
TECHNIEK IN BEWEGING

TUIMELRAAMBESLAG

Perfect uitgebalanceerde oplossingen



Een uitgekiende oplossing met eenvoudige functionaliteit en een  
esthetisch aanzicht.

Tuimelraambeslag Bilico van Maco.
Complementeer uw assortiment met een originele oplossing. 

Tuimelraam Taatsraam Tuimelraam rond

Tuimelramen worden veelal 
toegepast in scholen, 
kantoren en ziekenhuizen. 
Met tuimelramen kunnen 
zeer grote maar vooral 
ook brede ramen worden 
gerealiseerd. Bovendien is 
het mogelijk tijdens regen de 
ruimte te blijven ventileren.

De toepassingsmogelijkheden 
zijn bijna gelijk aan die 
van tuimelramen, met 
dien verschil dat de 
verticale werking vooral 
een oplossing biedt bij 
hoge ramen. Bovendien 
kunnen taatsramen worden 
toegepast bij ramen en 
balkondeuren met een a-
symmetrische draaias.
 

Ronde tuimelramen geven 
uw gevel een esthetisch 
aanzicht.



Speunen

Universele profilering

Sluitplaat Mallen

Dichtingen

Demonteren van het raam 

Door de universele 
profilering kan gebruik 
worden gemaakt van 
standaard dichtingen.

Voor het frezen van 
de sluitplaten, kan de 
sluitplaatmal uit het draaival 
programma worden 
gebruikt.

De sluitplaat heeft een 
dubbele functie. Door de 
greep 180° te draaien 
ontstaat er de mogelijkheid, 
om het raam in een 
ventilatiestand te fixeren. 

Vooral de profilering 
maakt het produceren van 
een tuimel- of taatsraam 
eenvoudig. Zowel het 
raam als het kozijn worden 
met dezelfde profilering 
uitgevoerd.

De speunen zijn in de 
kleuren F1 (zilver) of F5 
(donkerbruin) te leveren. 

Door het raam 180° 
te kantelen kan deze 
eenvoudig uit het kozijn 
worden genomen, 
zonder dat de speunen 
gedemonteerd hoeven te 
worden.  

De speunen zijn seriematig 
met een verstelbare 
remming uitgevoerd.

Speunen voor ronde tuimelramenTaatsraamspeunenTuimelraamspeunen
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Standaard grepen

Rondom gesloten

Er kunnen standaard grepen 
worden toegepast uit het 
draaival programma. De 
fixatie in de ventilatiestand 
geschiedt niet via een nok 
op de greep, maar via de 
sluitplaat met de dubbele 
functie.

Toepassingsbereik:
Raamgewicht: 200 kg
FFB: 640 - 1800 mm
FFH: 1300 - 2350 mm

Toepassingsbereik:
Raamgewicht: 200 / 300 kg
FFB: 700 - 3200 mm
FFH: 800 - 2450 mm

Toepassingsbereik:
Raamgewicht: 100 kg
Diameter: 424 - 2016 mm

Het beslag in het raam, 
dat rondom voorzien is 
van een sluitmechanisme, 
garandeert jarenlang een 
soepele bediening en een 
goede afsluiting van het 
raam. 

MACO BESCHLÄGE B.V
STIKKENWEG 60

NL - 7021 BN ZELHEM
TEL  +31 (0)314 622627

FAX  +31 (0)314  623649
info@maco-nl.nl
www.maco-nl.nl

Best.-Nr. 750441 - Datum:  januari 2008- wijzigingsdatum september 2008  
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden.


