
1

System okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną 
MB-104 Passive dzięki bardzo wysokiej izolacyjności 
spełnia wszelkie wymagania stawiane elementom 
stosowanym w budownictwie pasywnym, co 
potwierdzają certyfikaty Instytutu Domów 
Pasywnych PHI Darmstadt. System ten służy 
do wykonywania elementów architektonicznej 
zabudowy zewnętrznej, np. różnych typów 
okien, drzwi, wiatrołapów, witryn i konstrukcji 
przestrzennych, które cechuje, poza doskonałą 
izolacją termiczną, również bardzo dobra izolacja 
akustyczna, szczelność na wodę i powietrze 
oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji. 

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA:
• okna z certyfikatami Instytutu Domów 

Pasywnych w Darmstadt dla wersji MB-104 
Passive SI oraz MB-104 Passive Aero

• ponadnormatywne parametry 
szczelnościowe i izolacyjne

• szeroki zakres szklenia do 81 mm
• rowki okuciowe typu „Euro” pozwalają na 

montaż większości dostępnych okuć
• przeznaczonych dla okien aluminiowych 

jak i tworzywowych
•  możliwość zastosowania zawiasów 

nawierzchniowych, rolkowych lub ukrytych
•  dylatacyjne kształtowniki skrzydeł drzwi
• próg o szerokości 95mm – taka sama 

szerokość progu i ościeżnicy
• okna i drzwi antywłamaniowe do klasy RC3

System ten służy do wykonywania elementów 
architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np.: 
różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn 
i konstrukcji przestrzennych, które cechuje, poza 
doskonałą izolacją termiczną, również bardzo 
dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę 
i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji.

Konstrukcja kształtowników systemu 
MB-104 Passive posiada dwa warianty 
wykonania w zależności od wymagań 
oszczędności energii cieplnej: SI i AERO

Parametry okien i drzwi wykonanych z elementów 
systemu MB-104 Passive przekraczają obecne 
wymagania najostrzejszych, obowiązujących 
przepisów i norm, dlatego też system MB-
104 Passive jest systemem dedykowanym do 
budownictwa energooszczędnego i pasywnego.
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ZALETY SYSTEMU 
MB-104 PASSIVE:

okna z certyfikatami Passive House Institute 
Darmstadt dla wersji MB-104 Passive SI oraz MB-
104 Passive Aero drzwi z certyfikatem Passive 
House Institute Darmstadt dla wersji MB-104 
Passive SI+ wysoka izolacyjność termiczna dla 
okna otwieranego UW od 0,53 W/(m2K) oraz dla 
drzwi UD od 0,62 W/(m2K) ponadnormatywne 
parametry szczelnościowe i izolacyjne szeroki 
zakres szklenia do 81 mm drzwi zewnętrzne 
dostępne zarówno w wersji przeszklonej, 
jak i w wersji panelowej – idealnej jako drzwi 
wejściowe do nowoczesnego domu Na bazie 
systemu MB-104 Passive można także wykonywać 
drzwi panelowe, które dają bogate możliwości 
estetyczne i są w stanie spełnić oczekiwania 
najbardziej wymagających użytkowników.
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