
MB-70 

Systém s vysokou tepelnou izoláciou. Slúži na výrobu rôznych typov okien, dverí, vitrín, i spájaných konštrukcií. V MB-70 je 

charkteristické nielen špeciálna konštrukcia tepelného mostu , ale i novátorské riešenie dvojkomponentného tesnenia .

MB-70HI 

Okenno dverový systém so zvýšenou tepelnou izoláciou , dosiahnutej pomocou použitia špeciálnych vložiek izolujúcich 

vnútri profilov ako i v oblasti  pod sklom .

TECHNICKÁ 
ŠPECIFIKáCIA

         MB-70 
MB-70 HI

MB-70US 
  MB-70US HI

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

MB-70CW 
  MB-70CW HI

Hĺbka rámu (dvere / okno) 70 / 70 70

Hĺbka krídla (dvere / okno) 70 / 79 79

Rozsah zasklenia v mm (fix - okno 
a dvere  / otváravé okno)

15 - 51 / 23 - 60 9 - 45 / 18 - 54 21-57 18 - 54 9 - 45 / 18 - 54

Minimálna viditeľnosť pri T profile

Dvere / okno - rám 51 / 47 75 47 47 78,5

Dvere / okno - krídlo 72 / 32 - 32 - 34,6

Maximálne rozmery a hmotnosť

Maximálna veľkosť okna 
(VxŠ)

V 2400 mm                              
Š 1250 mm

V 1900 mm                                 
Š 2400 mm -

V 2400 mm             
Š 2000 mm

-

Maximálna veľkosť dverí 
(VxŠ)

V 2400 mm                                    
Š 1300 mm - - - -

Maximálna hmotnosť dverí / okna 120 / 130 kg 130 kg - 130 kg -

Druhy konštrukcií

Sklopné, otváravé, 
otváravo-sklopné okná, 

dvere dnu aj von 
otváravé.

Fixné okná, 
sklopné, otváravé 

a otváravo-
sklopné okná

Fix a otváravo-
sklopné okná

Otváravé, sklopné 
a otváravo-

sklopné okná

Fixné a 
otváravo-sklopné 

okná

TECHNICKÉ PARAMETRE MB-70 MB-70 HI MB-70US MB-70US HI MB-70 Industrial 
MB-70 Industrial HI   MB-70SG MB-70CW 

 MB-70CW HI

Priepustnosť vzduchu Class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001

Odolnosť voči vetru
Class C5 (2000Pa) 

EN 12211:2001; EN 12210:2001

Class C6 
(>2000Pa)                                                

EN 12211:2001;   
EN 12210:2001

Class C5 
(2000Pa)                                                                                 

 EN 12211:2001; 
EN 12210:2001

Vodotesnosť

Class E1050 
(1050Pa)                                                                                 

EN 1027:2001; 
EN 12208:2001

Class E1200 
(1200Pa)                                                                                                    

EN 1027:2001; 
EN 12208:2001

Class E1050 
(1050Pa),                            

EN 1027:2001; 
EN 12208:2001

E750 (750Pa)                                                                                                                                                                                                               
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

Súčiniteľ prestupu tepla  
Uf (W/m2K)

od 
1,5

 od 
1,0

od 1,5  od1,5 od 1,9 od 2,2 od 1,4

MB-70

• rôznorodé funkcie okien , podľa potrieb užívateľa

• možnosť ohýbania profilov a výroby oblúkových okien 

• rôzne estetické využitie ako okná so skrytým krídlom , verzia imitujúca oceľové okná Industrial so zasklievacími lištami v         

troch variantách : Standard, Prestige, Style

• dvere 1- alebo 2-krídlové, otváravé von i dnu , ako i dvere so zvýšenou bezpečnosťou proti vlámaniu

• konštrukcie vyžívajúce rôzne druhy kovaní, napr. ukryté závesy okien, valcové závesy
v dverách• základ pre systémy so zvýšenou tepelnou izoláciou: MB-70 HI, MB-70US HI a MB-70CW HI

• možnosť výroby dvojfarebných konštrukcií: profily môžu mať inú farbu z vonkajšej i vnútornej strany

•  hrúbka zasklenia do 60 mm

• viacbodové uzamykanie

• zhoda s požiadavkami CE klasifikácie
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                     • Uf od 1,0 W/ m2K

              • Široká škála využitia

  • Konštrukcia proti vlámaniu

FUNKČNOSŤ A ESTETIKA

Okenný a dverový systém 

Otvátavé okno - rez Dvere - rez

79 mm
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Základná verzia systému so špeciálnou 
konštrukciou tepelného mostíka 
a s inovačným 2-komorovým tesnením..

Určené pre rekonštrukciu budov, alebo pre nové stavby
s historickým charakterom. Svojím dizajnom pripomínajú
oceľové okná. Systém Industrial zachová pôvodný ráz 
budovy a poskytuje všetky výhody moderného hliníkového 
systému. Použitím tohto systému sa zmenšuje tepelná 
strata objektov. K dispozícii je tiež variant HI.

Tzv. studeno-teplá fasáda je vhodná na opláštenie
železobetónových, alebo murovaných konštrukcií
s okennými otvormi. Opláštenie tvoria tzv “studené”
polia - medziokenné pásy - a “teplé” polia - okná
s PTM. Toto riešenie zaručuje skrátenie času výroby
i montáže. K dispozícii je tiež verzia so zvýšenou
izoláciou HI.

Variant systému MB-70 so zvýšenou tepelnou 
izoláciou vďaka umiestneniu špeciálnych izolačných 
vložiek do centrálnej izolačnej komory a pod sklom. 

Tieto konštrukcie svojím vzhľadom pripomínajú
okná so skrytým krídlom, ale viditeľný rám
z vonkajšej strany je podstatne užší než
v systéme MB-70US, má šírku len 47mm.
Pre dosiahnutie takéhoto vzhľadu sa 
zasklievanie vykonáva pomocou štrukturálneho 
silikónu.

MB-70 MB-70 INDUSTRIAL / MB-70 INDUSTRIAL HI

MB-70US / MB-70US HI MB-70CW / MB-70CW HI 

MB-70 HI MB-70SG 

okno otváravé - rez

pevné okno - rez

okno otváravé - rez okno vo fasáde - rez

okno otváravé - rez

okno otváravé - rez

okno otváravé - rez

otváravé a fixné okno - rez

dvere - rez

dvere - rez

Verzia so skrytým krídlom.
Jednotný vzhľad radu pevných a otváravých
okien. Subtílna viditeľná šírka rámu vytvára 
elegantný a ľahký vzhľad. Okrem štandardnej 
varianty je k dispozícii aj variant HI.

otváravé okno - rez

Okenný a dverový systém s tepelnou izoláciou Okenno - dverový systém s tepelnou izoláciou


