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RAAMBEKLEDING

Een warm en veilig
huis met Aluprof

GEVELSALUMINIUM RAMEN DEUREN

A L U M I N I U M  S Y S T E M E N



Aluprof dla mądrych 
inwestorów

„
Aluprof voor slimme 

huiseigenaren
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De betekenis van energiezuinige bouw neemt steeds verder toe. In nieuwe gebou-

wen worden technologieën en producten toegepast die zorgen voor een zo laag 

mogelijk energieverbruik. Wat houdt energiezuinige bouw eigenlijk in?

 

Energiezuinige gebouwen kunnen worden onderverdeeld in: energiezuinig, passief 

en gebouwen die vrijwel geen energie gebruiken, de zgn. nZEB. Wat zijn de verschil-

len? Het onderscheidende kenmerk van de verschillende objecten is de energiestan-

daard die een beeld geeft van het jaarlijkse energieverbruik. Voor energiezuinige 

bouw bedraagt deze standaard NF40 - EUco ≤40 kWh/(m2/jaar), voor passieve bouw 

NF15 - EUco ≤15 kWh/(m2/jaar) en nZEB haalt zelfs de standaard 0 kWh/(m2/jaar). 

Het is daarnaast goed om te weten dat er ook gebouwen ontstaan met een positieve 

energiebalans. Dit betekent dat zij meer energie produceren dan ze verbruiken.

Wat betekent de slogan ‘passief gebouw’ nu eigenlijk in de praktijk? Deze objecten 

hebben een lage energiebehoefte voor verwarming. Passieve gebouwen gebruiken 

per jaar niet meer dan 15 kWh/(m2/jaar), dit komt overeen met 1,5 m3 gas per 1 m2 

oppervlakte. Het primaire energieverbruik in een dergelijk gebouw mag niet hoger 

zijn dan 120 kWh/(m2/jaar) voor alle energiebehoeften. Dit is inclusief verwarming, 

warm water en elektriciteit voor woondoeleinden.

Ondertussen bedraagt het energieverbruik voor alleen verwarmingsdoeleinden  

in woongebouwen die op dit moment worden gebouwd, maar liefst 120 kWh/(m2/

jaar). De energiebehoefte in de passieve bouw is daarmee achtmaal kleiner dan in de 

traditionele bouw.

De kern van energiezuinige bouw is het minimaliseren van energieverliezen. Elke fase 

is hierin van grote betekenis, van de keuze voor een geschikt perceel en ontwerp, tot 

de uitvoering van de kleinste details als het plaatsen van vensterbanken. Een energie-

zuinig huis is vooral perfect geïsoleerd en beveiligd tegen warmteverlies. Om Polen te 

stimuleren tot ecologische en daarmee economische bouw heeft het Nationale Fonds 

voor Milieubescherming en Waterbeheer (NFOŚiGW) een programma voor toesla-

gen op kredieten voor de bouw van energiezuinige huizen in het leven geroepen. De 

hoogte van de eenmalige financiering kan tot maar liefst 50.000 PLN bruto bedragen 

voor gebouwen die de energiestandaard NF15 - EUco 15 kWh/(m2/jaar) halen, na-

melijk de passieve gebouwen. De premie wordt uitbetaald na afloop van de bouw en 

bevestiging dat het object voldoet aan de vastgestelde parameters. Het is de moeite 

waard om te investeren in een huis dat het energieverbruik voor verwarming, ver-

lichting en airconditioning vermindert, waardoor het beter is voor ons en voor onze 

planeet.

Een passief huis 
verwarmt en koelt zichzelf door slim energiegebruik



rAAM MB-104 PAssIVE

Ramen voor 
passieve huizen

„
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Ramen
MB-104 PAssIVE

Het raam-deursysteem met thermische afstandhouder MB-104 Passive voldoet dankzij 

zijn bijzonder goede isolatie aan alle eisen die worden gesteld aan elementen voor pas-

sieve bouw. De certificaten van het Passiefhuis Instituut PHI te Darmstadt bevestigen 

dit. Het systeem dient voor het uitvoeren van elementen van externe architectuur, bv.:  

verschillende typen ramen, deuren, portieken, etalages en ruimtelijke constructies die 

naast hun perfecte warmte-isolatie worden gekenmerkt door bijzonder goede geluidsis-

olatie, hoge vocht- en luchtdoorlatendheid en duurzame constructie.

