
AZ ÚJ M−AX KUBUS AB LAK MEG ELŐZ TE A KO RÁT
FOR MAI ÉS MŰ SZA KI TU LAJ DON SÁ GAI EGYE DÜL ÁL LÓ AK 

MARSHALL
M−AX KUBUS ABLAK



ÚJ DE SIGN
A MARSHALL M−AX Kubus nyí lás zá rók új for mai meg je le
nést de fi ni ál nak az épí té szet ben. A több fény és át lát ha tó
ság a nagy üveg fe lü le tek nek kö szön he tő en új meg va ló sí tá
si le he tő sé ge ket nyit. Az ab lak szer ke zet a bel ső tér ben a 
sík ban fek vő, za va ró falc nél kü li ke re tek kel, kí vül ről pe dig 
a szög le tes élek kel att rak tív for mát nyújt, har mo ni kus 
mo dern meg je le nést biz to sít.

AZ ED DI GI LEG JOBB KONST RUK CIÓ, MI NI MÁL STÍ LUS BAN
A pro fil be fog la ló mé re te a tok−szárny kom bi ná ci ó nál és a kö zé
pen fel nyí ló cso mó pont nál is csak 100 mm. Ez zel a kö zép ső és 
ol dal só lát szó mé re tek egy for mák, amely szim met ri át és esz té ti
kus meg je le nést ad.



    Kör ben azo nos szög le tes for ma –
kivül és be lül is. (2) Kí vül ről nem  
lát ha tó szárny.

    Üveg léc és za va ró falc nél kü li
szárny, sík ban fek vő meg je le nés
op ci o ná lis klipsz−pro fil lal (4)

    Egye dül ál ló fe lü le ti mi nő ség exk lu zív 
acryl−color tech no ló gi á val a kül ső
ol da lon.

    Az in no va tív STV® ra gasz tott üveg
tech no ló gia ma xi má lis sta bi li tást  
ered mé nyez.

    Ki emel ke dő hő szi ge te lés a szi ge te
lő hab bal töl tött pro fil kam rá nak 
kö szön he tő en



A TÖ KÉ LE TES AB LAK−DE SIGN

Több már nem le het! A MARSHALL M−AX Kubus for mai meg je le né se új pers pek tí vá kat és 
ma xi má lis ki ala kí tá si le he tő sé ge ket nyit a ter ve zők szá má ra. Mind egy, hogy lát szó, fé lig 
ta kart, vagy tel je sen ta kart ke ret tel ké szül – a ki ala ku ló ará nyok új sze rű, tren di ha tást kel te nek.

KÖN  NYEN TISZ TÍT HA TÓ KE RET GEO MET RIA

Az M−AX Kubus ab la kok prak ti kus sá ga meg győ ző 
– az ab lak tisz tí tá sa kor is. A geo met ri ai ki ala kí tá sa
kor nagy hang súlyt fek tet tünk a si ma kör vo na lak ra, 
a tok ban nem ta lál ha tó tö mí tés, és len dü le tes ívű 
kö zép gát ke rült be épí tés re.

100 mm – VA LA MEN  NYI JEL LEM ZŐ MÉ RET
 NINCS ÜVEG LÉC
 100 mm LÁT SZÓ SZÉ LES SÉG ÉS VAS TAG SÁG A

  TOK−SZÁRNY KAP CSO LAT NÁL, ÉS KÖ ZÉ PEN IS
 SÍK BAN FEK VŐ BEL SŐ MEG JE LE NÉS
 TISZ TA KON TÚR VO NA LAK

HOZ ZÁ IL LIK:
 M−9000 de sign eme lő−to ló aj tó és
 M−9000 be já ra ti aj tó rend szer

Kom bi nál ha tó az M 9000 rend szer rel, 
és al kal mas ab lak és bal kon aj tó gyár tás hoz.

Kombinálható
az alábbiakkal
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NÉMET INNOVÁCIÓK A MARSHALL−NÁL


