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Systemy okienno-drzwiowe 

MB-86
MB-86US
System okienno-drzwiowy o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość 
zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników. Konstrukcja jego 
kształtowników posiada 3 warianty wykonania w zależności od wymagań 
oszczędności energii cieplnej: ST, SI i AERO. MB-86 to pierwszy na świecie system 
aluminiowych okieni drzwi, w którym zastosowany został aerożel - materiał  
o doskonałej izolacyjności termicznej. Do zalet systemu MB-86 należy także 
wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca wykonywanie konstrukcji o dużych 
gabarytach i ciężarze.

f od 0,57 W/m²K 

Zyskaj ciepło na lata
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MB-86US
System okien z ukrytym skrzydłem 

Cechą charakterystyczną okien MB-86US są skrzydła niewidoczne od strony 
zewnętrznej, dzięki czemu sąsiadujące obok siebie okna stałe i otwierane 
wyglądają identycznie. Dzięki niewielkiej szerokości ram okiennych konstrukcja 
od strony zewnętrznej sprawia wrażenie smukłej i lekkiej. 

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

 
   akustycznych lub antywłamaniowych

DANE TECHNICZNE MB-86 OKNA MB-86 DRZWI MB-86US

WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW

Głębokość ramy 77 mm 77 mm 77 mm

Głębokość skrzydła 86 mm 77 mm 80,8 mm

Grubość szklenia
ościeżnica: 13,5 do 58,5 mm, 

skrzydło: 21 do 67,5 mm
ościeżnica: 13,5 do 58,5 mm

ościeżnica: od 7 do 52 mm, 
skrzydło: od 15 do 60 mm

MAX WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI

Max wymiary skrzydła (HxL) H do 2800 mm, L do 1700 mm H do 3000 mm, L do 1400 mm H do 2500 mm, L do 1600 mm

Max ciężar skrzydła 150 kg 200 kg 150 kg

przekrój drzwi MB-86 SI+ przekrój okna MB-86US

PARAMETRY TECHNICZNE MB-86 OKNA MB-86 DRZWI MB-86US

Przepuszczalność powietrza klasa 4, PN-EN 12207:2001 klasa 3, PN-EN 12207:2001 klasa 4, PN-EN 12207:2001

Wodoszczelność klasa E 1500, PN-EN 12208:2001 klasa 5A (200 Pa), 
PN-EN 12208:2001

klasa E 1350, PN-EN 12208:2001

Izolacyjność termiczna Uf

MB-86 ST od 1,33 W/(m²K) 
MB-86 SI od 0,92 W/(m²K) 

MB-86 AERO od 0,57 W/(m²K)

MB-86 ST od 2,16 W/(m²K)
MB-86 SI od 1,76 W/(m²K)

MB-86 SI+ od 1,49 W/(m²K)
MB-86 AERO od 1,22 W/(m²K)

MB-86 ST od 1,03 W/(m²K) 
MB-86 SI od 1,01 W/(m²K) 

MB-86 AERO od 0,86 W/(m²K)

Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5, PN-EN 12210:2001  klasa C1/B2, PN-EN 12210:2001 klasa C5, PN-EN 12210:2001
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DRZWI 
PANELOWE 
Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie termoizolowanych drzwi 
aluminiowych MB-86 i występuje w czterech wersjach budowy profili ramy i skrzydła. 
Jako wypełnienia drzwi służą najwyższej jakości ozdobne panele, dostępne w szerokiej 
gamie wzorów i barw, które mogą być za pomocą klejenia moco-wane do profili drzwi 
jednostronnie lub dwustronnie. 

Drzwi panelowe charakteryzują się wysoką estetyką oraz bardzo dobrą izolacyj-
nością termiczną i akustyczną. Dzięki zastosowaniu lakierów samoczyszczących 
długo zachowują piękny, estetyczny wygląd. Drzwi panelowe firmy Aluprof są 
propozycją dla najbardziej wymagających użytkowników, dla których staną się  
nie tylko bezpiecznym i trwałym wejściem do domu, ale także jego wizytówką  
i ozdobą. 