* U
W

 voor opengaand raam MB-104 Passive Aero met de vleugelafmetingen 1700 x 2100 mm, met beglazing U
g
=0,4 W/(m2K) 

** U
D

 van paneeldeuren MB-104 Passive Aero met vleugelafmetingen 1230 × 2180 mm

FUNCTIONALITEIT EN UITERLIJK
ramen met certificaten van het Passiefhuis Instituut te Darmstadt voor de ver-

sies MB-104 Passive en MB-104 Passive Aero

hoge warmte-isolatie voor opengaand raam U
D

 vanaf 0,53 W/(m2K)* en paneel-

deuren met U
D

 vanaf 0,53 W/(m2K)**

uitstekende dichtheids- en isolatiespecificaties die ruim voldoen aan de normen

ruime beglazingsmogelijkheden tot 81 mm

de europrofielen voor bevestiging van het beslag maken montage van het 

merendeel van het beschikbare beslag voor aluminium en kunststof ramen 

mogelijk

mogelijkheid voor toepassing van oppervlaktescharnieren, rolscharnieren of 

verborgen scharnieren

Technische gegevens  MB-104 Passive

Diepte kozijn 95 mm

Vleugeldikte 104 mm

Beglazingsdikte
kozijn: 27 – 72 mm 
vleugel: 34,5 – 81 mm

Max. afmetingen en gewichten van de constructie

Max. vleugelafmetingen (H x L) H tot 2900 mm, L tot 1700 mm

Max. vleugelgewicht 160 kg

Technische parameters MB-104 Passive

Luchtdoorlatendheid klasse 4, PN-EN 12207:2001

Waterdichtheid
tot klasse AE 1800 
PN-EN 12208:2001

Isolatie voor opengaand raam U
W

 van 0,53 W/(m²K)*

Windweerstand klasse C5/B5, PN-EN 12210:2001

U
D

 vanaf 0,53 W/(m2K)* 



rAAM MB-86 sI | MB-86 AErO | MB-86B

Jarenlang 
warmte

„
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Ramen
MB-86 sI | MB-86 AErO | MB-86B

raam-deursysteem met bijzonder goede parameters, voldoet aan de meest uiteenlopende 

behoeften van gebruikers. De profielen van dit systeem zijn beschikbaar in 3 uitvoerings-

varianten, afhankelijk van de gewenste energiebesparing: sT, sI en AErO. MB-86 het eer-

ste aluminium raam-deursysteem ter wereld waarin aerogel is toegepast - materiaal met 

een perfecte warmte-isolatie. Een ander voordeel van het MB-86-systeem is de grote ste-

vigheid van de profielen, waardoor constructies van grote afmetingen en een hoog gewicht 

mogelijk zijn.

FUNCTIONALITEIT EN UITERLIJK
breed scala aan profielen dat ervoor zorgt dat de gewenste esthetiek en 

duurzaamheid van de constructie kan worden gerealiseerd

brede thermische afstandhouders met een nieuwe vorm die toepassing van 

een extra tussenschot bij de isolatie van de profielen toelaat

centrale, twee-componentendichting zorgt voor perfecte afdichting en war-

mte-isolatie van de ruimte tussen de vleugel en het kozijn

glaslijsten met extra dichting, beschikbaar in drie varianten: standard, Pre-

stige en style

profielvormen die geschikt zijn voor montage van verschillende typen beslag 

met meerpuntssluiting, inclusief verborgen scharnieren

ruime beglazingsmogelijkheden voor toepassing van alle beschikbare typen 

driedubbel glas, akoestisch glas of inbraakwerend glas

profieldrainage in twee varianten: traditioneel of verborgen 

Technische gegevens MB-86 

Afmetingen vormstukken

Diepte kozijn 77 mm

Vleugeldikte 86 mm

Beglazingsdikte
kozijn: 13,5 tot 61,5 mm
vleugel: 21 tot 70,5 mm

Max. afmetingen en gewichten van de constructie

Max. vleugelafmetingen (H×L) H tot 2800 mm, L tot 1700 mm

Max. vleugelgewicht 150 / 160 kg*

Technische parameters MB-86 

Luchtdoorlatendheid klasse 4, PN-EN 12207:2001

Waterdichtheid klasse E 1500, PN-EN 12208:2001

Isolatie voor opengaand raam

MB-86 sT U
f
 vanaf 1,39 W/(m²K)

MB-86 sI U
f
 vanaf 0,92 W/(m²K)

MB-86 AErO U
f
 vanaf 0,57 W/(m²K)

MB-86 AErO U
W

 vanaf 0,72 W/(m²K)**

Windweerstand klasse C5/B5, PN-EN 12210:2001

*   160 kg voor een kiep-schuifraam

** U
W

 voor scharnierend raam MB-86 Aero met de afmetingen 1,70 × 2,10 m, met beglazing U
g
=0,5 W/(m2K) met frame Chromatech Ultra

