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BINNENWANDSYSTEMEN
MB-EXPO
MB-EXPO MOBILE

STIJLVOLLE ETALAGES
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BINNENWANDSYSTEMEN

Ruiten van gehard glas 8, 10 en 12 mm.

Twee groepen profielen van verschillende 
hoogte laag - 36 mm en hoog - 100 mm.

MB-EXPO
MB-EXPO MOBILE
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BINNENWANDSYSTEMEN MB-EXPO / MB-EXPO MOBILE

Het systeem MB-EXPO omvat glazen scheidingswanden bestemd voor de con-
structie van verschillende soorten binnenwanden met volledig glazen deuren. Deze 
hebben als taak om ruimten af te scheiden en geluiddicht te maken, zonder hierbij 
de ruimte visueel te beperken.

Het systeem MB-EXPO MOBILE is een binnenwandsysteem voor het maken van 
hoge kwaliteit segmenten voor vastgezette deuren en vouwdeuren. Dit systeem 
kunt u inbouwen in hoge ruimtes (circa 4 m) en brede deuren toepassen. Hierdoor is 
het geschikt voor winkels, winkelcentra, handelscentra, maar ook in kantoorruimten.

De profielen van de systemen MB-EXPO en MB-EXPO MOBILE zijn met slechts 
weinig aanpassingen geschikt voor beslag (sloten, scharnieren, scharnieren voor 
vastgezette systemen) van Aluprof en Geze. De ruiten vormen een dragend ele-
ment van de constructie en de glaslijsten zijn van beide kanten onzichtbaar. Beide 
systemen zijn beschikbaar in een rijk kleurenpalet en een bijkomend voordeel is de 
eenvoud van de prefabricage en montage.
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MONTAGEVOORBEELDEN MB-EXPO

MONTAGEVOORBEELDEN MB-EXPO MOBILE

MB-EXPO
MB-EXPO MOBILE
СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОК

СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОКMB-EXPO / MB-EXPO MOBILE

ПРИМЕРЫ ЗАСТРОЙКИ MB-EXPO

ПРИМЕРЫ ЗАСТРОЙКИ MB-EXPO MOBILE

ПРИМЕРЫ ЗАСТРОЙКИ MB-45 OFFICE

• Незаметные пристекольные уплотнители
• Легкая и стильная конструкция
• Остекление 8 -12 мм
• Постоянная глубина профилей независимо от толщины стекол
• Max высота конструкции до 4 м
• Система приспособлена к стандартной фурнитуре многих фирм, напр. Aluprof, Geze, WSS
• Прошли тесты на свыше 1 000 000 циклов закрытия

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИКА

СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОК MB-45 OFFICE

Система MB-EXPO - это элегантные, стеклянные перегородки, предназначенные 
для выполнения разного вида внутренних конструкций с полностью стеклянны-
ми дверьми, заданием которых является отделение и глушение звуков отделен-
ных пространств, при этом не ограничивая визуально застроенное помещение.

Система MB-EXPO MOBILE - это система внутренних перегородок, из которых 
можно выполнить сегменты складных дверей и дверей типа «гармошка» высоко-
го качества. Учитывая возможность застройки высоких помещений (около 4 м), 
а также получения широких открываемых дверей, обе системы идеально проя-
вят себя как в магазинах, торговых центрах, так и в офисных помещениях.

Профили систем MB-EXPO и MB-EXPO MOBILE приспособлены к использованию, 
с минимальной обработкой, фурнитуры (замков, петель, кареток паркуемых две-
рей) фирм Aluprof и Geze. Стекла являются несущими элементами конструкции, 
а пристекольные уплотнители остаются невидимыми с обеих сторон застройки. 
Обе системы представлены в богатой палитре цветов, а их дополнительным пре-
имуществом является простота изготовления и несложный монтаж.

Сис
для
ми д
ных

Сис
мож
го к
а та
вят 

Про
с ми
рей
а пр
Обе
иму

Стильные витрины магазинов и балюстрады

Сечение рамы и верхней поперечки дверей

Боковое сечение дверей Сечение рамы двери

• Легкая и прочная конструкция
• Конструкционная глубина 45 мм - система полностью совместима с МВ-45
• Диапазон заполнений 2-25 мм (специальные закаленные стекла 8,10 и 12 мм)
• Пристекольные уплотнители монтируются непрерывным способом, без прирезания в углах
• Возможно изменение интерьера
• Макс. высота конструкции до 4 м
• Система приспособлена к стандартной фурнитуре многих фирм, напр. Aluprof, Geze, WSS

Нижнее сечение цельностеклянной 
дверной створки

Нижнее сечение створки мобильной 
и дверной
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Doorsnede onderkant mobiele vleugel en deurvleugelDoorsnede onderkant volledig glazen deurvleugel

