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Dvižno-drsna vrata so idealna za povezovanje notranjih prostorov ali zimskih vrtov z naravo. Namenjene so 
harmoničnemu prehodu iz bivalnih prostorov na balkone, terase ali vrtove. Zagotavljajo zelo dober stik z zunan-
jim svetom. Pri odprtih vratih prihranite prostor, kar bistveno poveča udobje pri uporabi. Sistem MB-77HS spada 
med proizvode z najboljšimi parametri in ustreza vsem zahtevam, ki veljajo za to skupino proizvodov. Vrata izde-
lujemo v dveh različicah, ki se med seboj razlikujeta po toplotni izolativnosti: ST in HI. Zaradi posebne konstruk-
cije profila je sistem primeren za izdelavo izredno velikih vratnih površin. Zahvaljujoč posebnim lastnostim je ta 
sistem primeren tako za enodružinske hiše kot tudi za apartmajske hiše in hotele.

• Stabilni in ozki profili omogočajo izvedbo vrat z nizkim pragom, teža vratnega krila do 400 kg, višina 
do 3,2 m in širina do 3,3 m

• Zahvaljujoč široki paleti kril,  kot jo dvojna ali trojna zasteklitev, izolirni vložki, dodatki in izolirne 
prečke, dosegamo zelo dobre vrednosti toplotne in protihrupne izolacije

• Letvice za steklo v 3 različicah: Standard (pravokotne), Prestige (zaobljene) in Style (profilirane)

• Zaprte letvice za steklo in protivlomni elementi poskrbijo za optimalno protivlomno zaščito, ne da bi 
bilo treba bistveno spreminjati konstrukcijske elemente

• Posebna oblika zadrževalnih tesnil in tesnil za steklo ter pravo okovje zagotavljata zelo dobre vred-
nosti prepustnosti zraka in vodotesnosti med nalivi

• Profili so primerni za vgradnjo običajnega okovja z ročnim oz. avtomatskim zapahom

• Možno je vgraditi avtomatsko preko tipke ali daljinskega upravljalca krmiljen pogon »HS-Master«

• Varno uporabo velikih in težkih vrat dosegamo zahvaljujoč razpoložljivega mehanizma »HS SPeed 
Limiter«

• Visoka kompatibilnost s sistemom MB-86 omogoča izvedbo lepe kombinacije vrat MB-70HS in oken 
ter uporabo skupnih sestavnih delov v proizvodnji

• Široka barvna paleta omogoča prosto in fleksibilno vgradnjo vrat v vsak prostor in zunanji objekt 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE MB-77HS

Mere profilov in debeline zasteklitve

Debelina okvirja (mm) 174

Debelina kril (mm) 77

Debelina stekla (mm) 13,5 – 58,5

Minimalna vidna širina profilov

Okvir (mm) 48

Krilo (mm) 94,5 – 105,5

Tehnične specifikacije

Prepustnost zraka razred 4, EN 12207

Vodotesnost razreda  9A EN 12208

Toplotna izolacija Uf (W/m2K) od 1,4

Odpornost na veter do razreda C4, EN 12210
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