
Зенітні ліхтарі

Iндивідуальне проектування

Виробництво Республіки Білорусь

m8city.ua 

 і димові люки M8CITY



 стандартна M8CITY st і преміальна M8CITY pro  

2Конструкція кожного виробу має приведений опір теплопередачі 1,27 м  * °С/Вт —
для забезпечення максимальних показників по теплоізоляції і енергозбереженню

• Наявність дренажних отворів для відведення конденсату — запобігає потраплянню конденсату
всередину отвору ліхтарю при експлуатації в приміщеннях з високою вологістю і температурою

система з унікальних 
профілів власної 
розробки з додатковими 
ребрами жорсткості – 
для стійкості до підвищених 
навантажень

Заповнення куполу 
стільниковим 
полікарбонатом 
товщиною 16, 20, 25 мм
– підвищена
теплоізоляція для
використання
в суворому кліматі

Спеціальна 
конструкція куполу
запобігає від випадання 
заповнення при 
температурному і 
механічному впливі

Відсутність клеєних
ущільнювачів 
в конструкції зенітного 
ліхтарю і в примиканні 
стулок –  
висока надійність 
і довговічність при 
експлуатації виробів

• Профільна алюмінієва система з шарнірним з’єднанням компенсує термічні деформації куполу — 
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Особливості стрічкового зенітного ліхтарю

• Конструкція при ширині більше 4,5 м забезпечується додатковими зварними з’єднаннями —
для додаткової міцності конструкції

Висота основи від 150 мм. Понад 500 мм встановлюються 
додаткові ребра жорсткості. Можливе виконання без 
основи – підходить для будь-якої товщини покрівельного – 
«пирогу» і висоти снігового покрову

Полка основи від 40 мм під будь-
яку товщину утеплювачу – 
для застосування на об’єктах різних 
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кліматичних зон

• 

В нашому асортименті дві серії виробів –

Екструдована алюмінієва



M8CITY pro – унікальність в кожній деталі  

Привід стулки в захисному 
металевому корпусі – 
гарантовано працює 
при виникненні пожежі

Подвійний контур 
ущільнення стулки – – 
максимальний захист
від промерзання
і проникнення вологи, 
утворення полою
на механізмах 
відкривання 

Відсутність в каркасі
пластикових 
елементів висока –  
вогнестійкість і термін 
служби

Відсутність наскрізного 
кріплення несучих 
профілів. Установка 
притискних профілів
в натяг – запобігання 
утворенню містків холоду 
і конденсату внаслідок 
перепаду температур

• Пряма і похила форма основи — для використання на будь-яких типах покрівлі

• Можливість встановлення склопакету товщиною до 24 мм — виняткова довговічність і
естетичний зовнішній вигляд куполу

• 2Конструкція кожного виробу має приведений опір теплопередачі 1,27 м  * °С/Вт —
забезпечення максимальних показників з теплоізоляції і енергозбереження
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Особливості точкового димового люку

Полімерне покриття основи в будь-який колір 
за шкалою RAL при необхідності –
надає естетичний зовнішній вигляд

Основа з оцинкованої або 
нержавіючої сталі не менше 1,5 мм товщиною –
гарантія міцності і корозійної стійкості конструкції

11 12

Зенітні ліхтарі стандартної серії M8CITY st виконуються зі спрощеним конструктивом для об’єктів 

зі стандартними вимогами до навантажень і теплоізоляції, а також з невеликим бюджетом.  



ТОВ «М8 Сіті Про»

Республіка Білорусь,
Мінський р-н, п. Хатежіно,
вул. Центральна, 14 В

Відділ продажів Білорусь

тел.: +375 17 311 09 02 
факс: +375 17 239 09 88 
www.m8city.by
e-mail: info@m8city.by

Відділ продажів Україна

тел.: +380 89 120 51 80
www.m8city.ua
e-mail: info@m8city.ua

Зенітні ліхтарі та димові люки з Білорусі
M8CITY pro – унікальність в кожній деталі 

Відсутність містків холоду
і потенційних місць протікання
по всій поверхні покриття

Естетична візуально безшовна
светопрозрачная поверхню
без видимих місць кріплення
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Особливості стрічкового скління

• Система збирання «шип-паз» – швидкий монтаж без спеціальних пристосувань

• Товщина полікарбонатного заповнення 20 або 40 мм

• Ідеальне рішення для реконструкції зенітних і аераційних ліхтарів старої конструкції,
що дозволяє знизити навантаження на покрівлю

Можливість установки стулок
в будь-яке місце світлопрозорого покриття

Алюмінієва профільна система
з терморозривим для досягнення
високих вимог по теплоізоляції
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полікарбонатних панелей

Дуже легке і герметичне 
скління з високою стійкістю
до вібрацій і ударних навантажень
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• Сферична форма купола – запобігає скупчення і залеживанием снігових покривів

• Відмінна ударна міцність і термостійкість

• Висока світлопроникність – регулювання надходження світла за рахунок вибору прозорого

Особливості зенітного ліхтаря зі сферичним куполом

Зенітні ліхтарі стандартної серії M8CITY st виконуються з типовим конструктивом для об'єктів
зі стандартними вимогами до навантажень і теплоізоляції, а також з невеликим бюджетом.

Можливість установки
з подвійним або потрійним
купола з монолітного ПК

для досягнень високих 
вимог по теплоізоляції

Різні комбінації
світлопрозорих заповнень купола.
Зовні - монолітний ПК, зсередини -
стільниковий ПК, товщиною 16 або 20 мм

Як світлопрозорого
заповнення купола використовується
тільки монолітний полікарбонат
товщиною від 3 до 6 мм
для досягнення високих показників 
по ударної міцності і довговічності
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Цельноформованнимі відлив
разом з куполом
для забезпечення герметичності
з метою відведення опадів і
запобігання задування

Термошайби для забезпечення
герметичності вузла кріплення,
а також усунення містків
холоду через кріпильні елементи
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всередину конструкції

або матового матеріалу
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Зенітні ліхтарі та димові люки з Білорусі
M8CITY pro – унікальність в кожній деталі 



Точкові зенітні ліхтарі 1,5 х 1,5 м

Стрічкові зенітні ліхтарі 6,14 х 48,0 м зі стулками 
димовидалення та вентиляції в кількості 20 шт.  

(загальна площа фонарей 2 650 кв. м)

Стрічкове скління

5

Зенітні ліхтарі і димові люки M8CITY можна побачити більш,
ніж на 400 великих соціально-значущих об'єктів по СНД

M8CITY – Ваш правильний вибір

Стрічкові зенітні ліхтар 6,0 х 53,8 м зі стулками димовидалення 
і вентиляції

Широка лінійка 
типорозмірів і форми 

куполу

Мінімальні терміни 
виготовлення і поставки 

на об’єкт

Краще співвідношення 
ціни і якості виробів 

на ринку

Гарантія на вироби – 
5 років

ТОВ «М8 Сіті Про»

Республіка Білорусь, 

Мінський р-н, с. Хатежино, 

вул. Центральна, 14 В

Відділ продажів Україна

тел.: +380 89 120 51 80

www.m8city.ua

Відділ продажів 
Білорусь

тел.: +375 17 311 09 02 
факс: +375 17 239 09 88 
www.m8city.by

e-mail: info@m8city.by

e-mail: info@m8city.ua
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