Profilové systémy müpro
- Dokonalé riešenie pre Vaše potreby

Systém MPC

Osvedčený vo všetkých
oblastiach montáže

Systém MPR

Rýchla montáž s formovaným stykovým
spojením

Upevňovací systém MPT
Silný pri ťažkom náklade
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Systém MPC

Osvedčený
vo všetkých oblastiach montáže

Už niekoľko desaťročí je systém MPC na medzinárodnej úrovni osvedčeným systémom v oblasti
sanitárnej techniky, vykurovacej techniky a vzduchotechniky a je možné ho použiť univerzálnym
spôsobom. Výhodou, napr. pri montáži na strope, je rýchle upevnenie príslušenstva do profilu.

Výhody
Stavebnicový systém upevňovania
Ideálna kombinácia vysokej odolnosti proti ohybu a
jednoduchej montáže
Rýchle a účelné zapojenie stúpacieho potrubia a trás
pomocou napr. rýchloupínacích hlavíc
Jednoduché a rýchle zapojenie, najmä pri montáži na strop
Profil DÄMMGULAST® pre akustickú izoláciu
Systém profilov MPC je k dispozícii s tect novou povrchovou úpravou na ochranu proti korózii
K dispozícii vo vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele A2 a A4,
pozinkovaný metódou Sendizimir a galvanizovaný, má širokú
škálu použitia - v exteriéri, v priemysle alebo pri stavbe
čističiek

Nerez

Provedena
zkouška
Brandschutzpožární odolnost

geprüft

Upevňovací systém MPT
Silný pri ťažkom náklade

Úsporný upevňovací systém MPT je určený na upevňovanie potrubia a agregátov v oblasti
ťažkej domovej techniky a na upevňovanie ťažkého potrubia v priemysle a strojárstve.
Výhody
Systém MPT je ideálnou alternatívou k oceľovým konštrukciám
Na rozdiel od konvenčných oceľových konštrukcií ušetríte čas pri
montáži
Pri práci nebudete musieť zvárať, takže ušetríte pracovné
prostriedky a čas
Upevňovací systém sa vyznačuje flexibilitou pri dodatočných
zmenách - dá sa jednoducho demontovať a jednotlivé časti sa dajú
opätovne použiť
Vzhľadom na stavebnicový systém upevňovania sa vyznačuje
jednoduchou manipuláciou a montážou
Jednotlivé prvky sú okamžite pripravené na montáž a tak zaručujú
vysokú produktivitu
Ideálny podklad pre klzné sane pre vysokú záťaž 
Je pozinkovaný v súlade s normami, aby sa zaistil vysoký stupeň
ochrany proti korózii a bolo ho možné použiť v exteriéri i interiéri
K dispozícii sú profily v dĺžke až do 10 m
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Systém MPR

Rýchla montáž s
formovaným stykovým spojením

Systém MPR je stabilný systém pre rýchlu montáž v oblasti strojárstva a je ideálny na
predstenové inštalácie, regálové konštrukcie a rámové stavby.

Výhody
Stavebnicový systém upevňovania so širokým
príslušenstvom
Systém profilov s formovaným stykovým spojením
Pri dynamickej zvislej montáži sú veľkou výhodou
ozubené profily
Ozubené profily zaručujú vysokú mieru prenosu sily po
celej dĺžke profilu
Dodatočné využitie prináša rýchloupevňovací systém
typu S, ktorý pomáha šetriť čas počas montáže
predstenových a rámových konštrukcií z profilov MPR a
príslušenstva typu S
Profily 41/21, 41/41 a 41/62 majú značku kvality RAL
Pripravuje sa schválenie od VdS a
správa o horľavosti

Müpro - Expert

na profesionálnu upevňovaciu techniku

Pri všetkých müpro profilových systémoch nájdete:
Profily rôznych dĺžok a veľkostí
Bohaté príslušenstvo
Súvislý montážny profil pre jednoduchú a rýchlu montáž
Výber z rôznych materiálov a povrchových úprav pre rôzne spôsoby použitia, od suchých
interiérov až po miesta s vysokým rizikom korózie

Dodatočné služby:
Ďalšie výrobky pre komplexnú montáž a upevnenie:
hmoždinky, nástroje, konzoly, upevňovacie objímky na
potrubie, zvukovú izoláciu, izolácie, atd.
Predbežná montáž stavebných súprav (CustomServ)
Dodanie v dohodnutom čase a osobné poradenstvo
priamo na mieste montáže
Technické poradenstvo a medzinárodná podpora projektov
Software pre plánovanie, programy pre výpočet on-line a aplikácia
MÜPRO Tools App pre váš Smartphone
V našom internetovom obchode môžete objednávať kdekoľvek a
kedykoľvek, aj pomocou aplikácie MÜPRO Shopping App
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