• onzichtbare glaslijste
• lichte en elegante constructie 
• beglazing 8, 10, 12 mm
• vaste profieldiepte, onafhankelijk van de ruitdikte
• max. constructiehoogte tot 4 m
• het systeem is geschikt voor standaardbeslag van vele bedrijven: Aluprof, Geze

FUNCTIONALITEIT EN UITERLIJK

BINNENWANDSYSTEMEN MB-EXPO / MB-EXPO MOBILE
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MB-80 OFFICE
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SCHEIDINGS
WANDSYSTEEM
MB-80 OFFICE

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN VOOR KANTOREN



10

SCHEIDINGSWANDSYSTEEM

MB-80 OFFICE

Perfecte geluidsdemping van het kantoor - geluidsniveau 
50 dB, afhankelijk van de toegepaste vulling.

Verschillende soorten vullingen: 
ruiten, meubelplaten, gipskartonplaten. 

Geïntegreerde wanden 
met elektrische uitrusting. 
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SCHEIDINGSWANDSYSTEEM MB-80 OFFICE

Het systeem van dubbelglas binnenscheidingswan-
den MB-80 OFFICE is bestemd voor de uitvoering van 
scheidingswanden in kantoorruimten en andere open-
bare nutsruimten.

Het MB-80 OFFICE systeem maakt toepassing mogelijk 
van verschillende typen transparante en ondoorzichti-
ge opvullingen, interne jaloezieën, alsmede montage 
van elektrische uitrusting en elementen van kantooruit-
rusting. Deze wanden worden vooral aanbevolen voor 
objecten waar hoge akoestische isolatie is vereist.

De basiseigenschap van deze constructie is de univer-
saliteit bij de inrichting van de kantoorruimte in combi-
natie met de eenvoud van de montage.
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MONTAGEVOORBEELDEN MB-80 OFFICE
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Verticale dwarsdoorsnede door een wand van 92 mmVerticale dwarsdoorsnede door een wand van 80 mm

Horizontale dwarsdoorsnede van de deur

MB-45 OFFICE

Dwarsdoorsnede door de onderste dwarsbalk

FUNCTIONALITEIT EN UITERLIJK
• diverse soorten vullingen: glas dikte 4-14 mm, meubelplaten dikte 16-18 mm, gipskartonplaten
• de diepte en de constructie van de basisprofielen maken montage van jaloezieën tussen de ruiten mogelijk 
• mogelijkheid om de wanden te verbinden met een standaardwand van gipskartonplaten met een dikte van 75 mm
• perfecte geluidsdemping van het kantoor - geluidsniveau 50 dB, afhankelijk van de toegepaste vulling
• mogelijkheid om wanden te maken met een dikte van: 80 mm en 92 mm
• willekeurige partitionering van de ruimte, uitvoering van de hoek tussen de wanddelen binnen een bereik van 

90°÷180°
• eenvoudige prefabricage en montage, prefabricage op de bouwplaats mogelijk
• het trekken van kabels binnen de muren, montage van standaard stopcontacten
• verbindingsmogelijkheden: wand MB-45 (centraal of gelijk aan het wandvlak), met deuren van het systeem  

MB-45S (gelijk aan het wandvlak en niet uitstekend buiten het scharniervlak) en met deuren van het systeem  
MB-45 OFFICE (met centrale plaatsing van de vleugel op het wandvlak en niet uitstekend buiten het scharnie-
rvlak)

• maximale constructiehoogte: 5,5 m

SCHEIDINGSWANDSYSTEEM MB-80 OFFICE
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MB-45 
MB-45 OFFICE
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SCHEIDINGSWANDSYSTEEM
MB-45
MB-45 OFFICE

ELEGANT KANTOORINTERIEUR
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SCHEIDINGSWANDSYSTEEM

Mogelijkheid voor toepassing van verschillende so-
orten vullingen en ruiten: zowel enkel glas als dub-
belglas met een dikte van 2 - 25 mm. Speciaal voor dit 
systeem zijn ook grote vlakken gehard glas met een 
dikte van 8, 10 en 12 mm beschikbaar.

Volledig glazen opengaande 
deurvleugels en pendeldeuren.

MB-45 
MB-45 OFFICE
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SCHEIDINGSWANDSYSTEEM MB-45  / MB-45 OFFICE

Vanwege de universaliteit en grote mogelijkheden voor het inrichten van hoge ruim-
ten zijn de systemen MB-45 en MB-45 OFFICE geschikt voor de constructie van 
lichte, maar toch solide afscheidingen in conferentie- en kantoorruimten met duide-
lijk gemarkeerde deuren.

Het systeem van vaste en met deuren uitgeruste scheidingswanden MB-45 OFFICE 
dient voor het uitvoeren van interne afscheidingen met als kenmerkende eigenschap 
dat gehard glas een dragend element van de constructie kan zijn. Met de elemen-
ten van dit systeem kunt u vaste scheidingswanden en volledig glazen deurvleugels 
(opengaande en pendeldeuren) maken.

