
⸠  Rejtett profilú panoráma tolóajtórendszer
MB-SKYLINE TYPE R / MB-SKYLINE



Az MB-SKYLINE TYPE R egy modern, nagyméretű tolóajtó rendszer, amelyet 

a könnyűség és esztétika jellemez. Keskeny profilon alapul, aminek köszönhetően 

a szerkezet modern megjelenésű, amely egyben panoráma kilátást biztosít 

a ház környezetére. 

Az MB-SKYLINE TYPE R ajtó fő jellemzői, ami a felhasználó már az első 

pillanatban megítélhet: az ajtószárny teljesen rejtett profiljai, a keskeny 

takaróprofil, valamint a lapos küszöb. A hatalmas elemek mozgatásához 

nincs szükség nagy erőre, a mechanika csaknem zajtalanul működik. 

A szerkezet magassága elérheti a 4 métert is, ha pedig automatikát 

alkalmazunk, akkor a szárny súlya akár 700 kg is lehet. 

Ez lehetőséget ad látványos, üvegezett falak tervezésére.
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01 az ajtó tokja el van rejtve a falban, a padlóban és a mennyezetben

02 a szárny profiljai teljes egészében el vannak rejtve az alsó és felső tokban, 
abban az esetben, ha automata mozgató rendszert választanak, 
vagy a zárás a takaróprofilban történik, akkor a szárny profiljai  
sem látszanak a szerkezet oldalsó részein,

03 25 mm széles takaróprofil a szárnyak csatlakozásánál

04 23 mm mély, kényelmes, lapos küszöb

05 max 700 kg súlyú és nagy méretű ajtószárnyak  
– max. 4 m szerkezeti magasság

06 üvegezési tartomány 52-től 60 mm

07 az ajtó szárnyai modern, magas hőszigetelési paraméterrel  
rendelkező szigetelő anyagból készülnek. 71 mm (szárny)  
és 190 mm (kétsínű tok) mélységű profilok 
⸄

08 a tokban alkalmazott, csúszó tömítések modernek, esztétikusak  
és hangtalanul működnek

09 a görgők, amelyeken a szárny mozog, rozsdamentes acélból,  
valamint fekete poliamidból készülhetnek

10 a zárás BT Lock vasalattal, manuálisan vagy a takaróprofilon  
történhet

11 automata mozgatás távvezérléssel és akadályérzékelővel

12 modern víztelenítési rendszer rendszerbe tartozó eresszel

13 rendszerbe tartozó, állítható magasságú, rögzítő konzolok

14 magas hőszigetelésű profilok

15 a rendszer ún. „nullás takaróprofillal”, amely lehetővé  
teszi külső napárnyékolók használatát, például a SkyFlow  
típusú zsaluziákat és a SkyRoll screeneket

FUNKCIONALITÁS ÉS ESZTÉTIKA

01

02

03

04

05 06

07

04   ⸠   MB-SKYLINE TYPE R



⸠ REJTETT 
PROFILÚ PANORÁMA 
TOLÓAJTÓRENDSZER

⸠   05



06   ⸠   MB-SKYLINE TYPE R



K430859X

K430863X

19
0

25

K519460X

190

79

K519470X

12
9

K431161X

110 190

12
9

300

K431162X

K519460X

K519468X

K431168X

Az ajtó felső metszete 
(79 mm magas rejtett tok)

Az ajtószárnyak kapcsolódásának 
metszete (25 mm látszó lizéna)

Az ajtó alsó metszete (129 mm rejtett tok)
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⸠  PANORÁMA 
 MINDENEK ELŐTT

Az MB-SKYLINE rejtett keretes panoráma tolóajtó keskeny profilon alapul, aminek 

köszö hetően a szerkezet modern és minimalista megjelenésűvé válik. 

Az ebben a rendszerben készült ajtók az épületnek kivételes stílust kölcsönöznek, 

és megemelik az egész beruházás rangját. A felhasználó könnyen, küszöb átlépése nélkül 

ki tud menni a házból a teraszra. a kinyitása után kitűnő összeköttetést teremtve a ház

belső tere és a környezete között. 

Annak ellenére, hogy ebben a rendszerben nagyméretű ajtókat lehet létrehozni, ezek karcsú 

szerkezete könnyű és finom benyomást kelt, az egész pedig csaknem egységes 

üvegfel letet alkot, keskeny üvegosztó vonalakkal, ami ideálisan illik luxus épületekhez.
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* 2,07×3,44 m méretű ajtószárnyaknál, 3 rétegű, Ug=0,5 W/(m2K) üvegtábla kitöltéssel 
 és meleg peremes távtartóval

A RENDSZER MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Légáteresztés 3. osztály, EN 12207

Vízzáróság max. 9A osztály (600Pa), EN 12208

Szélterheléssel szembeni ellenállás max. C5 osztály (2000Pa), EN 12210

Hőszigetelő képesség Uw 0,85 W/(m2K) értéktől*

01 71 mm (szárny) és 190 mm (kétsínes tok) mélységű profilok

02 A szerkezet modern formatervezése és a szerkezet magas szintű 
esztétikája: falba, padlóba és mennyezetbe rejtett keret, az oldalakon  
a szárny teljesen egy síkban van a tokkal, az ajtószárnyak  
összeköttetéseinek látható szélessége 25 mm

03 Max 750 kg súlyú és nagy méretű ajtószárnyak  
– max. 4 m szerkezeti magasság

04 3 kamrás profilkialakítás, hőszigeteléssel

05 3 rétegű, 52 és 60 mm közötti vastagságú üvegtáblákkal 
⸄

06 Manuális vagy automatikusan nyíló ajtóval

07 Ajtótokba rejtett motorok és vezérlő központok

08 Lehetőség van a szerkezet külső oldalára szerelt  
automata használatára is
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Az ajtó alsó keresztmetszet

Az ajtószárnyak kapcsolódásának metszeteAz ajtó oldalsó keresztmetszete
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www.home.aluprof.eu

ALUPROF SA Bielsko-Białai üzem, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: aluprof@aluprof.eu

Olvassa be a QR kódot 
és töltse le a pdf verziót a telefonjára