U
D

 vanaf 0,72 W/(m2K)* 



rAMEN MB-70 | MB-70 HI | MB-70B

De populairste ramen 
in hun klasse

„
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U
W  

vanaf 1,0 W/(m2K)*

Technische gegevens MB-70 | MB-70 HI 

Afmetingen vormstukken

Diepte kozijn 70 mm

Vleugeldikte 79 mm

Beglazingsdikte 23 – 60 mm

Min. profielbreedte die van buitenaf zichtbaar is

Frame 47 mm

Vleugel 32 mm

Max. afmetingen en gewichten van de constructie

Opengaande ramen (H x L) 79 mm

Vleugelgewicht 130 kg

Constructietypen

Oplossingen scharnierend raam, kiepraam, draaikiepraam

Technische parameters MB-70 | MB-70 HI 

Luchtdoorlatendheid klasse  4, EN 1026:2001; EN 12207:2001

Waterdichtheid tot klasse E1200; EN 1027:2001; EN 12208:2001

Warmte-isolatie voor opengaand raam U
f
 vanaf 1,0 W/(m²K); U

W
 vanaf 1,0 W/(m²K)*

Windweerstand tot klasse C5 / EN 12211:2001; EN 12210:2001

* U
W

 voor scharnierend raam MB-70HI met vleugelafmetingen 1,23 × 1,48 m, met beglazing U
g
=0,5 W/(m2K) met frame Chromatech Ultra

FUNCTIONALITEIT EN UITERLIJK
diverse raamfuncties, aangepast aan de behoeften van de gebruikers

mogelijkheid om de profielen te buigen en boogramen te creëren

verschillende esthetische oplossingen door ramen met verborgen vleugel, versie met 

“staaluiterlijk” Industrial en drie soorten glaslijsten: standard, Prestige en style

constructies die geschikt zijn voor toepassing van verschillende soorten beslag, o.a. 

scharnieren die zijn verborgen in de ramen, rolscharnieren in deuren

basis voor oplossingen met verhoogde warmte-isolatie: MB-70 HI, MB-70Us HI  

en MB-70CW HI

mogelijkheid voor tweekleurige constructies: de profielen kunnen aan de binnenzijde  

een andere kleur hebben dan aan de buitenzijde

Ramen
MB-70 | MB-70 HI | MB-70B

Aluminium systeem voor de uitvoering van architectonische buitenelementen die bijzon-

der goede thermische en akoestische isolatie behoeven, bv. verschillende typen ramen, 

deuren, portieken, etalages en ruimtelijke constructies. Het is ook verkrijgbaar in een ver-

sie met verhoogde warmte-isolatie die wordt bereikt dankzij de toepassing van speciale 

isolerende inzetten in de vormstukken en in de ruimte onder het glas. In het systeem MB-

70 kunnen inbraakwerende ramen en deuren tot klasse rC4 en rookverwijderende ramen 

worden uitgevoerd. Er zijn ook verschillende raamversies beschikbaar: ramen met de zgn. 

“verborgen vleugel” MB-70Us / MB-70Us HI, MB-70sG en de versie voor monumenten 

MB-70 Industrial. Verder vormt dit systeem de basis voor de “koud-warme” gevelconstruc-

ties MB-70CW / MB-70CW HI



VOORDEUREN

Voordeuren - comfort 
vanaf de drempel

„
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U
D

 vanaf 0,44 W/(m2K)* 

Voordeuren
MB-86 | MB-104 Passive

Technische gegevens MB-86 MB-104 Passive 

Diepte kozijn 77 mm 95 mm

Vleugeldikte 77 mm 95 mm

Dikte vulpaneel 44 mm i 77 mm do 95 mm

Beglazingsdikte H tot 2600 mm, L tot 1400 mm H tot 2600 mm, L tot 1400 mm

Technische parameters MB-86 MB-104 Passive 

Luchtdoorlatendheid klasa 3, PN-EN 12207:2001 klasa 3, PN-EN 12207:2001

Waterdichtheid
klasa 6A (250 Pa), 
PN-EN 12208:2001

klasa 7A (250 Pa), 
PN-EN 12208:2001

Warmte-isolatie U
D

 od 0,63 W/(m²K) U
D

 od 0,44 W/(m²K)

Windweerstand
klasa C5/B5, 
PN-EN 12210:2001

klasa C4/B5, 
PN-EN 12210:2001

* voor deuren van MB-104 Passive met de afmetingen 1500 x 2660 mm, met tweezijdig paneel met een dikte van 95 mm

Toegangsdeuren zijn een belangrijk element van ons huis. Bescherming tegen kou, regen en inbre-

kers zijn slechts enkele van hun functies. Dankzij deuren sluiten we ook straatherrie buiten. Maar 

hoe kiest u een deur die voldoet aan uw verwachtingen en jarenlang meegaat?

Eén van de dingen waar u op moet letten als u een deur gaat kopen, is de warmtedoorgangscoef-

ficiënt. Hoe lager deze waarde, hoe meer warmte in uw huis blijft. In het aanbod van Aluprof vindt 

u een systeem van Paneeldeuren met een coëfficiënt U
D

 van 0,44 W/(m2K)*. Bij de keuze van een 

deur voor uw huis is het ook de moeite waard om te letten op de waterdichtheid. Die zorgt er 

namelijk voor dat er bij storm en hevige regenval geen water uw huis binnendringt. Hoe hoger de 

waterdichtheidsklasse, hoe beter de deur uw interieur beschermt. Aluprof heeft paneeldeuren 

van de klasse 7A.

