Zdvižno-posuvné dvere

MB-59HS
Zdvižno-posuvné dvere sú ideálnym riešením pre predel medzi obytnou časťou
a exteriérom. Umožňujú pohodlný, bezbariérový prístup na terasu, balkón alebo záhradu.
Veľké presklené plochy presvetľujú interiér a umožňujú skvelý výhľad von. V otvorenej
polohe nezaberajúmiesto, čo zvyšuje užívateľský komfort.
MB-59HS je subtílnejší variant osvedčeného systému MB-77HS. V systéme MB-59HS
majú profily užšiu pohľadovú šírku a vďaka tomu zodpovedajú štýlu dnešnej architektúry,
t. j. menej profilov, viac skla. Hmotnosť a maximálne rozmery krídiel sú však obmedzené
do 300 kg (MB-77HS 400 kg), rovnako maximálna hrúbka zasklenia do 42 mm (MB77HS do 58,5 mm).

• výborná tepelná izolácia
• úzke pohľadové šírky profilov

Systém v svojej kategórii ponúka vynikajúce tepelné parametre (vo variante so zvýšenou
izoláciou HI). Vďaka svojím vlastnostiam sa systém hodí do privátnych objektov, tak aj
do apartmánov alebo hotelov a do rôznych medzi priestorov, ako napríklad prechod do
zimnej záhrady, vstup do bazénov atď.
Novo je k dispozícii aj čisto posuvná verzia, a to pod názvom MB-59 Slide.

Zdvižno-posuvné dvere / MB-59HS

PARAMETRE A VÝHODY
• posuvné krídla veľkých rozmerov – až 3,3 × 2,8 m (š × v), hmotnosť až 300 kg
• rôzne typy rámov – 1-koľajnica, 2-koľajnica alebo 3-koľajnica (až 3 krídla za sebou), nízka koľajnica
• vysoká tepelná izolácia (verzia ST alebo HI)
• bezbariérová konštrukcia
• zasklenie až 42 mm
• široká paleta farieb vr. drevených dekorácií, možnosť dvojfarebného vyhotovenia

TECHNICKÉ ÚDAJE

MB-59HS ST / MB-59HS HI

Hĺbka rámu

120 mm (2-koľajnica), 199mm (3-koľajnica)

Hĺbka krídla

59 mm

Hrúbka zasklenia

10,5 – 42 mm

Rám

44 mm

Krídlo

83,5 – 94,5 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

MB-59HS ST / MB-59HS HI

Priepustnosť vzduchu (prievzdušnosť)

trieda 3, EN 12207

Vodotesnosť

do triedy 9A (600 Pa), EN 12208

Zaťaženie vetrom

do triedy C3, EN 12210

Tepelná izolácia

Uf od 1,8 W/(m2K)
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