
⸠  Systeem van schuifdeuren met een smal profiel
MB-SKYLINE TYPE R / MB-SKYLINE



MB-SKYLINE TYPE R is een modern schuifdeursysteem van grote afmetingen 

met een licht en esthetisch uiterlijk. Het is gebaseerd op smalle profielen, 

waardoor de constructies er modern uitzien en tegelijkertijdeen panoramisch 

uitzicht bieden op de omgeving van uw huis. 

De meest in het oog springende eigenschappen van de MB-SKYLINE TYPE R 

zijn: de volledig verborgen profielen van de deurvleugel, de smalle stijl en het 

ondiepe kozijn. Er is niet veel kracht nodig om de enorme elementen 

te verschuiven en het mechanisme is vrijwel geluidloos. De maximale 

hoogte van de constructie bedraagt maar liefst 4 meter. Als u gebruik 

maakt van een aandrijfmechanisme mag de bewegende vleugel 

tot maar liefst 700 kg zwaar zijn.

Hiermee kunt u spectaculaire glazen wanden ontwerpen.
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01 het kozijn van de deur is ingebouwd in muren, vloer en plafond

02 de profielen van de deurvleugels zijn volledig verborgen 
in het onderste en bovenste kozijn, als u kiest voor een 
aandrijfmechanisme of vergrendeling op de stijl, dan zijn  
de profielen van de deurvleugels ook niet zichtbaar  
aan de zijkanten van de constructie

03 stijl bij de verbinding van de vleugels met een breedte van 25 mm

04 comfortabel, ondiep kozijn met een diepte van 23 mm

05 deurvleugels met een gewicht tot 700 kg en grote  
afmetingen -tot 4 m hoog

06 beglazingsmogelijkheden van 52 tot 60 mm

07 deurvleugel gemaakt van modern isolatiemateriaal met 
hogethermische parameters. Profielen van met een diepte  
van 71 mm (vleugel) en 190 mm (2-railkozijn) 
⸄

08 glijdichtingen gebruikt in het kozijn: modern, esthetisch  
en geruisloos tijdens gebruik

09 de rollers waarop de vleugel beweegt, zijn verkrijgbaar  
in roestvrijstaal en zwart polyamide

10 handmatige vergrendeling met behulp van beslag  
van BT Lock of op de stijl

11 aandrijfmechanisme met radio-ontvanger en veiligheidsradar

12 modern afwateringssysteem met systeemgootje

13 in hoogte verstelbare montageconsoles

14 structurele fundering met hoge thermische isolatie

15 het systeem heeft een zogenaamde “nulstijl” die het toepassen  
van buitenzonwering mogelijk maakt, bijvoorbeeld  
de jaloezieën SkyFlow of de screens SkyRoll
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⸠  UITZICHT 
 BOVEN ALLES

Het schuifdeursysteem met verborgen frame MB-SKYLINE is gebaseerd op smalle profielen, 

waardoor constructies een moderne en minimalistische uitstraling krijgen. 

Deuren die zijn gemaakt met dit systeem maken een gebouw uitzonderlijk stijlvol en verhogen 

het prestige van de hele investering. Ze bieden de gebruiker een comfortabele, drempelloze 

overgang van huis naar terras en vormen na opening een uitstekende verbinding tussen 

het interieur van het gebouw en zijn omgeving. 

Ondanks de mogelijkheid voor het bouwen van grote constructies maakt het slanke ontwerp 

van smalle vormstukken een lichte, elegante indruk en het geheel bestaat uit één, vrijwel 

ononderbroken glasoppervlak met delicate scheidingslijnen die perfect past in een luxe bouwstijl.
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* voor deuren met vleugelafmetingen 2,07×3,44 m, met een vulling van driedubbel glas 
 met coëfficiënt Ug= 0,5 W/(m2K) en warme afstandshouder

TECHNISCHE PARAMETERS

Luchtdichtheid Klasse 3, EN 12207

Waterdichtheid tot Klasse 9A (600Pa), EN 12208

Windweerstand tot Klasse C5 (2000Pa), EN 12210

Warmte-isolatie Uw vanaf 0,85 W/(m2K)*

01 profielen met een diepte van 71 mm (vleugel)  
en 190 mm (kozijn met 2 rails)

02 modern design en bijzondere esthetische constructie: het frame  
is verborgen in de wanden, vloer en plafond, volledig vlakke vleugel  
met frameprofielen aan de zijkanten, zichtbare breedte  
van de verbindingen van de deurvleugels – 25 mm

03 deurvleugels met een gewicht tot 700 kg en grote afmetingen  
– tot 4 m hoog

04 profielen met een driekamerconstructie met thermische isolatie

05 beglazing met driedubbele glaspakketten met een dikte  
van 52 tot 60 mm 
⸄

06 handmatige of automatische deuropening

07 aandrijvingen en stuurcentrales verborgen in kozijnprofielen

08 mogelijkheid om een automaat toe te passen die aan  
de buitenkant van de constructie wordt gemonteerd

FUNCTIONALITEIT EN UITERLIJK
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Dwarsdoorsnede onderkant deur

Dwarsdoorsnede door de verbinding 
van de deurvleugels

Dwarsdoorsnede zijkant deur
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