Komfort od progu
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SYSTEM DRZWI PANELOWYCH

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

przekrój przez drzwi panelowe MB-86 AERO
w zabudowie witrynowej

przekrój przez próg drzwi panelowych 
MB-86 AERO

DANE TECHNICZNE DRZWI PANELOWE MB-86

Głębokość ramy 77 mm

Głębokość skrzydła 77 mm

Grubość panelu wypełniającego 22 – 77 mm

Maksymalne wymiary skrzydła (H x L) L do 1400 mm, H do 2590 mm

PARAMETRY TECHNICZNE DRZWI PANELOWE MB-86

Przepuszczalność powietrza klasa 3, PN-EN 12207:2001

Wodoszczelność klasa 6A (250 Pa), PN-EN 12208:2001

Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5/B5,  PN-EN 12210:2001

Izolacyjność termiczna UD od 0,65 W/m²K
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Systemy okienno-drzwiowe

MB-70 
MB-70 HI

BAŁTYCKIE CENTRUM BIZNESU
Lokalizacja: Gdańsk 

Projekt: Biuro Projektów BASS

Nowoczesny system aluminiowy, służący do wykonywania wymagających 
bardzo dobrej izolacji termicznej i akustycznej elementów architektonicznej 
zabudowy zewnętrznej np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, 
konstrukcji przestrzennych. W systemie MB-70 można wykonywać okna  
i drzwi antywłamaniowe, dostępne są także różne wersje okien: okno z tzw. 
“ukrytym skrzydłem” MB-70US / MB-70US HI oraz wersja MB-70 Industrial. 
System ten jest również podstawą konstrukcji fasady “zimno-ciepłej”  
MB-70CW / MB-70CW HI.

f od 1,0 W/m²K
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SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

 
 oraz listwy do szklenia trzech rodzajów: Standard, Prestige, Style

przekrój przez oknoprzekrój przez drzwi
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Cechą charakterystyczną okien w wersji Industrial jest wzbogacenie 
profili o dodatkowe elementy dekoracyjne, nawiązujące wyglądem 
do okien stalowych w budynkach podlegających ochronie 
konserwatorskiej. Okna te powstały w oparciu o ciepły system  
MB-70, dzięki czemu modernizowany obiekt zyskuje  większą ochronę  
przed utratą ciepła przez okna. 

MB-70 INDUSTRIAL
MB-70 INDUSTRAIL HI

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

przekrój przez okno stałe przekrój przez okno otwierane

MB-70US
MB-70US HI

Okna wykonane z elementów tego systemu posiadają skrzydła 
niewidoczne od strony zewnętrznej zabudowy. W szeregu 
sąsiadujących ze sobą okien stałych i otwieranych niemożliwe 
jest rozróżnienie położenia tych pól. Szerokość ram okien  
w widoku od strony zewnętrznej zabudowy jest niewielka, dzięki czemu 
konstrukcja stwarza wrażenie smukłej i lekkiej.

przekrój przez okno 
otwierane i stałe

przekrój przez okno otwierane

System ten umożliwia wykonanie okien z niewidocznymi od strony 
zewnętrznej profilami skrzydeł. Konstrukcja swym wyglądem 
przypomina okno z ukrytym skrzydłem, jednak widoczna w nim 
od strony zewnętrznej ościeżnica jest zdecydowanie węższa,  
niż w rozwiązaniu MB-70US, gdyż może mieć tylko 47 mm.

MB-70SG

przekrój okna otwieranego przekrój przez okno  
w fasadzie
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PARAMETRY TECHNICZNE MB-70 
MB-70 HI

MB-70US 
MB-70US HI

MB-70 Industrial 
MB-70 Industrial HI  MB-70SG MB-70CW 

MB-70CW HI

Przepuszczalność 
powietrza klasa 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001

Odporność na obciążenie 
wiatrem do klasy C5 / EN 12211:2001; EN 12210:2001 klasa C5

EN 12211:2001; EN 12210:2001

Wodoszczelność do klasy E1200 
EN 1027:2001; EN 12208:2001

E750
EN 1027:2001; EN 12208:2001

Izolacyjność termiczna (Uf) od 1,0 W/m²K od 1,5 W/m²K od 1,9 W/m²K od 2,2 W/m²K  od 1,4 W/m²K

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

MB-70CW 
MB-70CW HI 

Rozwiązanie to wykorzystuje 
się do zabudowy elewacji  
o żelbetowych lub murowanych 
ścianach z otworami okiennymi. 
W fasadzie tego typu występują 
dwa rodzaje pól, tzw.: „zimne”  
i „ciepłe”. Pola „ciepłe” stanowią 
izolowane termicznie okna 
montowane przed licem fasady 
w otworach okiennych. 
Pola „zimne”, natomiast, to 
wykonane z nieizolowanych 
termicznie kształtowników 
i szyb pojedynczych pasy 
międzyokienne chroniące 
konstrukcję i izolację termiczną 
(np. wełnę mineralną) przed 
wpływami atmosferycznymi. przekrój przez okno otwierane