Het systeem MB-45 dient voor de constructie van verschillende typen scheidings-
wanden, ramen, deuren, waaronder handmatig en automatisch bediende schuif-
deuren, pendeldeuren, portieken en andere ruimtelijke constructies. Het systeem  
MB-45 vormt ook de basis voor speciale oplossingen: de rookdichte afscheidingen 
en deuren MB-45D van de klassen S

m
 en S

a
.
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VOORBEELDOPSTELLINGEN VAN MB-45 / MB-45 OFFICE
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FUNCTIONALITEIT EN UITERLIJK

Dwarsdoorsnede stijl en bovenste dwarsbalk deur

Dwarsdoorsnede zijkant van de deur Dwarsdoorsnede stijl van de deur

SCHEIDINGSWANDSYSTEEM MB-45 / MB-45 OFFICE

• lichte en sterke constructie
• constructiediepte 45 mm
• mogelijke vullingen 2-25 mm (speciale ruiten van gehard glas 8, 10 en 12 mm)
• verschillende typen constructies: scheidingswanden, ramen, deuren, waaronder handmatig 
    en automatisch bediende schuifdeuren, pendeldeuren, portieken, etc.
• rookdichte deuren MB-45D van de klassen S

m
, S

a

• glaslijsten doorlopend gemonteerd, zonder doorsnijding in de hoeken
• verandering van de inrichting is mogelijk
• het systeem is geschikt voor standaardbeslag van vele bedrijven, bv. Aluprof, WSS
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MB-78EI



21OPTISCHE VERGROTING VAN HET KANTOOR

BRANDWEREND 
WANDSYSTEEM ZONDER 
ROEDEN VAN DE KLASSEN 
EI30 en EI60
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MB-78EI

SCHEIDINGSWANDSYSTEEM

Naad met een breedte van 4 mm.
Vulling met brandwerend, opzwellend 
materiaal en onbrandbare siliconen.

Systeem met 
vuurbestendigheidsklasse EI30 en EI60.
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BRANDWERENDE SCHEIDINGSWANDSYSTEEM ZONDER STIJLEN MB-78EI 

Aluprof heeft in haar aanbod ook transparante brandwerende scheidingswanden, namelijk 
de zogenaamde „scheidingswanden zonder stijlen” op basis van het systeem MB-78EI.
Hierdoor is het mogelijk om binnenscheidingswanden te construeren zonder zichtba-
re verticale profielen die de verschillende wandmodules van elkaar scheiden, terwijl de 
brandwerende eigenschappen niet worden aangetast. De naad tussen de glasplaten is 
slechts 4 mm breed en is opgevuld met brandwerend opzwellend materiaal en onbrand-
bare siliconen. De siliconen zijn beschikbaar in drie kleurvarianten (zwart, grijs of wit).

Dergelijke brandwerende scheidingswanden kunnen maar liefst tot 3,6 m hoog zijn en de
breedte van de modules is maximaal 1,8 m. Brandproeven die zijn uitgevoerd door het In-
stituut voor Bouwtechniek (ITB) betroffen de scheidingswand met een zogenaamde vrije
rand, waardoor er geen beperkingen zijn voor de lengte van dit type wand.

Het scheidingswandsysteem MB-78EI zonder stijlen maakt ontwerpen en constructies 
van bijzonder grote oppervlakten van scheidingswanden mogelijk. Dankzij de transpa-
rante modules maken constructies van dit systeem het interieur van een gebouw optisch 
groter. Tegelijkertijd zorgt het systeem voor veiligheid doordat brandveiligheidszones in 
het gebouw kunnen worden georganiseerd en geschikte vluchtwegen voor evacuatie van 
personen gegarandeerd.
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MB-78EI

SCHEIDINGSWANDSYSTEEM

Transparante modules 
van een hoogte tot 3,6 m.

Systeem met 
vuurbestendigheidsklasse EI30 en EI60.
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FUNCTIONALITEIT EN UITERLIJK

BRANDWERENDE SCHEIDINGSWANDSYSTEEM ZONDER STIJLEN MB-78EI 

• de oplossing is uitgewerkt en onderzocht bij het ITB voor vuurbestendigheid, klassen 
EI 30 en EI 60

• breedte van de naad tussen de modules bedraagt slechts 4 mm
• de maximale breedte van glazen modules bedraagt 1,5 m bij een hoogte van maximaal 

3,6 m) en 1,8 m (bij een hoogte van maximaal 3,0 mm)
• geen beperkingen met betrekking tot de maximale lengte van de wand

78

190

Dwarsdoorsnede door de deur

78

83

Dwarsdoorsnede door de vaste wand
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MB-78EI
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BEVEILIGING VAN KANTOOR-

RUIMTEN TEGEN BRAND

BRANDWEREND 
WANDSYSTEEM ZONDER 
ROEDEN VAN DE KLASSEN  
EI30 en EI60
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Optische vergroting van de ruimte dankzij verborgen 
bevestiging van de wand - modules met een breedte tot 1,8 m.

