TOIMIVUUTTA JA TYYLIÄ
• erilaisia ikkunatoimintoja käyttäjien tarpeiden mukaan
• profiilien taittopalvelu ja kaari-ikkunoiden toteutukset
• erilaisia piiloikkunoiden tarjoamia viimeistelyratkaisuja - teräsnäköinen Industrial versio sekä kolme tyyppiä
lasituslistoja: Standard, Prestige, Style
• tavallinen tai pariovi, avattava sisään tai ulospäin, sekä ovi ns. turvallisella sulkutoiminnolla

• matala lämmönsiirtymiskerroin
- Uf alkaen 1,0 W/(m2K)

• erityyppisiin varusteisin sopivat rakenteet, esim. ikkunoihin upotettuihin saranoihin tai ovien rullasaranoihin
• perusta ratkaisuille, joilla on alennettu lämmönsiirtymiskerroin: MB-70 HI, MB-70US HI i MB-70CW HI
• kaksisävyiset rakenteet: eri profiiliväri sisä- ja ulkopuoleltaan

• Flexibility of design

• CE-merkintä tarvittaessa

TEKNINEN
ERITTELY

MB-70
MB-70 HI

MB-70US
MB-70US HI

MB-70 Industrial
MB-70 Industrial HI

MB-70SG

• Secured by Design Accredited

MB-70CW
MB-70CW HI

Elementtien mitat
Karmin syvyys (ovi/ikkuna)

70 / 70

70

Puitteen syvyys (ovi/ikkuna)

70 / 79

79

Lasin paksuus mm (kiinteät
ikkunat ja avattavat ovet/
ikkunat)

15 - 51 / 23 - 60

9 - 45 / 18 - 54

21-57

18 - 54

9 - 45 / 18 - 54

ikkuna- ja ovijärjestelmä

Elementtien minimi näkymäleveys
Oven/ikkunan karmi

51 / 47

75

47

47

78,5

Ovi/ikkuna

72 / 32

-

32

-

34,6

Avattavat ikkunat

H 2400 mm
W 1250 mm

H 1900 mm
W 2400 mm

-

H 2400 mm
W 2000 mm

-

Ovi

H 2400 mm
W 1300 mm

-

-

-

-

Oven/ikkunan paino (kg)

120 / 130 kg

130 kg

-

130 kg

-

avattava,
puoliavattava, avattava
ja puoliavattava, ulosja sisäänpäin avattava
ovi

kiinteä ikkuna, täysin
avattava ikkuna,
puoliavattava, puolija täysin avattava
ikkuna

kiinteä ikkuna, täysin
avattava ikkuna,
puoliavattava, puolija täysin avattava
ikkuna

kiinteä ikkuna,
puoliavattava,
puoli- ja täysin
avattava ikkuna

puoli- ja täysin
avattava ikkuna,
kiinteä ikkuna

MB-70SG

MB-70CW
MB-70CW HI

MB-70

Rakenteen minimi koko ja paino

TEKNISET PARAMETRIT

MB-70

MB-70 HI

MB-70US

Ilmanläpäisevyys

Lämmönsiirtymiskerroin
Uf W/(m2K)

MB-70 Industrial
MB-70 Industrial HI

luokka 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
luokka C6
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

luokkaan C5 asti /
EN 12211:2001; EN 12210:2001

Tuulikuormankestävyys

Vesitiiveys

MB-70US HI

Class E1050 asti
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

alkaen
1,5

alkaen
1,0

Class E1200 asti
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

Class E1050 asti
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

79 mm

luokka C5
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

ikkunan läpileikkaus

149 mm

oven läpileikkaus

E750
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

alkaen

alkaen

alkaen

alkaen

alkaen

1,5

1,5

1,9

2,2

1,4

Uudenaikainen alumiinijärjestelmä, joka soveltuu kunnon lämpöeristystä vaativien ulkopuolisten rakennuselementtien
toteuttamiseen, esim.: erityyppiset ovet, ikkunat, tuulikaapit, näyttelyikkunat ja muut rakenteet. MB-70 järjestelmän
puitteissa voi käyttää myös murronestopaketilla varustettuja ikkunoita ja ovia sekä erilaisia ikkunatyyppejä, esim.
MB-70US / MB-70US HI ns. ”piiloikkuna” ja MB-70 Industrial. Järjestelmä toimii myös MB-70CW / MB-70CW HI
”kylmän-lämpimän” julkisivurakenteen perustana.

