
hliníková okna

Profi lový systém ALUPROF MB - 70 je ucelenou

řadou pro izolované hliníkové okenní a dveřní

systémy vysoké kvality.

Tento výrobek je zaregistrován a schválen v rámci

dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM. 

Vhodné pro rodinné, bytové, administra� vní a 

komerční objekty.

Tuřanka 115, 627 00 Brno

tel.: +420 548 183 131

fax: +420 548 183 130

e-mail: oknoservis@oknoservis.cz

www.oknoservis.cz

Volejte ZDARMA 800 100 650

Plastová, hliníková okna a dveře Držitel cer� fi kátu ČSN EN ISO 9001:2001

ALUPROF MB-70

Koefi cient prostupu tepla okna až: Uw = 1,0 W/(m2K)

Koefi cient prostupu tepla profi lu od: Uf = 1,6 W/(m2K)

Stavební hloubka profi lu rám/křídlo: 70/79 mm

Pohledová výška (rám + křídlo): 115 mm

Počet komor profi lu: 3
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Barevné provedení profi lů

Profi lový systém je nabízen v uvedených standardně dodávaných barvách a dalších ods� nech barev RAL, typů eloxáží

a imitací dřeva (provedeno nástřikem). Jejich přesné zobrazení najdete ve vzornících u našich obchodních zástupců.
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Náš prodejce:

www.oknoservis.cz

Plastová, hliníková okna a dveře moderní hliníkový profi l

ALUPROF MB-70
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2. Profi l křídla

 Tříkomorový profi l se stavební hloubkou 79 mm.

3. Izolační dvojsklo nebo trojsklo

 Izolační skla jsou dodávána v provedení s plastovým nebo

 nerezovým rámečkem, plněné Argonem nebo Kryptonem.

 Hloubka zasklení 15 - 60 mm. Ug = 0,3 - 1,1 W/(m2K).

4. Zasklívací lišta

5. Obvodové EPDM těsnění

 Celodorazové pryžové těsnění černé barvy zabraňuje

 úniku tepla a prostupu vlhkos�  oknem.

7. Polyamidové můstky

 Můstky typu „omega“ pro přerušení tepelného mostu

 garantují vysokou tepelnou izolaci.

1. Profi l rámu

 Tříkomorový profi l se stavební hloubkou 70 mm. 

6. Středové EPDM těsnění

 Těsnění spojené v rozích pomocí vulkanizačních rožků.

9. Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI

 Bezpečnostní kování garantuje odolnost pro�  vloupání do

 třídy odolnos�  WK2.

10. Podkladový profi l

 

8. Izolační vložka

 Doplněním izolační vložky lze dosáhnout lepší hodnoty

 tepelné izolace.
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