Zdvižně-posuvné dveře

MB-59HS
Zdvižně-posuvné dveře jsou ideálním řešením pro předěl mezi obytnou částí
a exteriérem. Umožňují pohodlný, bezbariérový přístup na terasu, balkon nebo zahradu.
Velké prosklené plochy prosvětlují interiér a umožňují skvělý výhled ven. V otevřené
poloze nezabírají místo, což zvyšuje uživatelský komfort.
MB-59HS je subtilnější variantou osvědčeného systému MB-77HS. V systému
MB-59HS mají profily užší pohledovou šířku a díky tomu odpovídají stylu dnešní
architektury tj. méně profilů, více skla. Hmotnost i maximální rozměry křídel jsou však
omezeny do 300 kg (MB-77HS 400 kg) a také maximální tloušťka zasklení do 42 mm
(MB-77HS do 58,5 mm).

• výborná tepelná izolace
• úzké pohledové šířky profilů

Ve své kategorii nabízí vynikající tepelné parametry (ve variantě se zvýšenou izolací HI).
Díky svým vlastnostem se systém hodí jak do privátních objektů tak do apartmánů či
hotelů, ale také do různých meziprostor jako například zimní zahrady, vstupy do bazénů atp.
Nově je k dispozici také čistě posuvná verze a to pod názvem MB-59 Slide.

Zdvižně-posuvné dveře / MB-59HS

PARAMETRY A VÝHODY
• posuvná křídla velkých rozměrů – až 3,3 × 2,8 m (š × v), hmotnost až 300 kg
• různé typy rámů – 1-kolejnice, 2-kolejnice nebo 3-kolejnice (až 3 křídla za sebou), nízká kolejnice
• vysoká tepelná izolace (verze ST nebo HI)
• bezbariérová konstrukce
• zasklení až 42 mm		
• široká paleta barev vč. dřevodekorů, možnost dvoubarevného provedení

TECHNICKÉ ÚDAJE

MB-59HS ST / MB-59HS HI

Hloubka rámu

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

Hloubka křídla

59 mm

Tloušťka zasklení

10,5 – 42 mm

Rám

44 mm

Křídlo

83,5 – 94,5 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

MB-59HS ST / MB-59HS HI

Propustnost vzduchu

třída 3, EN 12207

Vodotěsnost

do třídy 9A (600 Pa), EN 12208

Zatížení větrem

do třídy C3, EN 12210

Tepelná izolace

Uf od 1,8 W/(m2K)
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