De vulpanelen in deurvleugels die zijn gebaseerd op de systemen MB-86 en MB-104 Passive zijn 

beschikbaar in een rijk kleuren- en structuurpalet. Deze elementen kunnen worden gefreesd, ver-

sierd met applicaties of uitgevoerd in dubbelglas. Paneeldeuren kunnen worden geleverd in bij-

zonder grote afmetingen - tot maar liefst 1,40 m breed en bijna 2,60 m hoog. Mocht u dus dromen 

van een imponerende toegangsdeur, dan zijn deze deuren ideaal. De deur moet natuurlijk vooral 

passen bij de stijl van uw huis. Als uw huis traditioneel is ingericht, kunt u kiezen voor een deur met 

glazen panelen of panelen met houtimitatiefineer. Liefhebbers van moderne architectuur kunnen 

kiezen voor grafietkleuren uit het rAL-palet. Als u even de tijd neemt om de juiste deur te kiezen, 

kunt u een prachtige ingang creëren die uw gasten betovert en zorgt voor een veilig gevoel voor 

u en uw huisgenoten.



TErrAsDEUrEN MB-77Hs | MB-77HsB

Uw ruimte met 
uitzicht op de tuin

„
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Een grote glaswand in uw woonkamer of keuken is een populaire trend in de moderne architec-

tuur. Natuurlijke verlichting, optische vergroting van de ruimte, maar vooral een fantastisch uit-

zicht op de tuin zorgen ervoor dat deze oplossing steeds meer in de belangstelling staat, zowel in 

eengezinswoningen, als in comfortabele appartementen of hotels.

Een glazen wand ziet er bijzonder elegant en modern uit, geeft het interieur karakter en zorgt 

ervoor dat de ruimte lichter en groter is. Dit type raam kan met succes worden toegepast, onaf-

hankelijk van de hoogte van het gebouw. Op de begane grond van een eengezinswoning zorgt het 

ervoor dat u iedere dag door het raam uw tuin kunt observeren die steeds met de seizoenen mee 

verandert. Op hogere niveaus laat het u genieten van een stads- of omgevingspanorama.

Als u besluit om in uw woonkamer of slaapkamer een dergelijke wand toe te passen, kunt u ook 

overwegen om een deur aan te brengen die het huis verbindt met terras of balkon. De perfecte op-

lossing hiervoor is het hef-schuifraam MB-77HS HI. De deur is niet alleen geschikt om de kamer 

met de buitenwereld te verbinden, maar vormt ook een comfortabele toegang naar de tuin. Een 

extra voordeel is dat de deur weinig plaats inneemt als hij openstaat en tijdens het openen geen 

extra ruimte nodig heeft.

Als u deze deur het hele jaar wilt gebruiken, moet de constructie water- en winddicht zijn en be-

schikken over goede thermische en akoestische isolatie. De terrasdeuren MB-77HS HI van Alu-

prof hebben een bijzonder goede warmte-isolatie vanaf U
W

 0,84 W/(m2K)*, en de duurzame en 

slanke profielen maken laagdrempelige deuren mogelijk met een vleugelgewicht tot 400 kg, een 

hoogte tot 3,2 m en een breedte tot 3,3 m.

Terradeuren
MB-77Hs | MB-77HsB

U
W

 vanaf 0,84 W/(m2K)*

Hoekdeuren MB-77Hs 

Technische gegevens MB-77Hs | MB-77Hs HI

Diepte kozijn 174 mm (profiel met 2 rails), 271 mm (profiel met 3 rails)

Vleugeldikte 77 mm

Beglazingsdikte 13,5 – 58,5 mm

Minimumbreedte profiel dat van buitenaf zichtbaar is

Frame 48 mm

Vleugel 94,5 – 105,5 mm

Technische parameters MB-77Hs | MB-77Hs HI

Luchtdoorlatendheid klasse 4, EN 12207

Waterdichtheid klasse 9A, EN 12208

Warmte-isolatie U
f
 vanaf 1,4 W/(m²K), U

W
 vanaf 0,84 W/(m²K)*

Windweerstand tot klasse C4, EN 12210

* U
w

 voor deuren MB-77Hs HI met de vleugelafmeting 3,0 × 2,9 m, met beglazing U
g
=0,5 W/(m2K)



VOUWDEUrEN MB-86 FOLD LINE

Comfortabel contact 
met de omgeving

„
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Vouwdeuren
MB-86 FOLD LINE

Vouwdeuren van ALUPrOF zijn een oplossing die vrijwel volledige beglazing mogelijk maakt en 

de woonruimte opent naar de tuin of het terras. Deze oplossing is bij uitstek geschikt voor eenge-

zinswoningen, maar ook voor woningen met een groot terras. Het systeem MB-86 FOLD LINE kan 

ook gebruikt worden om de oppervlakte van cafés of restaurants uit te breiden met een terras.

