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ALUMINIUM 

MB-78EI 
Brannmotstand system - er et teknisk avansert system som gir 
eksepsjonell tetthet og brannmotstand.  Systemet møter stadig 
tøffere krav fra polske og europeiske standarder med tanke på 
systemets plassering og omgivelser for å ha en sikker evakuering 
av mennesker og verdier i en brennende bygning.

MB-70 HI
Er brukt i individuelle konstruksjoner  så vell som 
aluminiumsfasader.  Konstruksjonen i dør og vindus systemet 
, med termisk sperre i MB-70 HI er basert på vell utviklede og 
vell prøvde og godt mottatte MB 70 systemet. Den termiske 
isolasjonsevnen på profilen i dette systemet er vesentlige 
bedre, grunnet plassering av spesial isolasjonsmateriale inni 
profilen. 
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VINDUER 
ALUMINIUMS 
Moderne aluminiums vinduer og dører er designet 
for å respondere til utfordringene i de 
arkitektoniske trendene med sine mange former 
og vinkler. Aluminium er et ideelt materiale  for å 
kunne tilfredsstille de økte forventningene i 
markedet og de mest sofistikerte ideer fra våre 
kunder.

MB-45, MB-60, MB-70, MB-70 HI oraz MB-SR 50 
Er høykvalitets aluminiums systemer som er 
designet for produksjon av arkitektoniske 
løsninger og eksterne løsninger som for 
eksempel  varierte typer av vinduer, dører, del 
vegger, butikk vinduer/fasader, levegger og 
panelte vegger. Et stort utvalg av monterings 
muligheter i tillegg til design og fargeutvalg gjør 
aluminium til den perfekte profilen  til den 
arkitektoniske uttrykket i enhver bygging. 
Utførsel og design på profilen brukt på dører og 
vinduer tillater stor variasjon på kundens 
individuelle ønske av utseende.  Aluminiums 
vinduer og dør system garanterer eksepsjonell 
levetid, lys og maksimum glassfelt.
 
 

MB-45 
Kald aluminium - er brukt til å lage elementer 
internt eller eksternt i bygninger, som ikke 
krever isolerte profiler. Dette er et attraktivt 
system med store bruksområder i forskjellige 
utforminger. MB-60

Varm aluminium- er brukt til å 
produsere eksterne elementer til 
bygninger som krever termisk sperre 
og har akustiske krav . Systemet har 
lav U- verdi grunnet termisk sperre 
og pakninger. 
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