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Opracowana na potrzeby realizacji Centrum Kongresowego w Krakowie fasada elementowa MB-SE95 CKK dostosowana jest do szybkiego montażu segmentowego 
do podkonstrukcji stalowej z użyciem specjalnych łączników. Pod względem technologii szklenia jest to system w pełni strukturalny, szkło mocowane jest do 
profili aluminiowych za pomocą specjalnego spoiwa, bez mechanicznych  zabezpieczeń, w fasadzie są montowane także wypełnienia z panelami blaszanymi oraz 
ceramicznymi. Konstrukcja zapewnienia duże możliwości kształtowania zabudowy przestrzeni: pozwala zarówno na wykonywanie połączeń kątowych o płynnej 
regulacji kąta w zakresie ±15o, jak i na odchylanie fragmentów fasad od pionu o kąt 12 – 25o. System MB-SE95 daje także możliwość wymiany zewnętrznych 
modułów ze szkłem bez konieczności demontażu aluminiowej konstrukcji segmentów fasady.

Designed for the ICE Congress Centre building in Cracow, the MB-SE95 CKK unitized façade is suited to a quick segment installation to the steel sub-construction, 
this using special joints. In terms of glazing technology, it’s a fully structural system – the glass is fixed to the aluminium profiles by means of a special binding 
material, without any mechanical protection. Infills, such as tin or ceramic panels, are also mounted to the façade. The MB-SE95 CKK offers numerous development 
possibilities: it allows fabrication of angle joints with stepless angle adjustment within ±15°, as well as deviation of verticality of 12-25°. The MB-SE95 system also 
enables replacing of external glazing modules without having to dismount the aluminium segments of the façade.

Lokalizacja / Location: Kraków
Projekt / Project:  K.Ingarden, J.Ewy Architekci sp. z o.o., Arata Isozaki & Associates

Centrum Kongresowe ICE 
ICE Congress Centre

Fasada elementowa strukturalna
Structural Unitized façade
MB-SE95 CKK
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Przekrój przez słup

Mullion cross-section
Parametry techniczne:

Performance: 

Przepuszczalność powietrza: klasa AE

Szczelność na wodę opadową:  klasa RE 1000 Pa

Odpornośc na obciążenie wiatrem: klasa 1070 Pa

Odpornośc na obciążenie wiatrem (badanie 

bezpieczeństwa): klasa 1605 Pa

Odporność na uderzenie: klasa I5/E5

Air permeability: class AE 

Watertightness: class RE 1000Pa 

Wind load resistance: class 1070 Pa

Wind load resistance (safety testing): class 1605 Pa

Impact resistance: class I5/E5

Przekrój przez rygiel

Transom cross-section
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