
Nowoczesne systemy 
ścian wewnętrznych
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SYSTEMY ŚCIAN
WEWNĘTRZNYCH
MB-EXPO
MB-EXPO MOBILE

STYLOWE WITRYNY SKLEPOWE

MB-EXPO
MB-EXPO MOBILE
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SYSTEMY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

Szyby hartowane 8, 10 i 12 mm

Dwie grupy profili o różnych wysokościach: 
niskie - 36 mm i wysokie - 100 mm

SYSTEMY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH MB-EXPO / MB-EXPO MOBILE

System MB-EXPO to eleganckie, szklane ściany działowe przeznaczone do kon-
struowania różnego rodzaju przegród wewnętrznych z drzwiami całoszklanymi, 
których zadaniem jest oddzielenie i wygłuszenie wydzielonych powierzchni jedno-
cześnie nie ograniczając wizualnie zabudowanego pomieszczenia.

System MB-EXPO MOBILE to system ścian wewnętrznych, z których można wy-
konać wysokiej jakości segmenty drzwi parkowanych i składanych. Ze względu na 
możliwość zabudowy wysokich pomieszczeń (około 4 m) oraz uzyskania szerokich 
otwieranych drzwi, system doskonale sprawdzi się zarówno w sklepach, galeriach 
handlowych, centrach targowych jak również w pomieszczeniach biurowych.

Kształtowniki systemów MB-EXPO oraz MB-EXPO MOBILE dostosowane są do 
mocowania, przy minimalnej obróbce, okuć (zamków, zawiasów, zawiesi systemów 
parkowanych) firm Aluprof i Geze. Szyby stanowią elementy nośne konstrukcji  
a uszczelki przyszybowe pozostają niewidoczne z obu stron zabudowy. Oba syste-
my występują w bogatej palecie kolorystycznej a dodatkowo ich zaletą jest prostota 
prefabrykacji oraz montażu.

MB-EXPO
MB-EXPO MOBILE
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PRZYKŁADY ZABUDOWY MB-EXPO

PRZYKŁADY ZABUDOWY MB-EXPO MOBILE

Przekrój dolny skrzydła mobilnego i drzwiowegoPrzekrój dolny skrzydła drzwiowego całoszklanego

• niewidoczne uszczelki przyszybowe 
• lekka i elegancka konstrukcja 
• szklenie 8, 10, 12 mm
• stała głębokość profili bez względu na grubość szyb
• max wysokość konstrukcji do 4 m
• system dostosowany do typowych okuć wielu firm np. Aluprof, Geze

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

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.
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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

SYSTEMY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH MB-EXPO / MB-EXPO MOBILE
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SYSTEM ŚCIAN
DZIAŁOWYCH
MB-80 OFFICEMB-80 OFFICE

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE DLA BIURA
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SYSTEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH

MB-80 OFFICE

Doskonałe wygłuszenie biura - akustyka na poziomie 50 dB 
w zależności od zastosowanych wypełnień

Rożne rodzaje wypełnień: 
szyby, płyty meblowe, 
płyty gipsowo-kartonowe 

SYSTEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH  MB-80 OFFICE

System wewnętrznych ścian działowych dwuszybowych 
MB-80 OFFICE służy do wykonywania przegród we-
wnętrznych w pomieszczeniach biurowych oraz innych 
pomieszczeniach użyteczności publicznej. 

System MB-80 OFFICE umożliwia zastosowanie róż-
nego rodzaju wypełnień przeziernych i nieprzeziernych 
z zastosowaniem wewnętrznych żaluzji oraz montaż 
osprzętu elektrycznego i elementów wyposażenia biu-
rowego. Ścianki te szczególnie polecane są w obiektach 
gdzie wymagana jest wysoka izolacyjność akustyczna. 

