
INDOORTECH
MORE THAN QUALITY

ALUMÍNIUM RENDSZEREK



Tűzben edzett

68 69



MB 45 OFFICE

IndulóárÜveg/panel Beépítési
mélység(mm-ig)

2-25mm 45mm
294 € 

108 790 Ft 

MB 45 OFFICE

A rögzített, valamint ajtóval ellátott válaszfalak rend-
szere, a MB-45 OFFICE belső válaszfalak kialakításá-
ra szolgál, melyek különleges jellemzője, hogy edzett 
üveg is lehet a felépítmény eleme. A magas helyisé-
gek beépítése terére jellemző sokoldalúságra és több-
féle lehetőségre tekintettel a MB-45 OFFICE rendszer a 
konferenciatermek és irodai terek könnyű és egyben 
egyszerű falainak létrehozására szolgál, amelyekből az 
ajtók nyilvánvalóan kiemelkednek. A rendszer eleme-
iből rögzített falakat, valamint ajtók teljesen leüvege-
zett szárnyait (kitárható és lengőajtók) lehet kivitelezni.
A profil szerkezeti mélysége 45 mm, tehát ugyanakkora, 
mint a MB-45 alaprendszerének minden profilkerete és 
oszlopa. E két megoldás teljesen kompatibilis egymással, 
így ennek köszönhetően szinte szabadon össze lehet kap-
csolni a két rendszer profiljait. A MB-45 OFFICE rendszer 
több alapprofilon alapul, amelyek a megfelelő adaptá-
ciós profilok beállítása után betölthetik az ablak- és aj-
tókeret, rudak vagy oszlopok funkcióját. Használni lehet 
benne az Aluprof, Geze és WSS márkájú csuklópántokat, 
zárszerkezeteket és automatikus ajtózárókat. A MB-45 
rendszer e verziójának alkalmazási módjai lehetővé te-
szik a beltér elrendezésének megváltoztatását a kapcso-
lódó elemek szétbontásával, majd újabb felépítésével, 
amikor pl. a felépítés szögét vagy funkcióját módosítják. 

Office rendszer

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 2 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  70 71



MB 80 OFFICE

IndulóárÜveg/panel Beépítési
mélység(mm-ig)

4-18mm 80mm egyedi

MB 80 OFFICE

A MB-80 OFFICE az irodai és más közösségi helyiségek 
belső felosztásának kialakítására szolgál. A MB-80 OFFICE 
rendszer lehetővé teszi az átlátszó és nem átlátszó kitöltő-
elemek használatát, akár belső reluxák alkalmazásával 
is, valamint integrálhatóak az elektromos rendszerek és 
irodai berendezőelemek. Ezek a falak különösen olyan 
épületekben ajánlottak, ahol elvárás a magas hangszi-
getelőképesség. A konstrukció alapvető jellemzője, hogy 
az irodai tér sokoldalú elrendezésére nyújt lehetőséget, s 
ugyanez az építési munkálatok egyszerűségével párosul.

Office rendszer
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MB 78 EI

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Légáteresztési
osztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

6-49mm 78mm 5A 21,6 W/m2k
1556 € 

575 790 Ft

 

MB 78 EI

Az MB-78EI rendszer kültéri vagy beltéri, egy- vagy két-
szárnyú ajtóval ellátott EI15, EI30, EI45, EI60 vagy EI90 
tűzállósági osztályú PN-EN 13501-2:2010 szabvány szerinti 
tűzvédelmi válaszfalak elkészítésére szolgál. Számos vizs-
gálat és tudományos számítás bizonyította, hogy a rend-
szerből összeállított készítményeknek nagyon jó a hőszi-
getelő (Uf 1,60 W/(m2K-től) és a hangszigetelő (40 dB-ig) 
képességük. Tekintettel tulajdonságaira, a tökéletesített 
technológiákra, előállítási költségeire, az ALUPROF más 
ajtó-ablak rendszereivel való összeegyeztethetőségére 
valamint a következetes műszaki fejlődésére, saját osz-
tályában nagyon népszerű termék és az építőiparban 
széleskörűen alkalmazzák. Az MB-78EI rendszer szerke-
zete hőszigetelt alumíniumprofilokon alapul, melyek be-
építési mélysége: 78 mm. Többek között a speciális, 34 
mm szélességű formázott hőhídmegszakító elemek alkal-
mazásának köszönhetően a profilokra alacsony U hőá-
teresztési együttható jellemző. A szerkezet magas hő-
mérséklettel szembeni ellenállóságát speciális GKF vagy 
CI tűzgátló elemek biztosítják, amelyek a profil belső 
kamráiban és a szigetelő területben a profilok valamint 
az acél kiegészítők és kapcsolóelemek között vannak.

