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FÖNSTER OCH  
DÖRRARALUMINIUM
Europeiska

Skandinaviska

Vridfönster

Altan

Balkong

Ytterdörr

Lyft/skjut (HST)

Vikdörrar

Fasadsystem

SeiComs aluminiumsystem låter dig tillverka många olika 
typer av fönster, dörrar, innerväggar och fasader. De kan 
bero på användningsområdet och de speciella kraven på 
funktionalitet, estetik, isoleringsförmåga, inbrottsskydd, 
rökskydd och brandklass. Dessa inkluderar både system 
utan isolering och system med isolerade profiler.

PRODUKTGRUPPER ALUMINIUM

SKJUT- OCH  
VIKDÖRRAR

FASADER
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FÖNSTER OCH  
DÖRRAR ALUMINIUM

Fönstren och dörrarna i den nya produktserien 
MB-86 är utformade för att erbjuda 
utomordentlig isoleringsförmåga. De möter de 
växande kraven från lagstiftarna och marknaden 
för mer energisparande fönster och dörrar.

MB-104 Passive är ett fönster- och dörrsystem 
med termisk barriär som ger den bästa 
isoleringsförmågan och motsvarar alla krav på 
byggmaterial för passivhus.

Vårt utbud inkluderar paneldörrar uppbyggda 
med MB-86-systemet. De har attraktivt utseende 
och är samtidigt teknologiskt avancerade. Tack 
vare deras utformning och det stora urvalet av 
färger för dörrpanelerna så kan de vara, inte 
bara en funktionell och långlivad entré till ditt 
hem, men också dess signum och utsmyckning.

MB-45 är ett modernt aluminiumsystem 
avsett för att designa arkitektoniska element i 
exteriör och interiör som inte kräver isolering, 
till exempel olika typer av mellanväggar, 
fönster, manuella och automatiska skjutdörrar, 
svängdörrar, vestibuler, montrar, biljettkassor, 
vitriner och tredimensionella strukturer.

MB-86

MB-104

Paneldörrar

MB-45

Karmdjup

77 mm
Låg tröskel,  
rullstolsvänlig

Karmdjup

95 mm
Låg tröskel,  
rullstolsvänlig

Karmdjup

77/95 mm
Låg tröskel,  
rullstolsvänlig

Karmdjup

45 mm

U-värde från

0.72
W(m2K)

U-värde från

0.53
W(m2K)

U-värde från

0.63
W(m2K)

FÖNSTER OCH DÖRRAR ALUMINIUM

PASSIVHUS

PASSIVHUS



SeiCom — 45 44 — SeiCom   

BRANDKLASSADE 
FÖNSTER OCH  
DÖRRAR ALUMINIUM

MB-86EI används för att tillverka brandklas-
sade öppningsbara fönster i brandklass EI 30 
enligt standard EN 13501- 2+A1. MB-86EI är 
baserat på MB-86-systemet och har utmärkta 
egenskaper vad gäller isolering, ljusdämpning, 
vattenavvisning och luftläckage. MB-86EI kom-
binerar fördelarna med ett klassiskt fönstersys-
tem med egenskaperna hos en brandvägg. 
Konstruktionen möter alla krav i tillämpliga 
förordningar och standarder, särskilt vad gäller 
energibesparing och miljövänlighet, samtidigt 
som den ger ordentlig brandsäkerhet. Syste-
met är klassificerat som icke brandspridande.

MB-60E EI gör det möjligt att tillverka inner-och 
ytterdörrar, enkeldörrar och pardörrar med 
brandmotstånd. Det gör det också möjligt att 
tillverka specialfönster och mellanväggar med 
brandmotstånd. Produkter baserade på MB-
60E EI är klassificerade EI 15 eller EI 30 enligt 
standard PN-EN 13501-2+A1:2010. Systemet är 
klassificerat som icke brandspridande.

