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Ogród na wyciągniecie ręki - nowy system drzwi podnoszono-przesuwnych od ALUPROF

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają płynne połączenie wnętrza budynku z jego najbliższym
otoczeniem. Dzięki temu, pomieszczenia mogą być „otwarte" na taras, ogród czy też balkon. Znakomitą propozycją dla
tego typu zabudowy jest system drzwi podnoszono-przesuwnych MB-59HS – nowość w ofercie firmy ALUPROF,
wiodącego europejskiego producenta systemów aluminiowych.

Rozwiązanie, które wzbogaciło ofertę ALUPROF umożliwia użytkownikom budynku bardzo dobry kontakt z
otoczeniem, a dzięki swojej konstrukcji, zapewnia oszczędność przestrzeni, ponieważ podczas otwierania nie
potrzebuje dużo miejsca. Drzwi podnoszono-przesuwne MB-59HS dają szerokie możliwości aranżacji i dopasowania
do wymagań inwestora – mogą być montowane w zabudowie indywidualnej, jak i w zabudowach fasad czy ogrodów
zimowych, dostępne są także w wersji z niskim progiem, co jest wygodne zwłaszcza dla osób starszych i
niepełnosprawnych.
Atutem nowego rozwiązania są również jego dopuszczalne gabaryty: wysokość do 2,8 m, szerokość do 3,3 m i
maksymalny ciężar skrzydła do 300 kg. Duże przeszklenia cieszą się popularnością w nowoczesnym budownictwie –
oferują optymalne doświetlenie pomieszczeń i wrażenie lekkości obiektu oraz zapewniają jego użytkownikom szeroki
widok na najbliższą okolicę.
System MB-59HS to oprócz funkcjonalności i wygody obsługi, także komfort cieplny i akustyczny – drzwi posiadają
stosunkowo niski współczynnik przenikania ciepła wykazują wysoką szczelność na wodę i powietrze dzięki specjalnym
okuciom oraz kształtom uszczelek. Szeroki zakres szklenia umożliwia zaś wyposażenie konstrukcji w szyby jedno- lub
dwukomorowe, w tym też akustyczne lub antywłamaniowe.
Drzwi, ze względu na swoje właściwości, mogą być wykorzystywane zarówno w indywidualnym budownictwie
mieszkaniowym, jak i w obiektach hotelowych czy apartamentach. Najwyższą jakość systemu zapewnia ALUPROF –
uznana na rynku marka, dostarczająca rozwiązania do wielu inwestycji budowlanych w Polsce i poza jej granicami.
Dzięki systemowi MB-59HS, przydomowy ogród może być tak blisko nas, jak nigdy dotąd – dosłownie na
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wyciągnięcie ręki...

Aluprof PRESS BOX

strona 2 / 2