DANE TECHNICZNE MB-70 
MB-70 HI

MB-70US 
MB-70US HI

MB-70 Industrial
MB-70 Industrial HI MB-70SG MB-70CW 

MB-70CW HI

WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW

Głębokość ramy (drzwi / okno) 70 / 70 70

Głębokość skrzydła (drzwi / okno) 70 / 79 79

Grubość szklenia mm 
(okno stałe i drzwi / 

okna otwierane)
15 – 51 / 23 – 60 9 – 45 / 18 – 54 15-51 / 23-60 18 – 54 9 – 45 / 18 – 54

MIN. SZEROKOŚĆ WIDOKOWA KSZTAŁTOWNIKÓW

Rama drzwi / okna 51 / 47 75 47 47 78,5

Skrzydło drzwi / okna 72 / 32 – 32 – 34,6

MAX WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI

Okna otwierane H do 1100 mm
L do 1250 mm

H do 2100 mm
L do 1400 mm – H do 2400 mm 

L do 2000 mm
H do 2100 mm
L do 1400 mm

Drzwi H do 2400 mm
L do 1300 mm – – – –

Ciężar skrzydła drzwi / okna (kg) 120 / 130 130 – 130 –

TYPY KONSTRUKCJI

Rozwiązania
okno rozwierane,  

uchylne, rozwierano-uchylne, 
drzwi otwierane na zewnątrz

i do wewnątrz

okno stałe,  
okno rozwierane, 

uchylne,  
rozwierano-uchylne

okno stałe,  
okno rozwierane, 

uchylne,  
rozwierano-uchylne

okno rozwierane, 
uchylne,  

rozwierano-uchylne

okno rozwierane, 
uchylne, 

stałe
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Systemy drzwi podnoszono-przesuwnych 

MB-77HS 
MB-77HS HI
Drzwi podnoszono-przesuwne są idealną propozycją jako zabudowa łącząca pokoje lub 
ogrody zimowe ze środowiskiem zewnętrznym, stanowią wygodne wyjścia na balkon, taras 
lub otwartą przestrzeń ogrodu. Umożliwiają bardzo dobry kontakt z otoczeniem, a w pozycji 
otwartej nie zabierają miejsca we wnętrzu pomieszczenia, co dodatkowo podnosi komfort  
ich użytkowania. System MB-77HS należy do produktów o najlepszych parametrach  
i spełnia wszelkie wymagania stawiane tej grupie produktów. Posiada dwa różniące się  
izolacją termiczną warianty konstrukcji: ST i HI. Budowa profili pozwala na wykonywanie 
ekskluzywnych drzwi o dużych gabarytach, wypełnionych szkłem jedno- lub 
dwukomorowym, a zastosowane materiały i rozwiązania techniczne pomagają osiągnąć 
wysoki stopień ochrony cieplnej i akustycznej. Dzięki swym właściwościom system ten 
doskonale sprawdza się zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i w komfortowych 
apartamentach lub hotelach. 

Twoja przestrzeń
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SYSTEMY DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA
 wytrzymałe i smukłe profile umożliwiają budowę niskoprogowych drzwi o ciężarze skrzydła do 400 kg, wysokości do 3,2 m  

   i szerokości do 3,3 m 
 

   oraz dodatkowe akcesoria i wkłady izolacyjne pozwalają osiągnąć bardzo dobre parametry cieplne i akustyczne konstrukcji 

 
   bez zmian istotnych elementów konstrukcyjnych drzwi 

 
   na przenikanie przez drzwi wody i powietrza 

 
   oraz stosowanie wspólnych komponentów do ich produkcji

 
   zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego 

DANE TECHNICZNE MB-77HS / MB-77HS HI

Głębokość ramy 174 mm

Głębokość skrzydła 77 mm

Grubość szklenia okien 13,5 - 58,5 mm 

MIN. SZEROKOŚĆ WIDOKOWA KSZTAŁTOWNIKÓW:

Rama 48 mm

Skrzydło 94,5 - 105,5 mm 

PARAMETRY TECHNICZNE MB-77HS / MB-77HS HI

Przepuszczalność powietrza klasa 4, EN 12207 

Wodoszczelność klasa 9A, EN 12208 

Izolacyjność termiczna Uf od 1,4 W/(m²K) 

Odporność na obciążenie wiatrem do klasy C4, EN 12210 
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Systemy przeciwpożarowe

MB-78EI
MB-78EI DPA 
MB-118EI
System ścianek przeciwpożarowych MB-78EI służy do wykonywania 
wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno  
i dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45 lub EI60, 
według normy PN-EN 13501-2+A1:2010. Drzwi przeciwpożarowe mogą  
w razie potrzeby mieć jednocześnie własności dymoszczelne. System  MB-78EI 
pozwala także na wykonywanie automatycznie przesuwnych drzwi MB-78EI DPA  
o klasie ogniowej EI15 lub EI30. System MB-118EI bazuje na konstrukcji  
MB-78EI i służy do wykonywania konstrukcji o klasie odporności ogniowej EI120. 
Drzwi przeciwpożarowe mogą być montowane w fasadach przeciwpożarowych  
MB-SR50EI oraz MB-SR50N EI. 

