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Sistem je namenjen izvedbi arhitekturnih toplotno in zvočno izoliranih zunanjih elementov. Na voljo je več različ-
nih tipov oken, kot npr. okna s skritimi krili MB-60US, nihajna okna kovinskega videza, protivlomna okna in vrata. 
Po sistemu MB-60 so zasnovana tudi okna MB-60EF za fasade MB-SR50 EFEKT ter cenovno ugodna vrata MB-60E. 
Večina konstrukcij je na voljo tudi v HI izvedbi z intenzivnejšo toplotno izolacijo.

Profili slepih okvirov, kril in korpusov so upogibni, kar omogoča izdelavo najrazličnejših lokov in obokanih kon-
strukcij.

•  Številne funkcije in konstrukcije, prilagojene individualnim potrebam

• Najrazličnejše estetske rešitve: okna s skritimi krili, industrijska okna kovinskega videza z 
letvicami za steklo: Standard, Prestige in Style

• Eno- ali dvokrilna vrata, ki se odpirajo navzven ali navznoter; na voljo so tudi velike vratne 
konstrukcije 

• Možnost izdelave zaobljenih oken

• Montaža tako pri individualni gradnji kot tudi v aluminijastih fasadah

• Estetska integracija v fasadne obloge

• Protivlomna okna in vrata

• Možnost dveh barv: ena barva na notranji strani in druga barva na zunanji strani 

ESTETIKA IN FUNKTIONALNOST

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE MB-60
MB-60 HI

MB-60US
MB-60US HI MB-PIVOT MB-60E

MB-60E HI
MB-60EF

MB-60EF HI

Mere profilov in debelina stekla

Debelina okvirja vrata/okna (mm) 60/60 60

Debelina vratnih kril/okenskega krila (mm) 60/69 69 60 69

Debelina stekla (mm)
(fiksno okno, vrata /okno, ki se odpira) 5 – 41/14 - 50 4 – 35/8 - 44 5 – 41/14 - 50 5 - 41 –

Merske omejitve in omejitve teže

Maks. velikost oken (VxŠ) V do 2400 mm
Š do 1250 mm

V do 1900 mm
Š do 1100 mm

V do 2000 mm
Š do 2400 mm – V do 2400 mm

Š do 1250 mm

Maks. velikost vrat (VxŠ) V do 2400 mm
Š do 1200 mm – – V do 2300 mm

Š do 1300 mm –

Vrsta konstrukcije

Možne konstrukcije 
Vrtljivo, nagibno, vrtljivo-nagibno, drs-
no-nagibno okno, vrata, ki se odpirajo v 

prostor in navzven 
Vrtljivo, vrtljivo- nagib-

no, nagibno- fiksno okno Nihajno okno Kombinacija vrat ter 
oken in vrat 

Vrtljivo-nagibna okna 
v fasadnih oblogah

Tehnične specifikacije

Prepustnost zraka Razred 4 Razred 3 Razred 4

Odpornost na veter C5
EN 12211:2001; EN 12210:2001

C2
EN 12211:2001; EN 

12210:2001

C1
EN 12211:2001; EN 

12210:2001

C4
EN 12211:2001; EN 

12210:2001

Odpornost na udarce Razred 3 – – Razred 3 –

Vodotesnost Razred E900 EN 1027:2001; EN 12208:2001 Razred E1200 EN 1027:2001; EN 12208:2001

Toplotna izolacija U, W/m2K) od 1,4 od 1,7 – od 2,8 –
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