
SYSTEMY ŚCIANEK 
WEWNĘTRZNYCH



MB-EXPO
MB-EXPO MOBILE
SYSTEM ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

System MB-EXPO to eleganckie, szklane ścianki działowe przeznaczone 
do konstruowania różnego rodzaju przegród wewnętrznych z drzwiami 
całoszklanymi, których zadaniem jest oddzielenie i wygłuszenie wydzielo-
nych powierzchni jednocześnie nie ograniczając wizualnie zabudowanego 
pomieszczenia. 
 
System MB-EXPO MOBILE to system ścianek wewnętrznych, z których 
można wykonać wysokiej jakości segmenty drzwi parkowanych - harmo-
nijkowych i składanych. Ze względu na możliwość zabudowy wysokich po-
mieszczeń (około 4 m) oraz uzyskania szerokich otwieranych drzwi, oba 
systemy doskonale sprawdzą się zarówno w sklepach, galeriach handlo-
wych, 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, za-
wiesi systemów parkowanych) firm Aluprof i Geze. Szyby stanowią elemen-
ty nośne konstrukcji a uszczelki przyszybowe pozostają niewidoczne z obu 
stron zabudowy. Oba systemy występują w bogatej palecie kolorystycznej 
a dodatkowo ich zaletą jest prostota prefabrykacji oraz montażu.

Stylowe witryny sklepowe i balustrady



SYSTEM ŚCIANEK MB-ExpO / MB-ExpO MOBILE

pRZYKŁADY ZABUDOWY MB-ExpO

pRZYKŁADY ZABUDOWY MB-ExpO MOBILE

• Niewidoczne uszczelki przyszybowe
• Lekka i elegancka konstrukcja
• Szklenie 8 – 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, WSS
• Testowane na ponad 1 000 000 cykli zamykania

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

Przekrój dolny skrzydła mobilnego i drzwiowegoPrzekrój dolny skrzydła drzwiowego całoszklanego



pRZYKŁADY ZABUDOWY MB-45 OFFICE

• Lekka i mocna konstrukcja
• Głębokość konstrukcyjna 45 mm – system w pełni kompatybilny z MB-45
• Zakres wypełnień 2 – 25 mm (dedykowane szyby hartowane 8,10 i 12 mm)
• Uszczelki przyszybowe montowane w sposób ciągły, bez przycinania w narożach
• Możliwa jest zmiana aranżacji wnętrza 
• Max wysokość konstrukcji do 4 m
• System dostosowany do typowych okuć wielu firm np. Aluprof, Geze, WSS

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

SYSTEM ŚCIANEK MB-45 OFFICE

Przekrój słupka i poprzeczki górnej drzwi

Przekrój boczny drzwi Przekrój słupka drzwi



MB-45 OFFICE
SYSTEM ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

Eleganckie wnętrze biura

System stałych oraz wyposażonych w drzwi ścian działowych  
MB-45  OFFICE służy do wykonywania wewnętrznych przegród, 
których cechą charakterystyczną jest to, że elementem nośnym 
konstrukcji może być szyba hartowana. 

Ze względu na uniwersalność i duże możliwości w zakresie zabudo-
wy  wysokich pomieszczeń system MB-45 OFFICE dedykowany jest  
do  konstruowania lekkich a zarazem solidnych ścianek w pomiesz-
czeniach konferencyjnych i biurowych z wyraźnie zaznaczonymi  
drzwiami. 

Z elementów tego systemu można wykonać ścianki stałe oraz 
 całoszklane skrzydła drzwi (rozwierane i wahadłowe). System do-
stępny jest w bogatej palecie kolorystycznej - dostępne są wszystkie 
kolory palety RAL, ATEC oraz drewnopodobne ADEC.
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