Zyskaj cenny czas
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SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

 
   o wysokości do 2515 mm 

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

DANE TECHNICZNE MB-78EI MB-118EI

WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW

Głębokość ramy / słupów 78 118

Głębokość skrzydła / rygli 78 118

Sztywność słupów (zakres wsp. Ix) – –

Sztywność rygli (zakres wsp. Iz) – –

Grubość szklenia (mm) 6 – 49 mm 48 – 84 mm

MIN. SZEROKOŚĆ WIDOKOWA KSZTAŁTOWNIKÓW

Rama drzwi / rama ścianki / słup 51 (72) 83

Skrzydło drzwi / przewiązka ścianki / rygiel 72 (51) 83

MAX WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI

Max wymiary skrzydła drzwi (HxL) 
/ pola ścianki / pola fasady

H do 2500 mm 
L do 1400 mm

H do 2500, 
L do 1400

Max ciężar skrzydła drzwi 
/ pola ścianki / pola fasady

250 kg 410 kg

PARAMETRY TECHNICZNE MB-78EI MB-118EI

Przepuszczalność powietrza klasa 2, PN-EN 12207:2001 klasa 4, PN-EN 12207:2001

Wodoszczelność klasa 5A, PN-EN 12208:2001 klasa RE750, PN-EN 12208:2001

Odporność ogniowa
ścianki stałe i drzwi przymykowe: 
EI15, EI30, EI45, EI60, EN 13501-2,  
drzwi przesuwne: EI30, EN 1634-1

EI120, EN 13501-2

Izolacyjność termiczna (Uf) od 1,6 W/(m²K) –

Izolacyjność akustyczna (Rw) do 37 dB –

MB-78EI DPA

Automatyczne przeciwpożarowe  

drzwi przesuwne

System MB-78EI DPA służy do wykonywania  

wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciw-

pożarowych z automatycznie przesuwanymi drzwia-

mi jedno- i dwuskrzydłowymi w klasie odporności  

ogniowej EI15 lub EI30. Zastosowany napęd umoż-

liwia sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie drzwi  

o ciężarze skrzydła do 200 kg.

Maksymalne gabaryty konstrukcji w świetle przejścia:

– wysokość drzwi 1-skrzydłowych i 2-skrzydłowych: 

   do 2515 mm.

– szerokość drzwi 1-skrzydłowych: do 1155 mm.

– szerokość drzwi 2-skrzydłowych: do 2326 mm.
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Systemy okienno-drzwiowe

MB-60 
MB-60 HI

INSTYTUT TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I GASTRONOMII PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Lokalizacja: Łomża 

Projekt: PW ARKON

System służący do wykonywania wymagających izolacji termicznej i akustycznej 

elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej. Można  w nim wykonywać 

różne wersje okien: m.in. okna z tzw. ukrytym skrzydłem MB-60US, okna obrotowe 

MB-60 Pivot oraz okna w wersji Industrial, czyli o wyglądzie tzw. “stalopodobnym”, 

dostępne są także okna i drzwi antywłamaniowe. Na systemie MB-60 bazuje również 

konstrukcja okna MB-60EF dedykowanego do fasady MB-SR50 EFEKT oraz system 

ekonomicznych drzwi MB-60E. Większość tych rozwiązań wystepuje w wersji  

HI – o podwyższonej izolacyjności termicznej.
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SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

 
   oraz listwy do szklenia trzech rodzajów: Standard, Prestige, Style

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

przekrój oknaprzekrój drzwi
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SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

Okna wykonane z elementów tego systemu posiadają skrzydła niewidoczne  
od strony zewnętrznej zabudowy. W szeregu sąsiadujących ze sobą okien 
stałych i otwieranych niemożliwe jest rozróżnienie położenia tych pól. 

System MB-60 Pivot służy do wykonywania okien obrotowych  
o poziomej lub pionowej osi obrotu. Zawiasy  pozwalają na obrót  
skrzydła o kąt od 0º do 180º. Zaletą okien MB-60 Pivot są duże 
dopuszczalne gabaryty i ciężary konstrukcji. 

