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MB-EXPO
MB-EXPO MOBILE

VÁLASZFAL RENDSZEREK MB-EXPO / MB-EXPO MOBILE

ELVÁLASZTÓ RENDSZER

Kétféle, különböző magasságú profilok: 36 mm illetve 100 mm

8, 10, 12 mm-es edzett üveglapok

Az MB-EXPO elegáns, üveg válaszfal rendszer különféle típusú, csupa-
üveg ajtókkal ellátott belső válaszfalak kialakítására, melyek a kiválasztott 
területeket elválasztják és hangszigetelik anélkül, hogy a teret vizuálisan 
behatárolnák, mint azt a nem átlátszó falak teszik.

Az MB-EXPO MOBILE belső válaszfal rendszer, mely lehetővé teszi 
minőségi szakaszajtók – pl. harmonikaajtók – gyártását.  Magas mennyezetű 
termekben való felhasználásának lehetősége, valamint széles, nyitható 
ajtói az MB-EXPO MOBILE rendszert főleg üzletek, bevásárlóközpontok, 
kiállítóközpontok illetve irodaépületek számára teszik ideális megoldássá.

Az MB-EXPO és az MB-EXPO MOBILE profilok lehetővé teszik az Aluprof 
és a Geze által gyártott vasalatok (zárak, sarokpántok, függesztők, parkolási 
rendszerek) beépítését. Mindkét rendszer szerkezeti elemét a modulok 
adják, az üveg tömítések pedig mindkét oldalon láthatatlanok maradnak. 
Mindkét rendszer számos különféle színben kapható, és könnyű gyártást 
és beépítést tesz lehetővé.
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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.
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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

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

VÁLASZFAL RENDSZEREK MB-EXPO / MB-EXPO MOBILE

MB-EXPO VÁLOGATOTT KONFIGURÁCIÓK

MB-EXPO MOBILE VÁLOGATOTT KONFIGURÁCIÓK

Csupa-üveg ajtószárny – alsó nézet  Mobile és ajtószárny – alsó keresztmetszet

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

• üvegezés láthatatlan tömítése
• könnyű és elegáns szerkezet
• 8, 10 és 12 mm üvegezés
• az üveglap vastagságától független, fix profilmélység
• akár 4 m magas szerkezetek
• használhatók vele számos vállalat vasalatai: Aluprof, Geze
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MB-80 OFFICE

    PRAKTIKUS IRODAI MEGOLDÁSOK

VÁLASZFAL 
RENDSZEREK
MB-80 OFFICE
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MB-80 OFFICE

VÁLASZFAL RENDSZEREK

Elektromos csatlakozással ellátott, 
integrált válaszfalak

Kiváló hangszigetelés az irodahelyiségekben – a kitöltés 
típusától függően akár 50 dB zajcsökkentés

Különféle típusú kitöltések: 
üveglapok, bútorlemezek, 
gipszkarton lemezek

VÁLASZFAL RENDSZEREK MB-80 OFFICE

Ez a dupla üveggel ellátott válaszfal belső válaszfalak 
kialakítására szolgál irodahelyiségekben és más nyilvános 
létesítményekben.

A rendszer lehetővé teszi a különböző típusú kitöltések 
– átlátszó vagy homályos – használatát belső zsalukkal, 
elektromos elemekkel és irodai felszereléssel. Különösen 
nagyfokú hangszigetelést igénylő épületekbe ideális.

A konstrukció alapvető jellemzője sokoldalúsága az irodai 
tér elrendezésében, ami a helyszíni munkálatok egyszerű 
elvégzésével párosul.
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MB-45 OFFICE

80 mm-es fal – függőleges nézet 92 mm-es fal – függőleges nézet

Alsó keresztrúd – nézet Ajtó – vízszintes nézet

• különféle típusú kitöltések: 4-14 mm vastag lapok, 16-18 mm vastag bútorlemezek, gipszkarton lemezek
• az alap profilok mélysége és konstrukciója táblazsaluk beépítését is lehetővé teszi
• kombinálható standard, 75 mm vastagságú gipszkarton lemezekkel
• kiváló hangszigetelés az irodahelyiségekben - zajcsökkentés 50 dB-el a kitöltés típusától függően
• 80 mm illetve 92 mm vastag falak is kialakíthatók
• a tér tetszőleges elválasztása; a fénytörés szöge 90°÷180° között mozog
• egyszerű előgyártás és beépítés, közvetlen helyszíni előgyártás lehetősége
• vezetékek a fal belsejében, standard konnektorok beszerelése
• kombinálható MB-45 fallal illetve MB-45 rendszerrel (központosan illetve a fal síkjába süllyesztve) 

