MB 86
Asortyment: Systemy okienno-drzwiowe
Technologia: Systemy okienno-drzwiowe
Data pobrania karty produktu: 2017.07.04

GALERIA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA

MB 86 - Aluminiowy system okienno – drzwiowy z izolacją termiczną.
Najważniejsze zalety:
Dobra izolacja cieplna dzięki trójkomorowej budowie profila
Głębokość ościeżnicy 77 mm, głębokość skrzydła okiennego 86 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-86 można wykonywać okna i drzwi
antywłamaniowe oraz okna oddymiające.
Charakterystyka produktu:
szerokie przekładki termiczne o nowym kształcie, pozwalające na zastosowanie dodatkowej przegrody w strefie
izolacji profili
dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia i izoluje termicznie przestrzeń pomiędzy skrzydłem i
ościeżnicą
duży zakres kształtowników gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki i wytrzymałości konstrukcji
listwy do szklenia z dodatkowym uszczelnieniem, dostępne w trzech wariantach: Standard, Prestige i Style
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kształty profili dostosowane do montażu różnych rodzajów okuć obwiedniowych, w tym także zawiasów ukrytych
szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb, w tym także dwukomorowych,
akustycznych lub antywłamaniowych
odwodnienie profili dostępne w dwóch wariantach: tradycyjne lub ukryte

PARAMETRY

Konstrukcje

Różnorodność funkcji i sposobów otwierania okien i drzwi, dostosowana do potrzeb
użytkowników.

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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