MB-60US
MB-60US HI

MB-60E
MB-60E HI

System służy do wykonywania drzwi oraz zestawów okiennych  
z drzwiami. Umożliwia uzyskanie konstrukcji o dobrych własnościach 
użytkowych, zapewniając jednocześnie ekonomiczny poziom kosztów 
produkcji oraz wygodę i skrócenie czasu montażu.

MB-60 PIVOT

przekrój przez okno obrotowe

przekrój przez okno otwierane

przekrój drzwi

8
1
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109

przekrój przez okno otwierane w fasadzie

System umożliwia wykonanie okien dostosowanych do zamontowania  
w fasadzie MB-SR50 EFEKT. Elewacja uzyskuje dzięki  temu specyficzny 
wygląd, tzn. na powierzchni zewnętrznej fasady całoszklanej wyraźnie 
zarysowana jest rama okna aluminiowego, przy czym powierzchnie 
zewnętrzne profili okna i szyb leżą na jednej płaszczyźnie.

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

MB-60EF
MB-60EF HI

DANE TECHNICZNE
MB-60 

MB-60 HI
MB-60US 

MB-60US HI
MB-PIVOT

MB-60E
MB-60E HI

MB-60EF
MB-60EF HI

WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW, ZAKRES SZKLENIA

Głębokośc ramy (drzwi / okno) 60 / 60 60

Głębokość skrzydła (drzwi / okno) 60 / 69 69 60 69

Grubość szklenia mm 
(okno stałe i drzwi / okna otwierane)

5 - 41 / 14 - 50 4 - 35 / 8 - 44 5 - 41 / 14 - 50 5 - 41 -

MIN. SZEROKOŚĆ WIDOKOWA KSZTAŁTOWNIKÓW

Rama drzwi / okna 51 / 47 75 60 41,5 72

Skrzydło drzwi / okna 72 / 29 34,6 60 67 72

MAX WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI

Max wymiary okna 
H do 2400 mm
L do 1250 mm

H do 1900 mm
L do 1100 mm

H do 2000 mm
L do 2400 mm

-
H do 2400 mm
L do 1250 mm

Max wymiary drzwi 
H do 2400 mm
L do 1200 mm

- -
H do 2300 mm
L do 1300 mm

-

Ciężar skrzydła drzwi / okna 120 / 130 kg 130 kg 180 kg 120 kg 130 kg

TYPY KONSTRUKCJI

Dostępne rozwiązania

okna rozwierane, uchylne, 
rozwierano-uchylne, uchylno-

przesuwne, drzwi otwierane na  
i do wewnątrz

okna stałe, 
rozwierane, 

uchylne, 
rozwierano-

uchylne

okna obrotowe
drzwi i zestawy 

okienne
z drzwiami

okna 
w fasadzie: 

rozwierano-
uchylne

PARAMETRY TECHNICZNE
MB-60 

MB-60 HI
MB-60US

MB-60US HI
MB-PIVOT

MB-60E
MB-60E HI

MB-60EF
MB-60EF HI

Przepuszczalność powietrza klasa 4 klasa 3 klasa 4

Odporność na obciążenie wiatrem
 

C5
EN 12211:2001; EN 12210:2001

klasa C2
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

klasa C1
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

klasa C4
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

Odporność na uderzenie klasa 3 - - klasa 3 -

Wodoszczelność
 

klasa E900
EN 1027:2001; EN 12208:2001

klasa E1200
EN 1027:2001; EN 12208:2001

Izolacyjność termiczna
Uf (W/m²K)

od 1,4 od 1,7 - od 2,8 -
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System okienno-drzwiowy

MB-59S HI

MALTA OFFICE PARK 
Lokalizacja: Poznań 

Projekt: Litoborski + Marciniak Biuro Architektoniczne

System MB-59S HI służy do wykonywania wymagających izolacji termicznej 

i akustycznej elementów zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien, drzwi, 

wiatrołapów, witryn, itd.

Oprócz standardowych okien i drzwi system MB-59S HI jest podstawą takich 

konstrukcji jak: okna otwierane na zewnątrz MB-59S Casement, okna obrotowe 

MB-59S Pivot oraz drzwi ekonomiczne MB-59SE. Większość tych rozwiązań 

występuje w wersji HI – o podwyższonej izolacyjności termicznej. 
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SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

możliwość znakowania CE

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

przekrój okna otwieranegoprzekrój drzwi
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SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

System MB-59S Casement służy do produkcji okien odchylanych oraz 
rozwieranych na zewnątrz. Konstrukcje te mogą być wyposażone w dwa 
rodzaje okuć: zawiasy obrotowe lub nożycowe. Profile systemu MB-59S 
Casement pozwalają także na wykonanie drzwi przesuwnych automatycznie 
i manualnie MB-DPA.

