MB-60
RAAM- EN DEURSYSTEEM

Met behulp van het MB-60-systeem kunnen wij zowel draai, kiep-,
draai-kiep, als kiepschuiframen en deuren maken.
Op basis van dit systeem zijn er vier alternatieve oplossingen ontwikkeld,
wat voor nog meer gebruiksmogelijkheden zorgt. De eerste oplossing
is MB-60 HI, een systeem met verbeterde thermische isolatieparameters.
Het kan zowel in individueel gebouwen als in aluminiumgevels worden
gebruikt. Het verhogen van de thermische isolatie was mogelijk dankzij
het plaatsen van speciale inzetstukken in de centrale kamers, die de
warmtestroom door de constructie verminderen.
Onderdeel van het systeem met MB-60 thermische onderbreking is ook
een MB-60 verborgen vleugel-systeem. Ramen die zijn vervaardigd
met de elementen van dit systeem hebben onzichtbare vleugels
aan de buitenzijde van het gebouw. Bij de constructie van aangrenzende
vaste en openslaande ramen is het onmogelijk om de locatie van deze
velden te onderscheiden. Eén van de meest interessante oplossingen
van het MB-60 systeem is zeker de MB-60 PIVOT, die het mogelijk maakt
om wentelramen te creëren.

Alternatieve MB-60-raamprofielvarianten
TECHNISCHE GEGEVENS

MB-60 / HI

MB-60US / HI

MB-60 PIVOT

Framediepte (deur/raam)

60 mm

Vleugeldiepte (deur/raam)

60 mm / 69 mm

69 mm

Beglazingsdikte
(vast raam en openslaande deuren/ ramen)

5 – 41 mm
14 – 50 mm

4 – 35 mm
8 – 44 mm

5 – 41 mm
14 – 50 mm

MIN. KIJKBREEDTE VAN DE PROFIELEN

Frame (deur/raam)

51 mm / 47 mm

75 mm

47 mm

Vleugel (deur/raam)

72 mm / 29 mm

34,6 mm

76 mm

MAX. AFMETINGEN EN GEWICHTEN VAN DE CONSTRUCTIE

Max. RU-raamafmetingen

H tot 2400 mm
L tot 1250 mm

H tot 1900 mm
L tot 1100 mm

H tot 2000 mm
L tot 2400 mm

Max. deurvleugelafmetingen

H tot 2400 mm
L tot 1200 mm

-

-

Max. vleugelgewicht (deuren/ramen)

120 kg / 130 kg

130 kg

180 kg

MB-60 US

MB-60 PIVOT

MB-60

MB-60

