
Beltéri beépítési elemek – különféle típusú elválasztófalak, ablakok, ajtók – beleértve a toló-, lengő-, automataajtót 

– szélfogók, vitrinek, pénztárfülkék, üvegszekrények, stb. gyártásánál alkalmazott rendszer. Bázisa a speciális 

megoldásoknak: MB-45D füstgátló falaknak valamint MB-45S mély nútos ajtóknak. Lehetővé teszi a külső ajtók 

és az üvegfelületek kivitelezését olyan esetekben is amelyek nem igénylik a profilok hőszigetelését.

Ablak-Ajtó rendszer  
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MB-45

• Tervezési rugalmasság 

• Tartósság

• Egyszerű telepítés

ajtómetszet ablakmetszet



E rendszer alapján a PN-EN 13502-2:2008 szabvány szerinti  
Sm, Sa osztályú füstgátló ajtó is építhető. 

MŰSZAKI PARAMÉTEREK MB-45  MB-45S MB-45D

Keretmélység (ajtó / ablak) 45

Szárnymélység (ajtó / ablak) 45 / 54 45

Üvegezési mélység mm 
(fix ablak I ajtó / nyíló ablak) 2 - 25 / 2 - 34 2 - 25

Profilok min. látszó szélessége 

Ajtó- / ablakkeret 66,5 / 43,5

Ajtó- / ablakszárny 72 / 27,5

Szerkezet max. mérete és súlya

Ablak max. mérete RU (H x L) H 2400 mm (1850 mm)                                                   
L 1250 mm (1600 mm) - -

Szárny max. mérete (H x L) H 2400 mm (2200 mm), L 1250 mm (1400 mm)

Ajtó- / ablakszárny max. súlya (kg) 120 / 130 kg 130 kg 120 kg

Szerkezet típusa

Létező megoldások
Bukó ablak, Nyíló ablak, 

Bukó-Nyíló ablak, 
Kifelé és Befelé nyíló ajtók

Ajtók válaszfalakban
Kifelé és Befelé 
nyíló ajtók, Ajtók 
válaszfalakban

Ütésállóság Class 3 EN 1192:2001

MB-45 / MB-45D 

MB-45S rendszer az esztétikus és egyidejűleg gyorsan 
szerelhető mély nútos pántokkal rendelkező ajtók 
gyártásánál alkalmazható.

MB-45S 

FUNKCIONALITÁS ÉS ESZTÉTIKA

• a felhasználók igényeihez igazodó többféle nyitási móddal és funkcióval rendelkező ablak és ajtó 

• ajtószigetelési változatok valamint a küszöb kialakításának és magasságának nagy választéka 

• három típusú üvegléc: Standard, Prestige, Style

• lehetséges a profilok hajlítása és íves ablakok építése

Az MB-45 rendszer alapvető elemei magában foglalják 
az optimális kialakítású profilokat és kiegészítőket. 
Ez lehetővé teszi a könnyű,  tartós és funkcionális 
beépítés kivitelezését.

Aluprof Hungary Kft 

2120 Dunakeszi, Bagoly u.11
Hungary

tel: +36 27 542 600, fax: +36 27 542 601
E-mail: e-mail: info@aluprof.hu

www.aluprof.hu
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