valamint MB-45S ajtóval (a fal síkjába süllyesztve, nem kiálló pántokkal), valamint MB-45 OFFICE rendszerrel   
(központosan beépített szárnnyal, a fal síkjába süllyesztve, nem kiálló pántokkal)

• a profilok nagyfokú merevsége a konstrukciót bármely belső térhez megfelelővé teszi, például 4 mm-es 
üvegből álló, 1,3 m oszloptávolságú konstrukció akár 5,4 m magas és akár 6,35 m is lehet, amennyiben az 
oszlopok acélmag erősítésűek

VÁLASZFAL RENDSZEREK MB-80 OFFICE

MB-80 OFFICE VÁLOGATOTT KONFIGURÁCIÓK

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI
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MB-45 
MB-45 OFFICE

ELEGÁNS IRODAHELYISÉGEK

VÁLASZFAL 
RENDSZEREK
MB-45
MB-45 OFFICE
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MB-45 
MB-45 OFFICE

VÁLASZFAL RENDSZEREK

Használhatók különböző típusú kitöltések: 2 mm-től 25 mm-ig 
terjedő vastagságú, szimpla illetve szigetelő. A rendszer 8, 10, 
illetve 12 mm-es, nagyméretű edzett üvegből készül

Csupa-üveg ajtószárnyak sarokpántos 
és lengő típusú ajtókhoz

VÁLASZFAL RENDSZEREK MB-45 / MB-45 OFFICE

Sokoldalúságának és széleskörű alkalmazási lehetőségeinek 
köszönhetően az MB-45 és az MB-45 OFFICE rendszer ideális 
könnyű, de mégis stabil falak kialakítására  konferenciatermekben és 
irodahelyiségekben, “világosan kijelölt” ajtókkal.

Az MB-45 OFFICE rögzített és ajtóval ellátott elválasztó rendszer 
belső válaszfalak kialakítására szolgál, melyek megkülönböztető jegye, 
hogy az edzett üveglap szerkezeti elemmé válhat. A rendszer elemei 
lehetővé teszik a rögzített válaszfalak és a csupa-üveg ajtószárnyak 
kialakítását sarokpántos és lengő típusú ajtók esetében. 

Az MB-45 rendszer különféle típusú válaszfalak, ablakok, ajtók – 
köztük manuális működtetésű illetve automata tolóajtók, lengőajtók 
–, előcsarnokok és egyéb térbeli szerkezetek kialakítására szolgál. Az 
MB-45 rendszer használható speciális esetekben is, például MB-45D 
füstgátló válaszfalak és ajtók kialakítására (Sm, Sa osztály).



18 19

MB-45 / MB-45 OFFICE VÁLOGATOTT KONFIGURÁCIÓK

VÁLASZFAL RENDSZEREK MB-45 / MB-45 OFFICE

Ajtócsap és felső keresztrúd nézete

Ajtócsap – metszet nézetAjtó – oldalnézet

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

• könnyű és tartós szerkezet
• 45 mm mélységű kivitelezés
• 2-25 mm közötti kitöltés (erre szolgáló, 8 mm, 10 mm és 12 mm edzett üveglapokkal)
• különféle típusú válaszfalak, ablakok, ajtók – köztük manuális működtetésű illetve automata  
 tolóajtók, lengőajtók –, stb.