Door de constructie van de vouwdeuren kunnen ze zowel naar buiten als naar binnen geopend 

worden. Het vouwdeursysteem MB-86 FOLD LINE is een modern product dat is ontworpen om 

te voldoen aan de hoge eisen van gebruikers, architecten en investeerders en bijzonder populair 

in de Benelux-landen.

Het unieke karakter van de vouwdeuren maakt de uitvoering van deuren van zeer grote afmetin-

gen mogelijk. Elk van de deurvleugels kan tot 2,7 m hoog en 1,0 m breed zijn. Omdat u meerdere 

panelen kunt koppelen, kunt u met het systeem MB-86 FOLD LINE een volledige wand openen 

en de constructie garandeert het comfortabel functioneren van deurvleugels met een maximum 

gewicht tot 100 kg. Het beglazingsbereik – van 14 tot 61,5 mm – maakt toepassing van zowel 

dubbel- als driedubbel glas mogelijk. Hierdoor kunt in de vouwdeuren specialistische ruiten met 

verhoogde akoestische isolatie of inbraakwerend glas toepassen.

Een ander voordeel van het systeem MB-86 FOLD LINE is zijn compatibiliteit met het bekende en 

gewaardeerde raam-deursysteem ALUPrOF MB-86.

Deur met lage drempel

Technische gegevens Vouwwanden

Afmetingen vormstukken

Diepte kozijn (deur / raam) 50 – 70 mm

Vleugeldiepte (deur/raam) vanaf 59 mm, afhankelijk van het systeem

Beglazingsdikte 4,5 – 60 mm

Minimumbreedte profiel dat van buitenaf zichtbaar is

Kozijn (deur / raam) afhankelijk van het systeem

Vleugel (deur / raam) afhankelijk van het systeem

Maximale afmetingen en gewichten van de constructie

Max. deurvleugelafmetingen (H x L) H tot 2400 mm, L tot 1600 mm

Max. vleugelgewicht (deur/raam) klasse 9A, EN 12208



sP+MKT

ROLLUIKEN

Met rolluiken van ALUPrOF 
bespaart u tot maar liefst 30% 

op uw energie-uitgaven

„
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Rolluiken
Tot nu toe werden rolluiken vooral beschouwd als een luxe extraatje, een sierelement zonder belangrijke 

functie. Ondertussen dragen rolluiken wezenlijk bij aan de beperking van het warmteverlies in de winter en 

beschermen zij in de zomer het interieur tegen overmatige verhitting door zonnestraling, zodat u minder 

extra koelapparaten nodig heeft. Bovendien zijn buitenrolluiken een praktisch systeem dat beschermt te-

gen inbraken.

Buitenrolluiken zijn effectiever dan gewone gordijnen of luiken, omdat door hun constructie tussen het 

raamoppervlak en het rolluik van een luchtkussen ontstaat dat perfecte isolatie-eigenschappen heeft. 

Hierdoor heerst een aangenaam koel klimaat in uw huis, zelfs bij hoge buitentemperaturen. Als u de hele 

hete zomerdag de rolluiken gesloten houdt, geniet u ‚s avonds van aangename koelte.

In het aanbod van Aluprof zijn rolluiken beschikbaar in alle systemen. Adaptatierolluiken SKO en SKO-P 

zijn zodanig ontworpen dat ze geschikt zijn voor montage op de muur. Hun ovale kasten vormen een de-

coratief element op de gevel van het gebouw. De systemen SK, SKE en SKP zijn op hun beurt bijzonder 

geschikt voor montage in een nis. Het bedrijf heeft ook rolluiken ontwikkeld voor personen die de kasten 

willen verbergen onder het pleisterwerk. In dat geval moet u kiezen voor het systeem SP of SP-E - beiden 

zorgen voor aanzienlijke energiebesparing die is bevestigd door het certificaat van het Passiefhuis Instituut 

te Darmstadt dat is verkregen voor dit systeem (kast 165 mm of kleiner). Aluprof is het eerste Poolse bedrijf 

dat een dergelijk certificaat heeft gekregen in de groep rolluikproducten. De rolluiken SKT OPOTERM zijn 

een voorstel voor degenen die de voorkeur geven aan een opbouwsysteem. De rolluiken zijn in dit systeem 

gemaakt van hoge kwaliteit elementen van pvc. Ook bij dit product is gezorgd voor goede warmte-isolatie 

in de vorm van speciale inzetten die de binnenkant van de kast isoleren.

