
Posuvné a skladacie dvere sú moderným riešením založeným na štandardných systémoch MB. Veľké presklené krídla umožňujú 

presvetlenie interiéru, zatiaľ čo rovnobežné otvorenie posuvných krídel ponúka úsporu miesta a vynikajúcu funkčnosť. Sú tiché a 

ľahko ovládateľné.

POSUVNÉ A SKLADACIE DVERE

     • Úspora miesta

   • Lepšie využitie priestoru 

• Tichá bezproblémová prevádzka 
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MB-23P

MB-SLIDE MB-DPA



MB-SLIDE / MB-SLIDE ST 

MB-SLIDE a MB-SLIDE ST boli 
navrhnuté tak, aby vyhovovali 
potrebám užívateľov. Majú 
jednoduché ovládanie a sú určené 
na výrobu jednoduchých alebo 
dvojitých dverí a posuvných okien, 
ktoré možno zabudovať do stien, 
hliníkových fasád, zimných záhrad,
alebo do vitrínovej zástavby.

MB-23P

MB-23P je hliníkový systém určený 
pre zasklievanie lodžií a otvorených 
balkónov, chráni ich pred vetrom, 
dažďom a nadmerným hlukom. 
Zasklenie balkónov umožňuje ich 
efektívnejšie využitie. Prirodzeným 
spôsobom sa vytvorí ďalšia miestnosť 
a predĺži sa doba užívania balkónu. 
Systém tiež sťažuje pokusy o
vlámanie, čo je veľmi dôležité najmä u 
prízemných bytov.

MB-DPA
Automatický systém posuvných dverí 
je určený na výrobu samostatných 
posuvných dverí,aj ako súčasť 
presklených vitrín. Konštrukcia 
MB-DPA ponúka prevedenie krídel v 
dvoch variantoch: 
z profilov s prerušeným tepelným 
mostom MB-59S Casement, alebo zo 
studených profilov systému MB-45. 
Veľkou výhodou tohto riešenia sú 
veľké prípustné rozmery a hmotnosti 
konštrukcie.

Variant  dovnútra otváraných dverí
v prípade použitia základných 
systémov MB-59S, MB-60
a MB-70, alebo von otváravé v 
prípade použitia systému MB-59S 
Casement.

Skladacie dvere

MB-78 EI

PARAMETRY A VÝHODY

• tichá bezproblémová prevádzka 
• jednoduchá výroba
• veľký výber zo štandardných farieb

MB-23P

• tichá bezproblémová prevádzka
• rozsah od 2 do 6 krídlového prevedenia zaistí splnenie všetkých architektonických požiadavkov
• schopnosť kombinácie s ostatnými MB systémami 
• použitie ochrannej siete proti hmyzu
• možnosť dvojfarebných profilov

Skladacie dvere

MB-SLIDE 
MB-SLIDE ST

• tichá bezproblémová prevádzka
• verzia otváravá dnu aj von
• rôzne druhy zasklievacích líšt – Standard, Prestige a Style
• možnosť dvojfarebných konštrukcí
• rôzne verzie riešenia prahu

TECHNICKÉ PARAMETRE MB-23P
MB-SLIDE 

MB-SLIDE ST
Skladacie dvere MB-DPA

Hĺbka rámu (dvere / okno) 53 50 a 97 od 50 - v závislosti od systému

Hĺbka krídla (dvere / okno) 23 37
od 59 - v závislosti od 

systému
45; 50

Rozsah zasklievania mm 
(pevné okno a dvere / otváravé okno) 4 - 8 22 - 26 4,5 - 60 4,5 - 31,5

Min. viditeľná šírka T profilu

Rám (dvere / okno) 15 44,5 v závislosti od systému -

Krídlo (dvere / okno) 42 68,5 v závislosti od systému 69; 73,5

Max. rozmery dverí a okna OS

Max. rozmery okien
v 2000 mm                                                         
š 1000 mm

v 2600 mm                                                                      
š 1800 mm

v 2400 mm                                     
š 1600 mm š 1500 mm

Max. hmotnosť krídla (dvere / okno) 50 kg 160 kg 130 kg 200 kg

ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
ul. Teslova 1129/2, PSČ 702 21, 
Ostrava – Přívoz, Czech Republic

tel. +420 595 136 633, fax: +420 595 136 634 
mobile: +420 608 140 047,  +420 608 128 005

e-mail: czech@aluprof.eu 
www.aluprof-system.cz
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