Het wandsysteem is beschikbaar 
in de vuurbestendigheidsklassen EI30 en EI60.

MB-78EI

SCHEIDINGSWANDSYSTEEM
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FUNCTIONALITEIT EN UITERLIJK

BRANDWERENDE SCHEIDINGSWANDSYSTEEM ZONDER STIJLEN MB-78EI 

Wand zonder roeden - inbouw onderWand zonder roeden - inbouw boven

• twee vuurbestendigheidsklassen beschikbaar: EI30 en EI60
• breedte van de naad tussen de modules bedraagt slechts 4 mm
• de maximale breedte van glazen modules bedraagt 1,5 m bij een hoogte van maxi-

maal 3,6 m) en 1,8 m (bij een hoogte van maximaal 3,0 mm)
• geen beperkingen met betrekking tot de maximale lengte van de wand



30

MB-78EI
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BRANDWEREND 
WANDSYSTEEM ZONDER 
ROEDEN VAN DE KLASSEN 
EI30 en EI60

ELEGANTIE EN VEILIGHEID



ALUPROF S.A. 

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała

tel.  +48 33 81 95 300

fax. +48 33 82 20 512 www.aluprof.eu

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  
LEVENDE	  GEVELS.	  	  
Integratie	  van	  groen	  in	  gevelbouw	  
De	  vraag	  om	  gevels	  te	  bekleden	  met	  groen,	  als	  
mogelijke	  oplossing	  om	  op	  een	  duurzame	  en	  
ecologische	  manier	  de	  natuur	  binnen	  te	  laten	  
in	  onze	  bebouwde	  omgeving,	  komt	  steeds	  
meer	  voor.	  	  
In	  deze	  FAC-‐richtlijn	  komen	  verschillende	  
systemen	  aan	  bod	  om	  groen	  en	  planten	  te	  
integreren	  in	  een	  gevel.	  De	  voor-‐	  en	  nadelen,	  
valkuilen	  en	  beoordelingscriteria	  worden	  
toegelicht;	  enkele	  verschillende	  bestaande	  
systemen	  worden	  met	  elkaar	  vergeleken;	  tot	  
slot	  zijn	  er	  een	  paar	  case	  studies	  met	  
toepassingen	  van	  groen	  in	  de	  gevelbouw.	  	  
	  
	  

	  
BOUWKNOPEN	  EN	  LUCHTDICHTHEID	  	  
(wordt	  eind	  2014	  verwacht)	  
Gebouwen	  nemen	  een	  belangrijk	  deel	  van	  het	  
energiegebruik	  voor	  hun	  rekening.	  De	  
energieregelgeving	  wordt	  ook	  steeds	  strenger	  
en	  de	  bouwsector	  moet	  aan	  een	  snel	  tempo	  
mee	  evolueren.	  Daarom	  wordt	  extra	  aandacht	  
voor	  bouwknopen	  en	  luchtdichtheid	  steeds	  
belangrijker	  voor	  het	  behalen	  van	  de	  
gevraagde	  energieprestaties.	  Gezien	  de	  grote	  
uitdagingen	  die	  ons	  te	  wachten	  staan	  om	  de	  
meest	  recente	  evoluties	  in	  de	  huidige	  
bouwprocessen	  te	  integreren,	  wil	  de	  FAC	  de	  
huidige	  stand	  van	  zaken	  overlopen,	  op	  maat	  
van	  de	  aluminium	  constructeur.	  	  

Voor	  de	  onderwerpen	  van	  de	  volgende	  richtlijnen	  doen	  we	  een	  oproep!	  	  

Laat	  ons	  weten	  welke	  uw	  suggesties	  zijn,	  zo	  kunt	  u	  zelf	  mee	  bepalen	  welke	  voor	  u	  
relevante	  thema’s	  in	  een	  FAC-‐richtlijn	  uitgediept	  worden.	  	  

We	  zoeken	  naar	  onderwerpen	  die	  binnen	  de	  wereld	  van	  aluminium	  schrijnwerk	  
interessant	  zijn,	  bijvoorbeeld	  "Voorwaarden	  en	  garanties",	  "Glas	  en	  panelen",	  "Hang-‐	  
en	  sluitwerk",...	  	  

Uw	  feedback	  is	  welkom!	  

	  

	  

	  

	  

	  

De	  FAC-‐richtlijnen	  kunnen	  besteld	  worden	  aan	  €10	  (excl.	  BTW).	  