ALUPROF S.A.
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Puola
puh. +48 33 81 95 300, faksi +48 33 82 20 512
sähköposti: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.eu

FI-08.2012

Käytettävissä olevat ratkaisut

70 mm

Rakennetyypit

MB-70

MB-70 INDUSTRIAL / MB-70 INDUSTRIAL HI

kiinteän ikkunan läpileikkaus
ikkunan läpileikkaus

oven läpileikkaus
avattavan ikkunan läpileikkaus

Industrial-ikkunoiden ominaispiirre on profiilien
koriste-elementit, jotka viittaavat historiallisten
teräsikkunoiden tyyliin. Näin ollen uudistettava
rakennus saa huomattavasti paremman suojauksen
lämmön karkaamista vastaan kuin tavallisten
ikkunoiden kohdalla.

Hyvin lämpöeristetty järjestelmä. Soveltuu erilaisten
ikkunoiden, ovien, tuulikaappien, näyteikkunoiden
ja muiden rakenteiden toteuttamiseen. MB-70:n
tunnusmerkkejä ovat paitsi lämpöeristyskerroksen
erikoisrakenne, myös innovatiiviset kaksiosaiset
tiivisteet.

MB-70 HI

MB-70SG

ikkunan läpileikkaus

oven läpileikkaus
avattavan ikkunan läpileikkaus

ikkunan läpileikkaus julkisivussa

Järjestelmällä voidaan toteuttaa ikkunoita, joiden
profiilit jäävät täysin näkymättömiin rakennuksen
ulkopuolelta. Ulkonäöltään rakenne muistuttaa
piilopuiteikkunaa, paitsi että sen ulkopuolelta näkyvä
karmi on paljon kapeampi kuin MB-70US -ratkaisussa,
ja se voi olla jopa 47 mm.

Ovi- ja ikkunajärjestelmä alennetulla
lämmönsiirtymiskertoimella, jonka varmistavat
profiilien sisällä ja lasien alapuolella olevat
eristekerrokset.

MB-70CW / MB-70CW HI

MB-70US / MB-70US HI

avattavan ikkunan läpileikkaus
avattavan ja kiinteän ikkunan
läpileikkaus

Järjestelmään sisältyvät ikkunat on varustettu
ulkopuolelta näkymättömillä puitteilla.
Vierekkäin asetettujen kiinteiden ja avattavien
ikkunoiden joukosta ei erota, mikä ikkuna on
kiinteä ja mikä on avattava. Ikkunapuitteiden
leveys on pieni, joten ulkopuolelta rakenne on
kevyen ja hoikan näköinen.

ikkuna- ja ovijärjestelmä

Ratkaisua käytetään raudoitetusta betonista tehtyihin
julkisivuihin tai muurattuihin seiniin, joissa on ikkuna-aukkoja.
Tämän tyyppisissä julkisivuissa on kahdentyyppisiä kenttiä ”kylmiä” ja ”lämpimiä”. ”Lämpimät” kentät ovat lämpöeristettyjä
ikkunoita, jotka asennetaan julkisivun reunan taakse ikkunaaukkoihin. ”Kylmät” kentät ovat ikkunanvälisiä vyöhykkeitä, jotka
koostuvat lämpöeristämättömistä profiileista ja yksittäisistä
laseista sekä suojaavat rakennetta ja varsinaista lämpöeristettä
(esim. mineraaliviljaa) sään vaikutuksilta.

avattavan ikkunan läpileikkaus

ikkuna- ja ovijärjestelmä

