
Uw specialist in  
brandwerende  
scheidingswanden,  
ramen, deuren en gevels 

LyboPro vervaardigt in eigen atelier uw brandwerend 

schrijnwerk in aluminium en staat garant voor zorg, kwaliteit 

en goed vakmanschap. Wij produceren brandwerend 

schrijnwerk met een brandweerstand (EI) van 30, 60 of 120 

minuten. Zowel binnen – als buitenschrijnwerk.



Full service partner
Maak u geen zorgen, LyboPro 

analyseert uw prijsaanvraag en zal 

u bijstaan en advies geven bij uw 

project. Wij bieden u een correcte 

offerte aan die voldoet aan de 

geldende normen. Wij beschikken 

over BENOR/ATG voor binnendeuren 

en CE-attest voor buitendeuren.

 → Snelle respons

 → Vakkundig advies

 → Dienst na verkoop

 → BENOR/ATG 

 → CE-attest 

Heeft u een vraag of wenst u 

vrijblijvend een offerte, wij staan  

u met plezier bij.
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Productie 
in Waregem

Grote oppervlaktes,  
speciale vormen,  

alle mogelijke  
RAL-kleuren 

Gemakkelijk  
in onderhoud

Milieubewust  
en duurzaam  

(100% recycleerbaar)



Aluminium brandwerend 
raamsysteem MB-86EI 

Eigenschappen van het systeem

 » Aluminium driekamerprofielen, waarvan het centrale gedeelte een isolatiekamer vormt tussen  

de warme afstandshouders met een breedte van 43 of 42 mm.

 » Vuurisolatie-elementen in de binnenkamers van de aluminium profielen, alsook speciale accessoires  

en materialen in de ruimte tussen het glas en de profielen.

 » Mogelijkheid om een breed bereik aan glasdiktes toe te passen, waardoor verschillende  

soorten beglazingen gebruikt kunnen worden, waaronder driedubbel glas.

 » Het beslag dat is toegepast op LyboPro MB-86EI is standaard inbraakwerendheidsklasse RC2.

TECHNISCHE GEGEVENS LyboPro MB-86EI

Diepte kader 77 mm

Beglazingsdiepte tot 61 mm

MAX. AFMETING EN GEWICHT VAN DE CONSTRUCTIE

Max. vleugelafmetingen (H×L) H tot 3000 mm, L tot 1300 mm

TECHNISCHE PARAMETERS LyboPro MB-86EI

Luchtdichtheid klasse 4, EN 12207

Waterdichtheid Raam: klasse E 1500 Pa, EN 12208       Deur: klasse E 1350 Pa

Windweerstand Raam: klasse C5, EN 12210                     Deur: klasse C1/B1

Thermische-isolatie Raam: Uf vanaf 1,07 W/(m²K), Uw vanaf 0,86 W/(m²K)*

Brandwerendheid klasse EI15, EI30

* - voor ramen met een afmeting van 2000 × 1100 mm. met driedubbelglas met Ug=0,5 W/(m²K) warme afstandhouder en brandwerend glas van klasse EI30

LyboPro | Oude Kassei 22 | B-8791 Waregem | T: +32 56 72 08 71 
info@lybopro.be | www.lybopro.be



LyboPro MB-78EI - EI30/EI60 

LyboPro MB-118EI - EI120

 » Scharnierdeuren met 1 of 2 vleugels met een hoogte tot 3,0 m.

 » Vaste wanden en scheidingswanden met deuren tot een hoogte van 4,8 m (EI30) en 5,16 m (EI60).

 » Glas op glas brandwerende wanden (zonder stijlen) met een hoogte tot 3,60 m.

 » Mogelijkheid voor toepassing van schuine latten, gebogen profielen en boogconstructies.

 » BENOR ATG.

 » Binnenwanden en ramen met een hoogte tot 4,0 m.

 » Geen beperkingen voor de constructiebreedte.

 » Constructietechnologie vergelijkbaar met het systeem LyboPro MB-78EI.
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AFMETINGEN LyboPro MB-78EI LyboPro MB-118EI 

Diepte kader / draagprofielen 78 mm 118 mm                               

Diepte vleugel / dwarsprofielen 78 mm -                                               

Dikte beglazing Tot 49 mm 35-72 mm                                

MAX. AFMETING EN EN G EWICHT VAN DE CONSTRUCTIE

Max. vleugelafmetingen / wandveld (HxB)
H tot 3000 mm

B tot 1400 mm

H tot 3000 mm                        

B tot 1500 mm                          

Maximale gewicht deurvleugel / wandveld 250 kg                                  

TECHNISCHE PARAMETERS

Luchtdichtheid
Klasse 2
EN 12207:2001

Klasse A4                                  

EN 12152:2004                           

Waterdichtheid
Klasse 5A,

EN 12208:2001

Klasse RE750                            

EN 12154:2004                           

Brandwerendheid

Vaste scheidings-

wanden  

en deuren

EI15, EI30, EI45, 

EI60, EI90 

EN 13501-2

Vaste scheidings-

wanden           

                                                

EI120                                        

EN 13501-2                                

Thermische isolatie (Uf) vanaf 1,6 W/(m2K)

Akoestische isolatie (Rw) tot 41 dB