MB-59S CASEMENT
MB-59S CASEMENT HI

System MB-59SE obejmuje profile i akcesoria do wykonywania drzwi oraz 
konstrukcji okiennych z drzwiami. Konstrukcje oparte na tym systemie 
są ekonomiczne w produkcji, a jednocześnie charakteryzują się dobrymi 
własnościami użytkowymi.

MB-59SE

przekrój drzwi przekrój przez poprzeczkę
dolną drzwi

przekrój okna otwieranego na zewnątrz

przekrój okna otwieranegoprzekrój drzwi

Podstawowa wersja systemu MB-59S stosowana jest do wykonywania 
różnych typów okien, drzwi i zestawów witrynowych. Jest rozwiązaniem 
uniwersalnym - kształtowniki mają budowę 3-komorową, a ich konstrukcja 
pozwala na stosowanie wielu rodzajów okuć zarówno w oknach, jak  
i w drzwiach. Wkłady stosowane w profilach wersji docieplonej MB-59S HI 
dodatkowo podnoszą izolacyjność termiczną konstrukcji.

MB-59S HI
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SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

DANE TECHNICZNE MB-59S / MB-59S HI  MB-59SE
MB-59S CASEMENT /
MB-59S CASEMENT HI

MB-59S PIVOT /
MB-59S PIVOT HI

WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW, ZAKRES SZKLENIA

Głębokość ramy (drzwi / okno) 50 / 50 50 50 50

Głębokość skrzydła (drzwi / okno) 50 / 59 50 59 59

Grubość szklenia mm
(okno stałe i drzwi / okna otwierane) 4,5 - 31,5 / 4,5 - 40,5 4,5 - 31,5 4,5 - 31,5 4,5 - 31,5

MIN. SZEROKOŚĆ WIDOKOWA KSZTAŁTOWNIKÓW

Rama drzwi / okna 36,5 / 47,5 45,5 33,5 61

Skrzydło drzwi / okna 72,5 / 34,5 67,5 72,5 61

MAKSYMALNE WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI

Max wymiary okna 
H do 2400 mm
L do 1250 mm

-
H do 2000 mm
L do 2400 mm

Max wymiary drzwi
H do 2300 mm
L do 1100 mm 

H do 2300 mm
L do 1000 mm

- -

Ciężar skrzydła drzwi / okna 100 / 130 kg 100 kg 180 kg

TYPY KONSTRUKCJI

Dostępne rozwiązania

okno rozwierane, uchylne, 
rozwierano-uchylne, drzwi 

otwierane na zewnątrz 
i do wewnątrz

drzwi otwierane 
na zewnątrz 

i do wewnątrz

okno otwierane lub 
uchylne na zewnątrz, drzwi 
przesuwe automatycznie 

i manualnie

okno obrotowe

PARAMETRY TECHNICZNE MB-59S / MB-59S HI  MB-59SE
  MB-59S CASEMENT /
MB-59S CASEMENT HI

MB-59S PIVOT /
MB-59S PIVOT HI

Przepuszczalność powietrza
klasa 4

EN 1026:2001;
EN 12207:2001

klasa 2
EN 1026:2001;
EN 12207:2001

klasa 4
EN 1026:2001; EN 12207:2001

Odporność na obciążenie wiatrem

C3
 EN 12211:2001; EN 

12210:2001

C2
 EN 12211:2001; EN 

12210:2001w

C5
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

CE2400
EN 12210:2001

Odporność na uderzenie klasa 3 klasa 4 klasa 1 -

Wodoszczelność
E1050

EN 1027:2001;
EN 12208:2001

3A
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

E1050
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

AE750
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

Izolacyjność termiczna Uf W/(m²K) od 1,8 od 2,7 od 2,1 -

MB-59S PIVOT
MB-59S PIVOT HI

System MB-59S Pivot służy do wykonywania okien obrotowych  
o poziomej lub pionowej osi obrotu. Zawiasy  pozwalają na obrót skrzydła 
o kąt od 0º do 180º. Zaletą okien MB-59S Pivot są duże dopuszczalne 
gabaryty i ciężary konstrukcji.

przekrój przez okno obrotowe
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System MB-EXPO to eleganckie, szklane ścianki działowe przeznaczone do konstru-
owania różnego rodzaju przegród wewnętrznych z drzwiami całoszklanymi, których 
zadaniem jest oddzielenie i wygłuszenie wydzielo nych powierzchni jednocześnie  
nie ograniczając wizualnie zabudowanego pomieszczenia.