Podstawową cechą proponowanej konstrukcji jest uni-
wersalność w aranżowaniu przestrzeni biurowej połą-
czona z prostotą wykonania całości robót na budowie.
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Przekrój pionowy przez ścianę 92 mmPrzekrój pionowy przez ścianę 80 mm

Przekrój poziomy drzwi

MB-45 OFFICE

Przekrój przez poprzeczkę dolną

PRZYKŁADY ZABUDOWY MB-80 OFFICE

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA
• różne rodzaje wypełnień: szyby gr. 4-14 mm, płyty meblowe gr. 16-18 mm, płyty gipsowo-kartonowe
• głębokość i konstrukcja profili bazowych pozwala na montaż żaluzji międzyszybowych 
• możliwość połączenia ściany ze standardową ścianą gipsowo-kartonową grubości 75 mm
• doskonałe wygłuszenie biura - akustyka na poziomie 50 dB w zależności od zastosowanych wypełnień
• możliwość wykonania ścian: 80 mm oraz 92 mm 
• dowolny podział przestrzeni, realizacja kąta załamania ściany w zakresie 90°÷180 
• prostota prefabrykacji oraz montażu, możliwa prefabrykacja bezpośrednio na budowie 
• prowadzenie kabli wewnątrz ścianki, montaż standardowych gniazdek elektrycznych 
• możliwość połączenia: ze ścianką MB-45 (centralnie lub licując z płaszczyzną ścianki), z drzwiami 
    systemu MB-45S (licujących z płaszczyzną ściany oraz niewystającymi poza lico zawiasami) oraz 
    z drzwiami systemu MB-45 OFFICE (z centralnym umiejscowieniem skrzydła z płaszczyzną ściany 
    oraz niewystającymi poza lico zawiasami)
• maksymalna wysokość zabudowy 5,5 m

SYSTEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH  MB-80 OFFICE
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SYSTEM ŚCIAN
DZIAŁOWYCH
MB-45
MB-45 OFFICE

MB-45 
MB-45 OFFICE

ELEGANCKIE WNĘTRZE BIURA
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SYSTEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH

Możliwość stosowania różnego typu wypełnień oraz 
szyb: zarówno pojedynczych jak i zespolonych, o gru-
bościach w zakresie 2 – 25 mm. Dedykowane do tego 
systemu są także wielkogabarytowe szyby hartowa-
ne o grubościach 8, 10 i 12 mm. 

Całoszklane skrzydła drzwi 
rozwierane i wahadłowe

SYSTEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH MB-45  / MB-45 OFFICE

Ze względu na uniwersalność i duże możliwości w zakresie zabudowy wysokich 
pomieszczeń systemy MB-45 oraz MB-45 OFFICE dedykowane są do konstru-
owania lekkich a zarazem solidnych przegród w pomieszczeniach konferencyj-
nych i biurowych z wyraźnie zaznaczonymi drzwiami. 

System stałych oraz wyposażonych w drzwi ścian działowych  
MB-45 OFFICE służy do wykonywania wewnętrznych przegród,  których ce-
chą charakterystyczną jest to, że elementem nośnym konstrukcji może być 
szyba hartowana. Z elementów tego systemu można wykonać ściany działowe 
stałe oraz całoszklane skrzydła drzwi (rozwierane i wahadłowe). 

System MB-45 służy do konstruowania różnych typów ścianek działowych, 
okien, drzwi, w tym drzwi przesuwanych ręcznie i automatycznie, drzwi waha-
dłowych, wiatrołapów, i innych konstrukcji przestrzennych. System MB-45 jest 
także podstawą do rozwiązań specjalnych: przegród i drzwi dymoszczelnych 
MB-45D w klasach Sm, Sa.

MB-45 
MB-45 OFFICE
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• lekka i mocna konstrukcja 
• głębokość konstrukcyjna 45 mm 
• zakres wypełnień 2–25 mm (dedykowane szyby hartowane 8, 10 i 12 mm)
• różne typy konstrukcji: ścianki działowe, okna, drzwi, w tym drzwi przesuwanych ręcznie  
    i automatycznie, drzwi wahadłowe, wiatrołapy itp. 
• drzwi dymoszczelne MB-45D w klasach Sm, Sa
• uszczelki przyszybowe montowane w sposób ciągły, bez przycinania w narożach 
• możliwa jest zmiana aranżacji wnętrza 
• system dostosowany do typowych okuć wielu firm np. Aluprof,  WSS 

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

PRZYKŁADY ZABUDOWY MB-45 / MB-45 OFFICE

Przekrój słupka i poprzeczki górnej drzwi

Przekrój boczny drzwi Przekrój słupka drzwi

SYSTEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH MB-45 / MB-45 OFFICE
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MB-78EI

