111X

1,0 1,1 1,3

K518101X + K518112X

1,0 1,1 1,3

K518102X + K518112X

1,0 1,1 1,3

MB-70 / MB-70 HI

MB-70US / MB-70US HI

Ablak – keresztmetszet MB-70 HIAjtó – keresztmetszet MB-70 HI

A profilok alap választéka lehetővé teszi befelé illetve kifelé nyíló ablakok gyártását 
is. Konstrukciójának köszönhetően számos típus használható vele: nyíló, bukó, bukó-
nyíló, bukó-toló illesztések illetve harmonika-konstrukciók. Az ajtók tekintetében 
kínálatunk magába foglal szokványos, egy- illetve kétszárnyú ajtókat éppúgy, 
mint biztonsági becsapódásgátlóval felszerelt ajtókat. A rendszer nagyobb, kiállító 
szerkezetek kialakítására is alkalmas, szükség szerint erősített profilok használatával. 
számos érdekes, egyedi megoldás alapjául szolgálhat.

rejtett szárnyú ablak változat. lehetővé teszi a szomszédos, rögzített és nyíló ablakok 
kombinációjának kívülről nézve egységes megjelenését. A kívülről keskenynek ható 
kereteknek köszönhetően könnyed és elegáns benyomást kelt. Kapható átlagos, 
valamint fokozott hőszigetelésű, HI változatban is.



MB-70 / Nyílászáró reNdszer

MB-70SG

MB-70 INDUSTRIAL / MB-70 INDUSTRIAL HI

A rendszer azon változata, mely lehetővé teszi a kívülről láthatatlan keretes ablakok 
kialakítását. rejtett szárnyú konstrukcióra hasonlít, de 47 mm szélességű keretének 
köszönhetően keskenyebb, mint az MB-70Us, és karcsúbb, könnyedebb hatást kelt.

Akár öreg acélablakok renoválásánál, akár újonnan épült épületek stílusos, acélszerű 
megjelenésének biztosításánál az MB-70 Industrial lehetővé teszi az eredeti stílus 
megőrzését, miközben a korszerű alumínium technológia minden előnyét magában 
hordozza. A vonzó kivitelezési lehetőségeket hosszútávú megbízhatósággal ötvöző 
rendszer fokozottan hőszigetelt jellemzőkkel is bír, melyek biztosítják az energia 
megőrzését.

Az MB-70 rendszer használható MB- 70 Casement / MB-70HI Casement kifelé nyíló ablakok, MB-70 Pivot forgóablakok, betörésgátló ablakok 
– beleértve az rC4 osztályozású MB-70 rC4 speciális változatot – valamint MB -70CW / MB-70CW HI ablakhomlokzat kialakítására. További 
információkat építészeknek szóló kiadványunkban találhat, illetve kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki tanácsadóinkkal.

Nyíló ablak – keresztmetszet Aktív ablak függönyfalban – keresztmetszet

rögzített ablak – keresztmetszet Nyíló ablak – keresztmetszet

MB-70 Casement

MB-70RC4

MB-70 Pivot

MB-70CW / MB-70CW HI



• rögzített illetve befelé nyíló, bukó-nyíló, bukó-toló ablakok
• 1- illetve 2-szárnyú, befelé illetve kifelé nyíló ajtók
• biztonsági zár
• acélszerű, ipari megjelenés lehetősége
• kialakíthatók nagyméretű ajtókonstrukciók is
• rejtett szárnyú lehetőség
• betörés elleni védelmet nyújtó, biztonsági ablak- és ajtó lehetőség
• számos kivitelezési lehetőség
• kétszínű lehetőség
• üvegezés akár 60 mm-ig
• többpontos zár
• euro-hornyolás, mely kibővíti a felhasználható fémtartozékok választékát
• az Aluprof más MB rendszereivel kialakítható együttesek teljeskörű kivitelezési rugalmasságot és projektmegoldásokat kínálnak
• megfelel a CE jelölés követelményeinek

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK MB-70 
MB-70 HI

MB-70US 
MB-70US HI

MB-70 INDUSTRIAL 
MB-70 INDUSTRIAL HI MB-70SG MB-70CW 

MB-70CW HI
Keret mélysége

(ajtó / ablak) 70 mm / 70 mm 70 mm

szárny mélysége
(ajtó / ablak) 70 mm / 79 mm 79 mm

Üvegezési tartomány
(rögzített ablak és ajtó /

nyíló ablak)

15 – 51 mm /
23 – 60 mm

9 – 45 mm /
18 – 54 mm

15 – 51 mm /
23 – 60 mm 18 – 54 mm 9 – 45 mm /

18 – 54 mm

MIN. LÁTHATÓ SZÉLESSÉG – T-PRoFIL
Keret

(ajtó / ablak) 51 mm / 47 mm 75 mm 47 mm 47 mm 78,5 mm

szárny
(ajtó / ablak) 72 mm / 32 mm – 32 mm – 34,6 mm

MÉRETBELI ÉS SúLYBELI KoRLÁToK
Ablak maximális mérete

(M×sz)
M 2400 mm-ig
sz 1600 mm-ig

M 2100 mm-ig
sz 1400 mm-ig – M 2400 mm-ig

sz 2000 mm-ig –

Ajtó maximális mérete
(M×sz)

M 2400 mm-ig
sz 1300 mm-ig – – – –

Max. súly
(ajtó / ablak) 120 kg / 130 kg 130 kg – 130 kg –

KoNSTRUKCIÓ TíPUSAI

Megoldások

Bukóablak, 
nyílóablak, 
bukó-nyíló 

ablak, az ajtók 
befelé és 

kifelé nyílnak

rögzített ablak, 
bukóablak, 
nyílóablak, 
bukó-nyíló 

ablak

rögzített ablak, 
bukó-nyíló ablak

Nyílóablak, 
bukóablak, 
bukó-nyíló 

ablak

rögzített ablak, 
bukó-nyíló 

ablak

TELJESíTMÉNY MB-70 
MB-70 HI

MB-70US 
MB-70US HI

MB-70 INDUSTRIAL 
MB-70 INDUSTRIAL HI MB-70SG MB-70CW 

MB-70CW HI

légáteresztés 4-es osztály,
EN 1026:2001; EN 12207:2001 –

szélterhelési ellenállás C5 osztályig,
EN 12211:2001; EN 12210:2001

C5 osztály,
EN 12211:2001; EN 12210:2001

Vízzárás e1200 osztályig,
EN 1027:2001; EN 12208:2001

e750, 
EN 1027:2001; EN 12208:2001

Hőszigetelés (Uf) 1,0 W/(m²K)-tól 1,5 W/(m²K)-tól 1,9 W/(m²K)-tól 2,2 W/(m²K)-tól 1,4 W/(m²K)-tól

Nyílászáró reNdszer / MB-70

ALUPRoF-HUNGARY Kft.
Bagoly utca 11, 2120 dunakeszi, Magyarország
tel. +36 27 542 600,fax +36 27 542 601
e-mail: aluprof@aluprof.hu
www.aluprof.eu HU
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ALU M I N I U M  R E N D S Z E R E K


