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MB-78EI 
system ognioodporny - jest zaawansowanym technicznie systemem, 
charakteryzującym się zarówno szczelnością, jak i izolacyjnością ogniową. 
Spełnia on wymagania stale zaostrzanych norm polskich jak i europejskich 
w zakresie konstrukcji wydzielających w budynku objętym pożarem strefy 
bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia w klasie do EI60.

MB-70 HI 
wykorzystywany jest zarówno w zabudowie indywidualnej, jak 
i w fasadach aluminiowych. Konstrukcja systemu okienno-drzwiowego 
z przegrodą termiczną MB 70HI jest oparta na sprawdzonych 
i rozbudowanych systemach MB 70. System charakteryzuje się jednak 
znacznie wyższym stopniem izolacyjności ram wynikającym 
z zastosowania specjalnych wkładów izolacyjnych.  
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AOKNA I DRZWI 

ALUMINIOWE 

Nowoczesna stolarka aluminiowa ma za zadanie 
odpowiadać na współczesne wyzwania 
architektoniczne, dzięki  wykorzystaniu różnorodności 
form i kształtów. Aluminium jest idealnym  materiałem 
pozwalającym sprostać rosnącym wymaganiom rynku 
oraz nawet najbardziej wyra�nowanym wyobrażeniom 
klientów.  

MB-45, MB-60, MB-70, MB-70 HI oraz MB-SR 50 są 
wysokiej jakości systemami aluminiowymi, służącymi 
do wykonywania elementów architektonicznej 
zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, np.: różnych 
typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, fasad, 
ogrodów zimowych, konstrukcji przestrzennych. Duży 
wachlarz możliwości zastosowań oraz charakteru 
konstrukcji jak również wzorów i kolorów powoduje, że 
stolarka aluminiowa może być dopasowana  do 
architektury każdego budynku.

Rodzaj i charakter pro�li pozwala uzyskać smukłe 
i wytrzymałe konstrukcje okien i drzwi odpowiadające 
indywidualnym preferencjom klienta.
Aluminiowe systemy okienno-drzwiowe cechuje 
wyjątkowa trwałość, lekkość konstrukcji 
i maksymalne powierzchnie przeszkleń. 

MB-45 
aluminium zimne - służy do wykonywania nie 

wymagających izolacji termicznej elementów zabudowy 
wewnętrznej i zewnętrznej.

Uniwersalność i atrakcyjność systemu dodatkowo 
zwiększa możliwość dokonania wyboru pomiędzy 

kilkoma wariantami rozwiązań

MB-60
aluminium ciepłe – służy do wykonywania 
wymagających izolacji termicznej i 
akustycznej elementów zewnętrznej 
zabudowy. System charakteryzuje się niską 
wartością współczynnika przenikania ciepła 
U dzięki zastosowaniu przekładek 
termicznych i uszczelek