Passende rolluiken verhogen ook in aanzienlijke mate onze veiligheid. Aluprof is de eerste Poolse sys-

teemontwikkelaar met een product uit inbraakweerstandsklasse rC3. Dat is bevestigd door tests die zijn 

uitgevoerd door een geaccrediteerd onderzoekslaboratorium, in overeenstemming met de norm PN-EN 

1627:2011. Hierdoor kunt u tijdens uw werk of een weekendje uit zeker zijn dat uw huis veilig is.

Wist u dat...?
ramen en deuren in de winter verantwoordelijk zijn voor maar 

liefst tot 25% warmteverlies en in de zomer 80% van het zonlicht 

absorberen? Om in de winter energie te besparen en overmatige 

verhitting van uw huis in de zomer te voorkomen is het de moei-

te waard om buitenrolluiken van Aluprof toe te passen, waarmee  

u tot maar liefst 30% kunt besparen op uw jaarlijkse energiekosten.

De eerste Poolse rolluiken met een certificaat 

van het Passiefhuis Instituut te Darmstadt.

sP+MKT

25% warmteverlies 
in de winter

opname van 80% van 
het licht in de zomer

inbraakweringsklasse
RC 3

Ee
rs

te

 Poolse product m
et



ROLGORDIJNEN

rolgordijnen van Aluprof 
- individueel karakter voor elk interieur

„
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rolgordijnen
FrEE | FLAT | sPACE

rolgordijnen behoren tot de populairste zonneschermen, niet alleen in openbare gebouwen, maar 

ook in de woningbouw. Vanwege hun praktische karakter vervangen ze steeds vaker met succes 

traditionele gordijnen of vitrage.

rolgordijnen beschermen uw interieur niet alleen tegen intensieve zonnestraling, maar ook tegen 

de nieuwsgierige blikken van ongewenste personen. De stoffen die in de rolgordijnen zijn toegepast 

zorgen ook voor een effectieve optische barrière voor licht dat de ruimte binnenvalt. Ze elimineren 

namelijk reflecties die kunnen ontstaan op computer- of televisieschermen. Deze producten zijn 

een perfecte combinatie van functionele en esthetische waarden. Door zorgvuldige selectie van de 

stof zijn ze ook een stijlvol inrichtingselement dat ieder interieur een uniek karakter geeft.

De rolgordijnsystemen die door Aluprof zijn ontwikkeld, kenmerken zich door eenvoud en elegan-

tie. De constructie van de systemen en de zorgvuldig ontworpen details zorgen voor een modern 

uiterlijk van de rolgordijnen. De doordachte montage-oplossingen zorgen op hun beurt voor een 

snelle en niet-invasieve installatie van de systemen.

sPACE

FLAT

FrEE



HOrrEN

De muggen 
blijven buiten

„



www.home.aluprof.eu  /  21

Horren
MRS | MrsZ | MRO | MrP | MZN | MZH | MPH  

In de zomer openen we vaak het raam om te zorgen voor een goede ventilatie van het huis en om vocht en ver-

ontreinigde lucht kwijt te raken. Helaas moeten we ons vaak verdedigen tegen vervelende insecten. De meest 

effectieve methode die tot nu toe is bedacht om vliegende en bijtende insecten buiten te houden is een raamhor. 

Het zorgt niet alleen voor perfecte beveiliging van het interieur tegen insecten, maar het beschermt ook tegen 

verontreiniging van buiten, terwijl licht en lucht vrij toegang houden tot uw woning. 

Aluprof heeft een breed aanbod aan horsystemen:

Vast hor (MRS)

gemonteerd op de buitenkant van het raamkader

Vast hor (MRSZ)

gemonteerd op vlakke aluminium ramen

Scharnierend hor (MRO)

direct op het deurkader of de deurpost gemonteerd door middel van scharnieren met een zelfsluitsysteem

Schuifhor (MRP)

direct op het deurkader of de deurpost gemonteerd, voor toepassing bij grote, beglaasde balkon- en terraso-

peningen en serres

Rolhor (MZN)

direct op het raamkader gemonteerd, openen en sluiten op een willekeurig moment

Rolhor (MZH)

montage direct op het raamkader, geschikt voor dakramen

Plisséhor (MPH)

bestemd voor montage op terrasdeuren en balkonopeningen

MRS

MPH

MZH

MRO MrP



GARAGEDEUREN

Een belangrijk voordeel 
van rolgaragedeuren is 

ruimtebesparing

„
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rolgaragedeur BGr
Wanneer u heeft gekozen voor een energiezuinig huis moet u ook denken aan een ge-

schikte garagedeur. Het warmteverlies door een slecht gekozen garagedeur kan de 

verwarmingskosten aanzienlijk verhogen. Daarmee is een garagedeur niet alleen een 

functioneel element dat onze auto’s beschermt, maar heeft hij ook een grote invloed op 

de energiebesparing. Met deze eisen in het achterhoofd stelt Aluprof s.A. de rolgarage-

deur BGr voor.