System MB-EXPO MOBILE to system ścianek wewnętrznych, z których można wykonać 
wysokiej jakości segmenty drzwi parkowanych – harmo nijkowych i składanych.  
Ze względu na możliwość zabudowy wysokich po mieszczeń (około 4 m) oraz uzyskania 
szerokich otwieranych drzwi, oba systemy doskonale sprawdzą się zarówno w sklepach, 
galeriach handlo wych, centrach targowych jak również w pomieszczeniach biurowych.

Kształtowniki systemów MB-EXPO oraz MB-EXPO MOBILE dostosowane są do 
mocowania, przy minimalnej obróbce, okuć (zamków, zawiasów, zawiesi systemów 
parkowanych) firm Aluprof i Geze. Szyby stanowią elemen ty nośne konstrukcji,  
a uszczelki przyszybowe pozostają niewidoczne z obu stron zabudowy. Oba systemy 
występują w bogatej palecie kolorystycznej, a dodatkowo ich zaletą jest prostota 
prefabrykacji oraz montażu. 

Stylowe witryny sklepowe

Systemy ścianek działowych

MB-EXPO
MB-EXPO MOBILE 
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SYSTEMY ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

PRZYKŁADY ZABUDOWY MB-EXPO

PRZYKŁADY ZABUDOWY MB-EXPO MOBILE

przekrój dolny drzwiprzekrój dolny  skrzydła 
mobilnego i drzwiowego
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System stałych oraz wyposażonych w drzwi ścian działowych MB-45 OFFICE służy 
do wykonywania wewnętrznych przegród, których cechą charakterystyczną jest to,  
że elementem nośnym konstrukcji może być szyba hartowana.
Ze względu na uniwersalność i duże możliwości w zakresie zabudo wy wysokich 
pomieszczeń system MB-45 OFFICE dedykowany jest do konstruowania lekkich,  
a zarazem solidnych ścianek w pomieszczeniach konferencyjnych i biurowych  
z wyraźnie zaznaczonymi drzwiami.
Z elementów tego systemu można wykonać ścianki stałe oraz całoszklane skrzydła 
drzwi (rozwierane i wahadłowe).  System dostępny jest w bogatej palecie kolorystycznej 
– dostępne są wszystkie kolory palety RAL, ATEC oraz drewnopodobne ADEC.

Eleganckie wnętrze biura

Systemy ścianek działowych

MB-45 OFFICE 
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SYSTEMY ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

PRZYKŁADY ZABUDOWY MB-45 OFFICE

przekrój słupka drzwi

przekrój boczny drzwi

przekrój słupka drzwi
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System okienno-drzwiowy

MB-45

FILHARMONIA GORZOWSKA
Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski 

Projekt: Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL S.A. 

System służący przede wszystkim do wykonywania elementów zabudowy 

wewnętrznej - różnych typów ścianek działowych, okien, drzwi - w tym przesuwnych, 

wahadłowych, automatycznych, wiatrołapów, witryn, boksów kasowych, gablot, 

itd. Jest podstawą do rozwiązań specjalnych: przegród i drzwi dymoszczelnych  

MB-45D oraz drzwi tzw. “wrębowych” MB-45S. Pozwala także na wykonywanie drzwi 

i przeszkleń zewnętrznych w sytuacjach nie wymagających izolacji termicznej profili.
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DANE TECHNICZNE MB-45  MB-45S MB-45D

WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW

Głębokość ramy (drzwi / okno) 45

Głębokość skrzydła (drzwi / okno) 45 / 54 45

Grubość szklenia mm 
(okno stałe i drzwi / okna otwierane) 2 – 25 / 2 – 34 2 – 25

MIN. SZEROKOŚĆ WIDOKOWA KSZTAŁTOWNIKÓW

Rama drzwi / okna 66,5 / 43,5

Skrzydło drzwi / okna 72 / 27,5

MAX WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI

Max wymiary okna RU (HxL)
H do 2400 mm (1850 mm) 
L do 1250 mm (1600 mm)

- -

Max wymiary skrzydła drzwi (HxL) H do 2400 mm (2200 mm), L do 1250 mm (1400 mm)

Max ciężar skrzydła drzwi / okna (kg) 120 / 130 kg 130 kg 120 kg

TYPY KONSTRUKCJI

Dostępne rozwiązania

ścianki i okna stałe, okna 
rozwierane, uchylne, rozwierano-
uchylne, drzwi otwierane na  i do 

wewnątrz

drzwi wrębowe, 
ścianki z drzwiami

drzwi dymoszczelne

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

przekrój przez drzwiprzekrój przez okno

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

MB-45S

MB-45 
MB-45D

Podstawowy zakres elementów systemu MB-45 obejmuje profile  
i akcesoria o optymalnych kształtach. Pozwala na wykonywanie lekkiej, 
trwałej i funkcjonalnej zabudowy.
Na bazie tego systemu można także budować drzwi dymoszczelne  
MB-45D w klasie Sm, Sa wg normy PN-EN 13502-2:2008.