Brandväggssystemet MB-78EI är avsett för att til-
lverka interiöra eller exteriöra brandväggar med 
enkeldörrar eller pardörrar som har brandklass-
ning EI 15, EI 30, EI 45 eller EI 60 enligt standard 
PN-EN 13501-2+A1:2010. I stor utsträckning kan 
det kombineras med ALUPROF S.A.’s stan-
dardsystem för fönster/dörr: MB-45, MB-60 och 
MB-70 (de har gemensamma sektioner, detaljer, 
beslag, ytbehandling o.s.v.).

MB-86EI

MB-60E EI

MB-78EI

Karmdjup

86 mm
Låg tröskel,  
rullstolsvänlig

Karmdjup

60 mm
Låg tröskel,  
rullstolsvänlig

Karmdjup

78 mm
Låg tröskel,  
rullstolsvänlig

U-värde från

0.86
W(m2K)

Brandklassning

EI 30

Brandklassning

EI 15 och EI 30

Brandklassning

EI 15 – EI 90

BRANDKLASSADE FÖNSTER OCH DÖRRAR ALUMINIUM
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SKJUT- OCH  
VIKDÖRRAR  
ALUMINIUM

MB-77HS lyft/skjutdörr är ett perfekt val för att 
förbinda inomhusutrymmen eller verandor med 
balkong, altan eller trädgård.

Utvändiga vikdörrar ger sina användare 
större flexibilitet. Dom låter oss utnyttja 
väderförhållandena till vår fördel och raderar 
i princip gränsen mellan rummet och dess 
omgivningar. Med dess utmärkta tekniska 
egenskaper är MB-86 FOLD LINE en mycket 
bekväm lösning som möjliggör tillverkning av 
strukturer av stora dimensioner. Vikdörrar kan 
öppnas antingen utåt eller inåt och dörrbladen 
kan utformas fritt. Det är en modern produkt, 
utformad för att möta de höga kraven från 
användare, arkitekter och ägare.

MB-77HS  
skjutdörrssystem

MB-86 VIK  
vikdörrssystem

Karmdjup

174 mm
Låg tröskel,  
rullstolsvänlig

Karmdjup

86 mm
Låg tröskel,  
rullstolsvänlig

U-värde från

0.84
W(m2K)

U-värde från

1.5
W(m2K)

SKJUT- OCH VIKDÖRRAR ALUMINIUM
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FASADSYSTEM 
ALUMINIUM
Våra fasadsystem används till att tillverka glasfasad till byggnader som banker, 
hotell, myndigheter, kontorshus, bilförsäljare, gym mm. Dom används också för olika 
tredimensionella strukturer och takfönster som släpper in ljus i rummet och skapar 
en god atmosfär och trevnad för dess användare. De är ett utmärkt verktyg för att 
skapa samtida arkitektur och genomföra arkitekternas storslagna visioner. De mest 
efterfrågade av dessa produkter är systemen med stolpar och reglar.

Det nya, moderna MB-TT50 curtain wall-syste-
met ligger ett steg före inom funktionalitet och 
effektivitet jämfört med klassiska ramfasader. 
Det ger exceptionell isolering och väderbestän-
dighet som uppnås genom specialavrinningen 
med 3 zoner och ventilation av glaspartierna. 
Den innovativa konstruktionen reducerar kraftigt 
tidsåtgången vid tillverkningen och uppförandet 
av den kompletta curtain wall-fasaden. Systemet 
fungerar som ett bassystem med inbrottsskyd-
dade och brandklassade varianter.

Systemet gör det möjligt att konstruera fasader 
med smala synliga skarvlinjer och samtidigt 
säkerställa konstruktionens hållbarhet och 
hållfasthet. Det breda urvalet av profiler låter ar-
kitekter och designers förverkliga även de mest 
spektakulära idéerna för strukturer av aluminium 
och glas. För att uppnå optimal isolering och 
ljuddämpning samt för att underlätta monterin-
gen av en fasad med MB-SR50N HI+-systemet 
används ett PE-isolermaterial eftersom det har 
suverän isoleringsförmåga ((Uf) från 0,59 W/
m2K) och dess form säkerställer korrekt skruv-
ning när fasaden glasas.