De rolgaragedeur is een veelzijdige oplossing - hij kan zowel in bestaande objecten als in 

nieuw te bouwen objecten worden gemonteerd. Een belangrijk voordeel van rolgarage-

deuren is ruimtebesparing. Een rolgaragedeur is in al zijn aspecten een veilige oplossing. 

De functionaliteit van de rolgaragedeur vindt u terug in de verschillende elementen.

De garagedeuren BGR zijn uitgevoerd van hoge kwaliteit aluminiumplaat. De nadruk is 

hierbij gelegd op de beveiligingseigenschappen van de profielen. De speciale vorm van 

de profielen en de juiste plaatdikte zorgen ervoor dat er een stabiel pantser ontstaat dat 

bestand is tegen mechanische en atmosferische invloeden.



LUIKEN

Luiken van Aluprof 
- bescherming en 

versiering van uw huis

„
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Technische gegevens MB-sUNsHADEs

Vleugeldikte 32 mm

Breedte vulprofielen 50 mm

Afstand tussen vulprofielen elke 45 mm

Maximale afmetingen 1200 × 2500 mm

Luiken
MB-sUNsHADEs

MB-SUNSHADES zorgen voor uitstekende bescherming tegen te sterke zonnestraling en 

geven uw gevel een karakteristiek uiterlijk. De constructie bestaat uit een raamwerk dat is 

opgevuld met schuin geplaatste lamellen of panelen. Omdat alle elementen zijn uitgevoerd 

in aluminium zijn de luiken bijzonder goed bestand tegen weersomstandigheden en behoe-

ven ze lange tijd geen enkel onderhoud. Hierdoor onderscheiden zij zich van pvc- of houtcon-

structies. De profielen zijn slank en licht, maar toch voldoende stijf. Hierdoor zijn zij zowel 

geschikt voor ramen als voor terrasdeuren.

De Aluprof-luiken zijn een voorstel voor mensen die op zoek zijn naar een oplossing die zo-

wel praktisch als esthetisch is. U kunt de kleur aanpassen aan de gevel of de ramen, maar  

u kunt de luiken ook toepassen als opvallende accenten op de gevel. Vanwege de enorme 

mogelijkheden van de technologie voor het aanbrengen van decoratieve en beschermende 

coatings op aluminium, passen de MB-SUNSHADES-luiken perfect bij alle soorten archi-

tectuur. Traditionele gebouwen zijn bijzonder geschikt voor de houtimitatieluiken, terwijl 

moderne gebouwen eerder vragen om een combinatie van gedekte tinten die overeenstemt 

met de raamconstructie - dit is vooral indrukwekkend wanneer ook de ramen en deuren zijn 

uitgevoerd in aluminium.

Met de verschillende scharniersoorten uit het systeem kunt u de luiken op verschillende ma-

nieren sluiten: voor de gevel, gelijk aan de gevel of dieper in de raamopening.



Roto Frank Bouwbeslag / arch. Paweł Lis

GEVELS

Energiezuinige gevels van ALUPrOF 
- comfort en moderniteit voor uw huis

„
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Gevels
MB-sr50N HI+ | MB-TT50

Glazen elementen van gebouwen dwingen bewondering en respect af dankzij de toepassing van 

onze effectieve aluminiumsystemen. De solide constructie van de profielen en het schitterende 

glas zorgen voor een uniek effect. Voor de bouw van groene eengezinswoningen heeft Aluprof 

gevelsystemen met bijzonder goede technische en isolatieparameters.

De gevel MB-TT50 is het nieuwste, technologisch geavanceerde aluminiumsysteem met een con-

structie van stijlen en dwarsbalken. Dankzij de toepassing van een groep op elkaar afgestemde 

isolatoren beschermt de gevel het gebouw bijzonder goed tegen energieverlies. Tegelijkertijd 

maakt hun speciale vorm prefabricage van de gevel mogelijk. Door de verschillende mogelij-

ke hoekverbindingen zijn willekeurige ruimtelijke constructies mogelijk, waardoor het systeem  

MB-TT50 veel mogelijkheden biedt voor vormgeving van het bouwwerk.

Onderzoek van het type ITT dat volgens de norm EN-13830 is uitgevoerd in het Instituut voor 

Bouwtechniek heeft aangetoond dat dit momenteel het beste aluminium vliesgevelsysteem met 

een constructie van stijlen en dwarsbalken is. Warmte-isolatie van het systeem U
f
 vanaf 0,5 W/m2K.

