MB 70
Asortyment: Systemy okienno-drzwiowe
Technologia: Systemy okienno-drzwiowe
Data pobrania karty produktu: 2018.10.23

GALERIA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA

Dobra izolacja cieplna, system idealny do konstruowania drzwi, okien i witryn.
Konstrukcje antywłamaniowe klasy RC4.
MB 70 - Aluminiowy system okienno – drzwiowy o podwyższonej izolacji cieplnej.
Najważniejsze zalety:
Dobra izolacja cieplna dzięki trójkomorowej budowie profila
Głębokość ościeżnicy 70 mm, głębokość skrzydła okiennego 79 mm
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.
Posiada on wersję o podwyższonej izolacyjności termicznej, uzyskanej dzięki zastosowaniu specjalnych wkładów
izolujących wewnątrz kształtowników oraz w przestrzeni podszybowej.
W systemie MB-70 można wykonywać okna i drzwi
antywłamaniowe oraz okna oddymiające.
Charakterystyka produktu:
różnorodność funkcji okien, dostosowana do potrzeb użytkowników
możliwość gięcia profili i budowy okien łukowych
różne rozwiązania estetyczne, jakie dają okna z ukrytym skrzydłem, wersja o wyglądzie “stalopodobnym” Industrial
oraz listwy do szklenia trzech rodzajów: Standard, Prestige, Style
drzwi 1- lub 2-skrzydłowe, otwierane na zewnątrz lub do wewnatrz, w tym także drzwi z tzw. “bezpiecznym
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przymykiem”
konstrukcje dostosowane do różnych rodzajów okuć, m.in. zawiasów ukrytych w oknach, zawiasów rolkowych w
drzwiach
podstawa do rozwiązań o podwyższonej izolacyjnosci termicznej: MB-70 HI, MB-70US HI i MB-70CW HI
możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych: profile mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej
i inny od strony wewnętrznej

PARAMETRY

Unikalne kolory

Spełniamy marzenia! Napisz do nas, jeśli potrzebujesz unikalnego koloru.

Gwarancja

Jesteśmy rzetelnym producentem.
Nie musisz żądać gwaracji , poprostu ją dostaniesz.

Parametry

Dobra izolacyjność cieplna i akustyczna, doskonała odporność na przenikanie wody i
powietrza.

Profile

Profile od sprawdzonych dostawców najwyższej jakości gwarantują precyzję wykonania i
wytrzymałość konstrukcji.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy maksymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa.
W standardzie okno posiada zaczep antywłamaniowy.

Doświadczenie

Ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i niezbędna wiedza stanowi cenną pomoc w
dokonaniu właściwego wyboru.

GWARANCJA
Nasze produkty są bezawaryjne, dlatego możemy udzielić na nie, aż do 10 lat gwarancji *, której towarzyszyć muszą
wskazane przez nas zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne. W karcie gwarancyjnej znajdują się szczegółowe informacje
dotyczące warunków gwarancji, jak również opis prawidłowych zaleceń montażowych, obsługi i konserwacji.
Polisa na okna
Gwarancją najwyższej jakości produktów i świadczonych przez nas usług jest polisa ubezpieczeniowa. Wybierając nasze
okna masz pewność, że Twoje zamówienie na pewno zostanie zrealizowane.
* pod warunkiem stosowania konserwacji wg. wytycznych BUDVAR Centrum
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