Tűz- és füstgátló rendszer

Az indulóár 1000x2100mm, fehér, 2 rétegű, befelé nyíló ajtóban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  74 75



MB 78 EI+

Beépítési Indulóár
mélység

78mm egyedi

MB 78 EI+

Az Aluprof kínálatában a MB-78EI rendszerében megta-
lálhatók az áttetsző tűzvédelmi falak, az ún. bordázat 
nélküli falak. Ezek segítségével úgy lehet belső válasz-
falakat kialakítani, hogy a fal egyes moduljait elválasz-
tó függőleges profilok nem láthatók, s mindemellett 
megtartják teljes tűzgátló képességeiket. Az ablaktáb-
lák közötti hézag csak 4 mm-es, gyulladásgátló intumex 
anyaggal valamint éghetetlen szilikonnal van kitöltve. A 
szilikon három színvariánsban (fekete, szürke vagy fehér) 
is hozzáférhető. Az ilyen módon kialakított tűzgátló vá-
laszfalak magassága a 3,6 m-t is elérheti, míg az abban 
található modulok szélessége kiterjedhet akár a 1,8 m-ig. 
A lengyel Építéstechnikai Intézetben (ITB) elvégzett tűz-
védelmi vizsgálatok magukba foglalták az ún. szabad 
szegélyű válaszfal-modelt, így ennek köszönhetően nincs 
korlátozva az e típusú falak maximális hossza. A MB-78EI 
bordázat nélküli falrendszer lehetővé teszi a nagy felüle-
tű belső válaszfalak szabad tervezését és megépítését. 
Az átlátszó modulnak köszönhetően a rendszer eleme-
iből készített konstrukciók optikailag növelik az épület 
belterét. Ezzel együtt a rendszer biztonságot is nyújt, 
megvannak benne az evakuációhoz szükséges feltéte-
lek, s az épületekben kialakíthatók tűzveszélyes zónák.

Tűz- és füstgátló rendszer
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MB 86 EI

Beépítési Uf -érték Vízzárósági Légáteresztési
osztály

Indulóár
fokozatmélység

86mm E1500 41,07 W/m2k egyedi

MB 86 EI

Az MB-86EI rendszer olyan ablakok kialakítására szolgál, 
melyek az EN 13501-2+A1 szabvány alapján megfelel-
nek az EI30 tűzvédelmi osztály előírásainak. Az MB-86EI 
rendszer alapja az MB-86 rendszer, ennek köszönhető-
en magas szintű hő- és hangszigetelés, valamint víz- és 
légzáróság jellemzi.  Az MB-86EI rendszer egyesíti ma-
gában a klasszikus ablakrendszer és a tűzgátló vá-
laszfal tulajdonságainak előnyeit – az ebből kialakított 
szerkezet megfelel minden érvényes előírásnak és nor-
mának, különösen az energiatakarékosságra és környe-
zetvédelemre vonatkozóknak, miközben a tűzzel szem-
ben is védelmet biztosít. A rendszer tűzálló besorolású.

Tűz- és füstgátló rendszer
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MB-SR50N EI

Üveg/panel Beépítési Uf -érték Vízzárósági Légáteresztési
osztály

Indulóár
fokozatmélység(mm-ig)

15-52mm 225mm RE1200 AE10501,9 W/m2k egyedi

MB-SR50N EI

A MB-SR50 rendszerre jellemző 2.5 mm sugárban lekerekített 
alkotóelemek a MB-SR50N rendszerben ún. éles szélekre lett 
lecserélve. Ez a változtatás alapvetően befolyásolja a szerke-
zet kinézetét – a használt profilformák széles kínálata lehető-
vé teszi az olyan bordák és keresztrudak kiválasztását, melyek 
felülete egységes hatást nyújt a homlokzat belső oldalán.