• MB-45D füstgátló ajtók (Sm illetve Sa osztály)
• folytonosan felszerelt üvegezéstömítés, nincs vágás a sarkokon
• az enteriőrterv megváltoztatásának lehetősége
• igazodik számos vállalat vasalataihoz: Aluprof, WSS
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MB-78EI

RENDSZER   
SZILIKONNAL ILLESZTETT  
TŰZGÁTLÓ ÜVEGFALAK,  
EI30 ILLETVE EI60 OSZTÁLY

VARÁZSOLJA OPTIKAILAG NAGYOBBÁ A TERET!
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Az Aluprof kínálatában az MB-78EI rendszeren alapuló átlátszó tűzgátló 
falrendszer – “szilikonnal illesztett tűzgátló üvegfalak” is szerepelnek. 
Ez lehetővé teszi a belső válaszfalak gyártását látható függőleges profilok 
nélkül, melyek a fal egyes moduljait elválasztják, miközben teljes mértékben 
megőrzi tűzálló képességét. Az üveglapok közti illesztés mindössze 4 mm, 
és tűzgátló, intumeszcens anyaggal valamint nem gyúlékony szilikonnal 
van töltve. A szilikon három színben áll rendelkezésre (fekete, szürke illetve 
fehér). 

A tűzgátló válaszfalak így elérhetik az akár 3,6 m magasságot is, 1,8 m-ig 
terjedő modulszélességgel. A lengyelországi Építészeti Kutatóintézet 
(ITB) által ezeken a falakon végzett tűzvizsgálati tesztek az ún. “szabad élű” 
modellre is kiterjedtek, tehát ezen faltípus maximális hossza korlátlan.

Az MB-78EI Szilikonnal illesztett tűzgátló üvegfal rendszer határtalan 
kivitelezési lehetőségeket rejt magában, és rendkívül nagy belső válaszfal 
termékeket kínál. Az átlátszó moduloknak köszönhetően a rendszer 
használatával kialakított konstrukciók a belső teret optikailag nagyobbá 
varázsolják. A rendszer továbbá biztonságot nyújt, és segít az épületet 
tűzvédelmi zónákra tagolni, egyúttal megfelelő feltételeket biztosítva az 
épületben tartózkodók evakuálásához.

MB-78EI

VÁLASZFAL RENDSZEREK

4 mm vastagságú illesztés.
A kitöltés tűzgátló, intumeszcens 
anyagból és nem gyúlékony szilikonból áll.

Tűzállósági osztály:
EI30 illetve EI60

SZILIKONNAL ILLESZTETT TŰZGÁTLÓ ÜVEGFALAK MB-78EI
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Tűzvédelmi osztály:
EI30 illetve EI60

MB-78EI

VÁLASZFAL RENDSZEREK

Akár 3,6 m magas 
átlátszó modulok

SZILIKONNAL ILLESZTETT TŰZGÁTLÓ ÜVEGFALAK MB-78EI

Rögzített falkeret – metszet nézet

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

• az ITB által is tesztelt rendszert az Aluprof két tűzgátló osztályban alkotta meg: EI 30 és EI60 
• a modulok közti illesztés mindössze 4 mm széles
• az üvegmodulok max. szélessége 1,5 m (max. M 3,6 m) illetve 1,8 m (max. M 3,0 m)
• korlátlan szélességű  fal

78

190

78

83

Ajtó – metszet nézet
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MB-78EI

RENDSZER   
SZILIKONNAL ILLESZTETT  
TŰZGÁTLÓ ÜVEGFALAK,  
EI30 ILLETVE EI60 OSZTÁLY

TŰZVÉDETT IRODAHELYISÉGEK
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MB-78EI

VÁLASZFAL RENDSZEREK
A falra való rejtett felszerelésnek köszönhetően az iroda
optikailag nagyobbnak tűnik – akár 1,8 m széles modulok

EI30 illetve EI60 tűzvédelmi 
osztályokban áll rendelkezésre

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

SZILIKONNAL ILLESZTETT TŰZGÁTLÓ ÜVEGFALAK MB-78EI

Szilikonnal illesztett üvegfal – felülnézet Szilikonnal illesztett üvegfal – alulnézet

• két tűzvédelmi osztályban áll rendelkezésre: EI30 illetve EI60
• a modulok közti illesztés mindössze 4 mm széles
• az üvegmodulok max. szélessége 1,5 m (max. M 3,6 m) illetve 1,8 m (max. M 3,0 m)
• korlátlan szélességű  fal
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MB-78EI

RENDSZER   
SZILIKONNAL ILLESZTETT  
TŰZGÁTLÓ ÜVEGFALAK,  
EI30 ILLETVE EI60 OSZTÁLY 

ELEGANCIA ÉS BIZTONSÁG



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


