
Sistem dedicat ușilor armonice

MB-86 FOLD LINE
Ușile armonice exterioare oferă o mai mare flexibilitate utilizatorilor iar condițiile 
meteorologice favorabile pot fi folosite în avantajul nostru, eliminând practic bariera 
dintre interiorul clădirii și împrejurimile sale. Ușile pliante pot combina perfect interiorul 
(acasă, cafenea, restaurant) cu terasa sau spațiul către grădina sezonieră.

Cu parametrii tehnici excelenți, MB-86 FOLD LINE este o soluție foarte practică care 
permite construcția ușilor de mari dimensiuni. Ușile pliante pot fi deschise atât spre 
exterior cât și spre interior.Este un produs modern, conceput pentru a satisface cele mai 
înalte cerințe ale utilizatorilor, arhitecților și constructorilor.

• Un contact mai bun cu mediul înconjurător 

• Excelentă izolare termică



UșilE armoniCE / MB-86 FOLD LINE

FuNcțIONaLItatE șI EstEtIcă MB-86 FOLD LINE
• profile din aluminiu durabil, cu trei camere, cu o adâncime constructivă de 86 mm, si 77 mm pentru cercevea
• profile dotate cu rupere de punte termică (24 mm lățime pentru toc și 34 mm lățime ramă pentru cercevea), 
 oferă performanțe excelente de izolare termică
• feroneria dedicată ușilor armonice MB-86 asigură funcționarea confortabilă a ușilor cu o greutate maximă de până la 120 kg/canat
• posibilitatea construcțiilor cu dimensiuni maxime de gabarit cu înalțimea de 2,7 m și o lățime de 1,2 m
• soluții variate pentru prag : varianta cu prag clasic sau varianta cu prag îngust
• pachet de sticlă începând de la 14 până la 61,5 mm, cu posibilitatea utilizării de sticlă float, laminată sau antiefracție,
 mai eficientă în ceea ce privește izolarea fonică / rezistență la efracție
• 2 variante de construcție, cu performanțe diferite de izolare termică: Varianta de bază ST (cu o cameră centrală în interiorul profilelor)
 și varianta superior izolatoare Hi (cu inserții din polietilena în ruperea de punte termică și in interiorul camerelor izolatoare)
• compatibilitatea sporită a construcțiilor bazate pe sistemul MB-86 FOLD LINE cu sistemul de ferestre și uși ALUPROF MB-86: 
 profilele se cuplează similar
• accesoriile sunt aceleași pentru ambele sisteme

Ușă- secțiune deschidere interioară

Ușă-secțiune Secțiune transversală toc-cercevea

Ușă -secțiune cu toc îngropat

aLuPROF s.a
Birouri și Depozit
Str. Taberei, nr. 1, Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov
Telefon: + 40.374.004.594
Fax: + 40.742.711.231
e-mail: aluminiu@aluprof.ro
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