Tűz- és füstgátló rendszer
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Cégünk nyílászáró rendszerek gyártásával, forgalmazásával és kivitelezésével foglalkozik. Ebben segít bennünket 
a több éves tapasztalat és a folyamatos fejlesztés. Ami megkülönböztet bennünket a versenyképes gyártóktól az a 
képesség, hogy az ajánlatainkat ügyfeleink elvárásaihoz, valamint a változó trendekhez igazítjuk

      Több mint minőség

Az Indoortech® s.r.o. termékei technológiailag fejlett anyagokból, modern gyártási folyamatokból és alkalmazotta-
ink felbecsülhetetlen értékű tapasztalatából állnak. Ügyfeleinknek és partnereinknek segítünk a tervezéstől a gyár-
táson át az összeszerelésig. Beszállítóink is osztják a minőség iránti kompromisszum nélküli elkötelezettségünket. 
Minősített csapatunk sok éves gyártási tapasztalattal rendelkezik, amely jelentős hatással van termékeink magas 
minőségére. Tapasztalt technikusaink még a legbonyolultabb kérdésekkel is megbirkóznak. Garantáljuk a minősé-
get, amellyel ablakaink megfelelnek a laboratóriumi vizsgálatok legszigorúbb előírásainak is. Küldetésünk az, hogy 
ügyfeleinknek elégedettséget nyújtsunk.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jó üzleti kapcsolatok alapja a nyílt kommunikáció. Ügyfeleink kommunikálhatnak 
a képesített tanácsadók többnyelvű csapatával és a regionális ügyfélszolgálati tanácsadókkal. (magyar, szlovák, 
angol, francia, német). Minden megkeresést, tervezést vagy megrendelést külön-külön szakmailag és műszaki 
tartalmilag ellenőrzünk annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb minőségi összetevőket alkalmazzuk.
A neves beszállítókkal folytatott partnerségi együttműködésnek köszönhetően sokféle nyílászáró rendszer választé-
kát kínáljuk. A legjobbakkal működünk együtt a legkedvezőbb megoldások biztosítása érdekében. Vegye fel velünk 
a kapcsolatot és jelezze számunkra, hogy mire van szüksége a projekt kivitelezéséhez és mi optimális megoldást 
javasolunk az Ön számára.

Munkatársaink elkötelezettségének köszönhetően sikeresen vezetjük be az innovációkat tevékenységeink folyama-
taiba. Vásárlóinknak és üzleti partnereiknek köszönhetően lehetőségünk van részt venni egyedi projektek létreho-
zásában.

Figyelembe vesszük:
 • Üzleti partnereink számára a legszélesebb körű, kiváló minőségű terméket és professzionális kiszolgálást nyújtunk

 • Viszonteladóink számára teljes marketing és kommunikációs támogatást adunk

 • Alkalmazottaink számára többirányú fejlődést biztosítunk

 • Termékeink a legfejlettebb technológiákkal készülnek

Úgy gondoljuk a siker kulcselemei a részletekig menő ajánlat, a sok éves szakmai tapasztalat és a képesített al-
kalmazottak. A tökéletességre törekszünk, és ezért fontos számunkra, hogy tovább bővítsük az elégedett ügyfelek 
körét. Gyorsan fejlődünk és elérjük céljainkat, sőt a bennünket inspiráló elv garantálja a hatékonyságot és a ki-
tartást. Fontos számunkra cégünk erőforrásainak folyamatos fejlesztése és ez a stratégia mérhető eredményeket 
hoz. Nem félünk a kihívásoktól, mert az az elv vezérel minket, hogy a legbonyolultabb projektet is sikeresen végre 
lehet hajtani.

INDOORTECH
MORE THAN QUALITY
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