MB-SR50N EFEKT är ett fasadsystem som ger 
ett enhetligt intryck av en jämn glasvägg som 
delas av vertikala och horisontella linjer som är 
2 cm, tack vare användningen av ett speciellt 
system för att fästa panelerna på stolpar och 
reglar. Avstånden mellan glaspanelerna på 
fasaden fylls med en speciell tätningsmassa av 
silikon för att säkerställa att konstruktionen blir 
tät och förbättra dess isolerande egenskaper.

MB-TT50

MB-SR50N HI+

MB-SR50N Efekt

U-värde  
alkaen (karm)

0.59
W(m2K)

U-värde  
alkaen (karm)

0.7
W(m2K)

U-värde  
alkaen (karm)

1.1
W(m2K)

FASADSYSTEM ALUMINIUM

PASSIVHUS

PASSIVHUS
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GLAS

GLAS
Glaset är viktigt för fönster och dörrsystemen. Oavsett om det är produktens  
pris som helhet eller husets isoleringsförmåga som avgör, att välja rätt glas kan  
göra stor skillnad. I vårt utbud har vi tre typer av glas som standard (dubbelglas, 
trippelglas och trippelglas Energy). Andra typer av glas kan erbjudas på förfrågan.  
Alla våra glasalternativ finns tillgängliga med olika behandling för mindre insyn,  
som dekoration eller som härdat eller säkerhetsglas.

Härdat eller tempererat glas är en typ av säkerhetsglas där glaset 
har behandlats termiskt eller kemiskt för att bli starkare.
Den behandlingen innebär också att glaset när det spricker gör 
det i små korniga bitar utan vassa kanter. Detta minskar risken för 
skador.

SeiCom standard dubbelglas består av två  
4 mm glasrutor med argon i utrymmet mellan dem.  
Den yttre glasrutan är selektivglas. Glasets U-värde är 
1,1 W(m2K).

SeiCom standard trippelglas består av tre  
4 mm glasrutor med argon i utrymmena mellan dem. 
Glasrutan i mitten är selektivglas. Glasets U-värde är 
0,6 W(m2K).

SeiCom standard trippelglas Energy består 
av tre 4 mm glasrutor med argon i utrymmena mellan 
dem. Den inre och den yttre glasrutan är selektivglas. 
Glaskassetten har distanslist Chromatec Ultra för 
bättre isolering och fuktspärr. Glasets U-värde är  
0,5 W(m2K).

Den ena sidan av det dekorativa glaset är präglat för att göra det 
ogenomskinligt. Sådant glas används huvudsakligen för att minska 
insyn eller bara som designelement. I vårt sortiment erbjuder vi 
fyra sorts insynsskyddande glas (Raaka, Crepi, Kura och Satin).

Laminerat glas, även kallat säkerhetsglas består av två eller flera 
glasskivor som limmats samman med ett eller fler lager av polyvi-
nylbutyral (PVB)-folie. Om det spricker tenderar glaset att stanna i 
karmen.

Härdat eller tempererat glas

Laminerat glas

SeiCom glasalternativ

Dekorativt insynsskyddande glas
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TILLVAL

TILLVAL

Ventilationsventiler är estetiska, kompakta och ger 
effektiv ventilation. Dom hjälper till att skapa ett 
hälsosamt inomhusklimat och spara energi. SeiCom 
erbjuder två olika ventilsystem (karmventil, spaltventil) 
som passar PVC, trä och aluminiumfönster.

Ventilationsventiler

Fönster- och dörrhandtag

Dekorativa spröjs

Insektsnät till fönster

SeiCom erbjuder insektsnät för inåtgående europeiska 
fönster. Insektsnätens ramar är tillverkade av en hållbar 
aluminiumprofil och nätet är nästan osynligt så att det 
inte stör fönstrets eller husets utseende.

Vi har ett stort urval olika designer av dekorativt spröjs 
till våra fönster och dörrar och de kan sättas utanpå 
glasrutan eller mellan glasrutorna.s

SeiCom har ett stort urval av standard och låsbara 
handtag i aluminium eller rostfritt stål, i olika färger.