System MB-45S służy do wykonywania drzwi wyposażonych  
w estetyczne i jednocześnie szybkie w montażu zawiasy wrębowe 
oraz ścianek działowych z drzwiami. 

przekrój przez drzwiprzekrój przez drzwi
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DRZWI PRZESUWNE
I HARMONIJKOWE

Systemy drzwi przesuwnych i harmonijkowych umożliwiają wykonanie 

estetycznej zabudowy, wygodnej dla użytkowników i dającej jednocześnie 

możliwość bardzo efektywnego wykorzystania przestrzeni w budynku. W wielu 

przypadkach konstrukcje te bazują na systemach okienno-drzwiowych serii 

MB. Gama dostępnych rozwiązań i potencjalnych zastosowań jest szeroka: od 

produktów nadających się do zabudowy balkonów, tarasów lub ogrodów zimowych 

po konstrukcje doskonale sprawdzające się w budynkach użyteczności publicznej  

i obiektach komercyjnych.

POLECZKI BUSINESS PARK
Lokalizacja: Warszawa 

Projekt: RKW Rhode Kellermann Wawrowsky
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System przeznaczony do wykonywania lekkich przesuwnych 
przeszkleń, które mają za zadanie chronić balkony przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tzn. wiatrem, 
deszczem, śniegiem, a także przed zabrudzeniem i hałasem. 
Okna systemu MB-23P utrudniają również włamanie, 
co jest szczególnie ważne w mieszkaniach na parterach  
i na najwyższych kondygnacjach budynków.

DRZWI PRZESUWNE I HARMONIJKOWE

Systemy MB-SLIDE i MB-SLIDE ST przeznaczone są do 
wykonywania izolowanych termicznie drzwi oraz okien 
przesuwnych, które można wbudowywać w ściany 
murowane, fasady aluminiowe, ogrody zimowe lub 
zabudowy witrynowe wykonane w systemach okiennych 
serii MB. Drzwi przesuwne mogą mieć od 2 do 6 modułów, 
można w nich stosować także moskitiery. 

MB-SLIDE
MB-SLIDE ST

MB-23P

DANE TECHNICZNE MB-23P
MB-SLIDE

MB-SLIDE ST
Drzwi harmonijkowe MB-DPA

WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW

Głębokość ramy (drzwi / okno) 53 mm 50 i 97 mm 50 do 70 mm

Głębokość skrzydła (drzwi / okno) 23 mm 37 mm
od 59 mm w zależności 

od systemu
45; 50 mm

Grubość szklenia mm 4 - 8 mm 22 - 26 mm 4,5 - 60 mm 4,5 - 31,5 mm

MIN. SZEROKOŚĆ WIDOKOWA KSZTAŁTOWNIKÓW

Rama drzwi / okna 15 mm 44,5 mm w zależności od systemu -

Skrzydło drzwi / okna 42 mm 68,5 mm w zależności od systemu 69; 73,5 mm

MAX WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI

Max wymiary skrzydła drzwi (HxL)
H do 2000 mm
L do 1000 mm

H do 2600 mm
L do 1800 mm

H do 2400 mm
L do 1600 mm

L do 1500 mm

Max ciężar skrzydła drzwi / okna (kg) 50 160 130 200

Drzwi Harmonijkowe

Rozwiązania doskonale nadające się jako połączenia 
przestrzeni domu z tarasem lub ogrodem. 
Wszystkie drzwi harmonijkowe są wykonane  
z profili izolowanych termicznie. W zależności od 
wymagań mogą to być konstrukcje otwierane do 
wewnątrz (oparte na systemach  MB-59S, MB-60  
lub MB-70) bądź otwierane na zewnątrz, oparte na 
systemie MB-59S Casement.

MB-DPA

System MB-DPA obejmuje drzwi przesuwne automatyczne 
lub manualne. Wbudowane indywidualnie, w większych 
przeszkleniach lub fasadach aluminiowych mogą być one 
wykonane w dwóch wariantach: z profili izolowanych 
termicznie lub z profili “zimnych”. Oprócz wygody  
i bezpiecześntwa, jakie dają użytkownikom, atutem drzwi 
przesuwnych MB-DPA są duże dopuszczalne gabaryty 
konstrukcji. 
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