De vliesgevel MB-SR50N HI+ is net als MB-TT50 bestemd voor het construeren en uitvoeren van 

lichte vliesgevels en infillgevels en daken, lichttunnels en andere ruimtelijke constructies. Voor 

optimale thermische en akoestische isolatie en eenvoudige montage van gevels met het systeem 

MB-SR50N HI+ is PE-isolatie toegepast. Hierdoor kan een bijzonder goede warmte-isolatie  

U
f 
vanaf 0,7 W/m2K worden verkregen, en zijn vorm geleidt de schroeven bij het aanbrengen van 

glas op de gevel. Met dit systeem kunnen gevels worden geconstrueerd met zichtbare smalle 

scheidingslijnen die tegelijkertijd zorgen voor een duurzame en stevige constructie. Dankzij het 

rijke aanbod aan profielen kunnen de meest gedurfde ideeën voor aluminium-glasconstructies 

worden gerealiseerd.

MB-sr50N HI+

U
f  

vanaf 0,59 W/(m2K) 

Technische gegevens MB-TT50 MB-sr50N HI+

Diepte stijlen 65 – 245 mm 50 – 325 mm

Diepte dwarsbalken 64 – 244 mm 5 – 189,5 mm

Inertie draagprofielen 
(bereik coëff. Ix)

35,41 – 1639,59 cm* 26,04 – 4123,45 cm*

Inertie dwarsbalken 
(bereik coëff. Iz)

28,53 – 1233,76 cm* 0,79 – 629,54 cm*

Beglazingsdikte tot 64 mm 24 – 56 mm

Max. gewicht van de 
opvulling

600 kg

Technische parameters MB-TT50 MB-sr50N HI+

Luchtdoorlatendheid
klasse AE 1350Pa, 
EN 12153:2004; EN 12152:2004

AE 1050, EN 12152

Waterdichtheid
klasse rE 1800Pa, 
EN 12155:2004; EN 12154:2004

rE 1200, EN 12154

Windweerstand
2700Pa, EN 12179:2004, 
EN 13116:2004

2,4 kN/m², EN 13116

stootbestendigheid
klasse I5/E5, EN 13049:2004, 
EN 14019:2006

I5/E5, EN 14019

Warmte-isolatie (U
f
) vanaf 0,5 W/(m²K) vanaf 0,59 W/(m²K)

MB-TT50 

U
f 
vanaf 0,5 W/(m2K)



INBrAAKWErENDE sYsTEMEN„
Perfecte bescherming 
tegen inbraak van klasse 
rC1 tot rC4

Inbraakwerend 
rolluiksysteem SAR-SKO 

Inbraakwerendheidsklasse 
RC3
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inbraakweringsklasse
RC 3

Ee
rs

te

 Poolse product m
et

Inbraakwerende
systemen

RAMEN | DEUREN | GEVELS | ROLLUIKEN

In het aanbod van aluminiumsystemen van ALUPrOF bevindt zich een reeks oplossingen 

die de veiligheid van gebouwen verbetert dankzij de verhoogde weerstand tegen inbraken. 

Een deel ervan zorgt voor de hoogste beveiligingsgraad voor dit type producten dat beschik-

baar is op de markt. Inbraakwerende raam- en deurconstructies zijn gebaseerd op de stan-

daard systeemoplossingen MB-60, MB-70 en MB-86, MB-104 Passive waarin elementen 

zijn toegepast die de weerstand tegen ingerentie van buiten af verhogen: inbraakwerend 

glas, speciale elementen tegen het forceren van de deur en beslag dat bestemd is voor dit 

type toepassingen.

De inbraakwerendheidsclassificatie voor deze oplossingen omvat de klassen van RC1 tot 

RC3, er zijn echter ook specialistische raamoplossingen beschikbaar in de klassen RC3i en 

RC4. Inbraakwerende constructies kunnen ook worden uitgevoerd in terrasdeuren van het 

hef-schuifraam MB-77Hs en wanden met stijlen en dwarsbalken, gebaseerd op de systemen 

MB-sr50N en MB-TT50. Het assortiment van ALUPrOF-systemen biedt als aanvulling op 

deze producten ook nog inbraakwerende rolluiken. Dankzij al deze oplossingen kunt u een 

hoog beschermingsniveau realiseren op plekken waar dit vereist is: zowel in eengezinswo-

ningen als kantoren, winkels of ruimtes met een speciale bestemming.

Terrasdeursysteem 
MB-77HS 
Inbraakwerendheidsklasse 
RC3

raamsysteem 
MB-104 Passive SI 

Inbraakwerendheidsklasse 
RC3

Inbraakwerend 
rolluiksysteem SAR-SKO 

Inbraakwerendheidsklasse 
RC3



Dankzij de gemakkelijke 
configurator bespaart u tijd

„

rAAM- EN DEUrCONFIGUrATOr
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Raam
- en deurconfigurator

Configureer ramen en deuren voor uw woning.

Voordelen van de configurator van Aluprof:

makkelijke en eenvoudige bediening

willekeurige configuratie van elementen mogelijk

mogelijkheid om het gehele huis met de gekozen elementen te visualiseren

lijst met geautoriseerde verkooppunten

mogelijkheid om de kleuren van ramen, deuren, rolluiken en gevels te veranderen
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