OPTYCZNE POWIĘKSZENIE BIURA

SYSTEM 
BEZSZPROSOWYCH ŚCIAN 
PRZECIWPOŻAROWYCH 
W KLASACH EI30 i EI60
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MB-78EI

SYSTEM BEZSZPROSOWYCH ŚCIAN PRZECIWPOŻAROWYCH MB-78EI 

W ofercie Aluprof dostępne jest rozwiązanie przeziernych ścian przeciwpoża-
rowych czyli tzw. „ścian bezszprosowych” na bazie systemu MB-78EI.  
Pozwala ono na budowę przegród wewnętrznych bez widocznych pionowych 
profili oddzielających poszczególne moduły ścianki, z zachowaniem jej pełnej 
odporności ogniowej. Szczelina pomiędzy taflami szkła ma tylko 4 mm i jest wy-
pełniona ogniochronnym materiałem pęczniejącym oraz niepalnym silikonem. 
Silikon dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych (czarny, szary lub 
biały). 

Wykonane z w ten sposób przegrody przeciwpożarowe mogą mieć wysokość 
nawet 3,6 m a szerokość modułów może w nich dochodzić nawet do 1,5 m. Ba-
dania ogniowe przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej (ITB) obej-
mowały model przegrody z tzw. swobodną krawędzią, dzięki czemu nie ma ogra-
niczenia maksymalnej długości tego typu ścian. 

System ścian bezszprosowych MB-78EI pozwala na swobodne projektowa-
nie i konstruowanie bardzo dużych powierzchni wewnętrznych ścian działo-
wych. Dzięki przezroczystym modułom, konstrukcje wykonane z tego systemu 
pozwalają na optyczne powiekszenie wnętrza budynku. Jednocześnie system 
zapewnia bezpieczeństwo pozwalając na organizację w budynkach stref poża-
rowych oraz gwarantując odpowiednie warunki do ewakuacji osób. 

SYSTEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH

Szczelina o grubości 4 mm. 
Wypełnienie z ogniochronnego materiału 
pęczniejącego oraz niepalnego silikonu

System w klasach 
odporności ogniowej EI30 i EI60 
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FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

• rozwiązanie zostało opracowane i przebadane w ITB w dwóch klasach  
ognioodporności: EI30 i EI60 

• szerokość szczeliny między modułami wynosi tylko 4 mm 
•  maksymalne szerokości szklanych modułów 1,5 m (przy wysokości max 3,6 m)

oraz 1,8 m (przy wysokości max 3,0 mm)
• nie ma ograniczenia odnośnie maksymalnej długości ściany

SYSTEM BEZSZPROSOWYCH ŚCIAN PRZECIWPOŻAROWYCH MB-78EI 

MB-78EI

SYSTEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH

Przezierne moduły
o wysokości do 3,6 m

System w klasach 
odporności ogniowej EI30 i EI60 

78

190

Przekrój przez drzwi

78

83

Przekrój przez ościeżnicę ścianki stałej
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MB-78EI

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PRZESTRZENI BIUROWYCH 

SYSTEM 
BEZSZPROSOWYCH ŚCIAN 
PRZECIWPOŻAROWYCH 
W KLASACH EI30 i EI60
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Optyczne powiększenie wnętrza dzięki ukrytemu 
mocowaniu ścianki - moduły o szerokości do 1,8 m 

System ścianek dostępny w klasach 
odporności ogniowej EI30 i EI60 

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

• dostępne dwie klasy odporności ogniowej: EI30 i EI60 
• szerokość szczeliny między modułami wynosi tylko 4 mm 
• maksymalne szerokości szklanych modułów 1,5 m (przy wysokości max 3,6 m)

oraz 1,8 m (przy wysokości max 3,0 mm) 
• nie ma ograniczenia odnośnie maksymalnej długości ściany

MB-78EI

SYSTEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH

SYSTEM BEZSZPROSOWYCH ŚCIAN PRZECIWPOŻAROWYCH MB-78EI 

Ścianka bezszprosowa - zabudowa dółŚcianka bezszprosowa - zabudowa góra
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MB-78EI

SYSTEM 
BEZSZPROSOWYCH ŚCIAN 
PRZECIWPOŻAROWYCH 
W KLASACH EI30 i EI60

ELEGANCJA I BEZPIECZEŃSTWO 
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