SL30

®

Slank, stalen profielsysteem
voor (brandwerende) binnendeuren- en puien

ON THE EDGE DESIGN
Perfectie

MHB, de “Design & Build” gevelproducent is in 1938
opgericht door Johan Mathijssen, maar de geschiedenis van het familiebedrijf gaat terug tot in de 17e eeuw.
We ontwikkelen en produceren prachtige kwalitatief
hoogwaardige stalen ramen, deuren en gevels.
Door samenwerking met uiterst zorgvuldig gekozen
internationale partners vinden onze producten
inmiddels wereldwijd hun weg.
Met meer dan 75 jaar ervaring in stalen ramen en
een sterke focus op innovatieve en esthetische
oplossingen heeft MHB een serie producten op de
markt gebracht die de afnemers vaak verwondert.
Profielseries die superieure technische specificaties
combineren met ongekende elegantie.

“Het SL30®-systeem combineert superieure technische
eigenschappen met een minimalistisch profiel.”
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Puur licht

Forensische Opsporingen Politie, Elst
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ON THE EDGE DESIGN
Ultra slank staal

De sterke, scherpkantige staalprofielen maken het
mogelijk om zeer verfijnde en toch uiterst stabiele
deuren en puien te maken. De combinatie van
materiaaleigenschappen en een doordacht ontwerp
resulteert in een bijzonder lichte en slanke constructie.
De SL30®-serie is speciaal ontworpen om de architect
in de gelegenheid te stellen slanke en ranke deuren
en puien in het gebouw toe te passen.
Met de uiterst smalle aanzichtbreedte van het SL30®
profiel, gaat het bijna onzichtbaar op in het ontwerp
van een gebouw. Maar ook kan het lijnenspel van de
deuren en puien het interieur van een gebouw een
bijzondere uitstraling geven. Verschillende innovaties
zijn toegepast in de SL30®- serie om de functionele eisen
zoals sterkte, brandwerendheid en glasopsluiting te
realiseren in een dergelijk slank profiel.

Industrieel design of kenmerkende jaren-30 stijl,
de SL30®-serie past perfect!
Jongeren Centrum, Amsterdam
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Puur ontwerp

Jongeren Centrum, Amsterdam
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Kantoorgebouw, Noord Brabant
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VEILIGHE ID DESIGN
Innovatie

Brandwerendheid EW
De SL30®-serie is getest in een brandwerendheid
van 30-, 60- en bij sommige deurtypes zelfs 90en 120 minuten, conform NEN 6069 en EN 1634-1.

Rookwerendheid
In Nederland is rookwerendheid op dit moment geregeld via
de NEN 6075. Deze norm geeft keuze uit twee opties om de
rookwerendheid van een scheidingsconstructie te bepalen:

MHB heeft diverse constructies met succes getest
en heeft de daarbij behorende rapporten in bezit.

Optie 1 Rookwerendheid op basis van rookdoorlatendheid
Rookdoorlatendheid criterium Sa (rook bij kamertemperatuur) en S200 (rook bij 200 graden) volgens NEN-EN1634-3.
Optie 2 Rookwerendheid op basis van de brandwerendheid
De rookwerendheid van een constructieonderdeel is gelijk
aan anderhalf maal de brandwerendheid (criterium E,
vlamdichtheid) van dat constructieonderdeel. Een pui welke
E20 haalt zou dus 30 minuten rookwerend zijn.

Brandwerendheid EI
Brandwerende SL30®-EI deuren van MHB zijn
getest en gecertificeerd conform de Europese
regelgeving, de EN1634-1. De deuren voldoen aan
de classificatie EI230 conform de NEN-EN 13501-2.
Beglaasde wanden zijn getest conform de NEN
6069 en de NEN1364-1. MHB SL30-EI wanden
voldoen aan de classificatie EI60 conform de
NEN-EN 13501-2.

Dit is wat de norm stelt… MAAR: een brandwerende
scheiding kan best veel rook doorlaten. Bij de invoering van
het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), verwacht in
2018, wordt dit gecorrigeerd. Met als gevolg dat ca. 90% van
alle brandwerende producten dan ook rookwerend moeten
zijn conform DIN EN 1634-3.
MHB voldoet nu al aan deze eis!
Geluidwerendheid
Geluidsisolerende SL30® deuren en wanden van MHB
voldoen aan de nieuwste normen en zijn recentelijk getest
bij Peutz. MHB heeft geluidsisolerende deuren met een Rwwaarde tot 43dB en wanden met een Rw-waarde tot 47dB.
Alle geteste producten zijn gecertificeerd door Peutz conform
de ISO 10140-2: 2010. In samenwerking met Peutz heeft
MHB een rekenmodule ontwikkeld, daarmee zijn we in
staat om voor vrijwel iedere klantspecifieke configuratie een
voorspelling te doen. Voor vragen hierover kunt u contact
met ons opnemen.
Doorvalveiligheid
Klantspecifiek wordt ook de doorvalveiligheid berekend en
evt. getest. Dit volgens NEN 6702 en NEN-EN 1990. Doordat de
profieldiepte van de SL30®-serie aangepast kan worden zijn
er geen hulpconstructies nodig om een bepaalde sterkte
te behalen.
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Industriële uitstraling
Nedinsco
Het rijksmonument van de voormalige periscopenfabriek Nedinsco is tot
het monumentale casco gestript en getransformeerd tot een woon- werk-gebouw.
MHB plaatst 220m2 60-minuten brandwerende binnenpuien. Het licht in de toren
wordt nauwelijks gebroken door de brandwerende glazen SL30® binnenpuien over
meerdere verdiepingen.

Nedinsco, Venlo
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Zakelijke vormgeving
Politie, Elst
Brandwerende SL30® binnenpui en deuren in het gebouw van
Forensische Opsporing in Elst. Transparantie is kenmerkend.
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ON THE EDGE DESIGN
Sfeervol

Villa, Zuid-Holland
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Huiselijke sfeer
Woning in Zeeland
Vrije vormgeving: roedeverdeling van de deuren en ronde ramen.
De warme sfeer wordt versterkt door de keuze voor de elegante
SL30® profielserie.
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Puur genieten

Villa, Zuid Holland
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Restaurant, Rozendaal
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Hotel, Roermond
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Kantoorgebouw atrium, Waalre

26

27

Fontys Hogeschool, Eindhoven

WWW.MHB.NL
www.mhb.nl

MHB bv
Onderstalstraat 3 6674 ME Herveld Nederland
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