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DVEŘNÍ ZÁMKY

ProtEct MoDul

Příliš mnoho druhů zámků na skladě?

TECHNIKA V POHYBU
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Nabízíme řešení!

Jestliže Váš sortiment zahrnuje různé výšky a typy dveří, jistě pro ně 
potřebujete více variant dveřních zámků. Potom se musíte pohybovat častěji po 
Vašem skladu a to Vám způsobuje také vyšší náklady.
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Inovativní řešení od firmy MACO

Výhody pro výrobce dveří

různé výšky dveří  • 
s použitím jen jednoho druhu zámku

využití modulů  • 
pro různé možnosti uzavírání 

jednotné pozice dveřních kastlíků • 
u dveří standardních rozměrů

nastavitelná poloha  • 
horních uzavíracích bodů

vysoká efektivita a úspory  •	
díky redukci skladových zásob

nestandardní zakázky jsou jednodušeji, •	
rychleji	a	úsporněji	realizovány	

jednodušší	montáž	díky	jednotným •	
pozicím	dv.	kastlíků	a	pozic	přišroubování

jednotné frézování   •	
díky	jednotným	dveřním	kastlíkům

možnost	jednoduchého	doplnění	 •	
na	již	existující	dveře

nastavitelná poloha  •	
horních	uzavíracích	bodů

vysoká	flexibilita	díky	různým	štulpovým	•	
modulům 
-	kombinace	háků	a	trnů 
-	přídavný	zámek 
-	magnetický	čep	pro	kontrolu	uzamčení

dveře	od	1,6	do	3,1	m	jednoduše	jen •	
s jedním druhem zámku!

kontrola	uzamčení		 •	
jednoduše	dodatečně	doplnitelná

Protect•	 -Modul	může	být	použit 
při	renovaci	starších	dveří	

Protect Modul – inovativní odpověď  
na požadavky trhu
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Štulpové moduly
s uzavíráním  
podle přání zákazníka

1  s přídavným 
zámkem

 
2  s magnetickými 

čepy pro kontrolu 
uzamčení

3  s kombinací háků 
a trnů

Protect Modul je sestaven z modulů

1 m
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variabilní poloha
horního uza-
víracího bodu‑ 
díky použití pro-
dlužovacího nebo 
zakracovacího 
štulpu

jednotné pozice 
dveřních kastlíků

jednotné pozice 
dveřních kastlíků

standardní
poloha

horní  
poloha 
při použití  
prodlužovacího 
štulpu

horní  
poloha 
při použití  
zakracovacího 
štulpu

při použití přídavného 
mezikusu lze osa-
dit dveře až 3100 mm 
vysoké

1 2 3

2 m

3 m
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Moduly pro různé výšky dveří

Základní provedení dveřních zámků Z-TS Modul

Vysoká flexibilita zaručena

Pomocí zakracovacího, prodlužovacího 
nebo přídavného mezištulpu  
je možné zámek přizpůsobit  
různě vysokým dveřím. 

4   se zakracovacím štulpem:  
min. FFH 1600 mm

5   s prodlužovacím štulpem:  
max. FFH 2650 mm

6   možnost dalšího prodloužení pomocí 
přídavného mezikusu:  
max. FFH 3100 mm

1   dveřní zámek s trny

2   dveřní zámek s háky

3   dveřní zámek s kombinací háků a trnů 
‑ HoBo
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různé možnosti uzavírání

Vysoká flexibilita díky různým štulpovým modulům

Štulpový modul
s kombinací háků a trnů

jednotné pozice dveřních • 
kastlíků

hák zasahuje 11 mm do proti-• 
kusu

jednotné pozice přišroubování • 

uzávěr je společný pro hák i trn• 

Štulpový modul s magne-
tickým čepem

lze jej jednoduše doplnit  • 
pro zajištění kontroly 
uzamčení 

Štulpový modul s přídavným 
zámkem

vlastní uzamykatelná vložka• 

uzávěr stejný jako u kombina-• 
ce háků a trnů

závora s vysunutím 20 mm • 
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uzávěry pro Protect Modul

další novinkou je jeden uzávěr pro různé kom-
binace uzavíracích bodů.

Pro následující varianty uzamčení je potřeba 
pouze jeden uzávěr:

kombinace háků a trnů ‑ HoBo• 

háky• 

trny• 

přídavný zámek• 

uzávěry u‑Profilu se vyznačují zaobleným 
designem.

Kombinovaný uzávěr 
pro dřevěné profily

Kombinovaný uzávěr  
pro PVc 

Jeden uzávěr pro všechny

uzávěrová lišta u‑Profil  
pro PVc
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24 mm

16 mm
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Veškerá práva a změny jsou vyhrazeny.

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
AlPeNStrASSe 173 

A‑5020 SAlZBurG 
tel  +43 (0)662 6196‑0 

FAX  +43 (0)662 6196‑1449 
maco@maco.at 

www.maco.at

MACO - Kování s.r.o.
tuřanka 115  
627 00 Brno  

tel: 549 248 847  
FAX: 541 210 875  

cz.office@maco.at  
www.maco.cz

Novinka: dveřní zámky v provedení u‑štulp (6/24/6) s uzamčením HoBo s různými pozicemi 
horních dveřních kastlíků .

Řešení pro U-štulp

Řešení MACO Compact-Stulp

Pozice dveřních kastlíků  
v obou základních mírách  
(GM 1050 nebo 1020 mm)

 + 375 mm

 + 605 mm

 + 730 mm

 + 980 mm

Spojení atraktivního vzhledu   
24 mm štulpu  
pro 16 mm kovací drážku.

Řešení MAco štulpu
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