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Dodatkowy element nośny pozwala  
zbudować okna z zawiasami krytymi 
MULTI POWER o wadze skrzydła  
dochodzącej do 180 kg. Dodatkowy 
element nośny jest bardzo prosty w  
montażu, nawet w istniejących i  
użytkowanych oknach. Zaleca się jego 
zastosowanie w przypadkach ciężkich 
zespoleń szybowych np. klejonych szyb 
antywłamaniowych.
Montaż „Mount & go“ umożliwia łatwą, 
bezproblemową instalację elementu i 
zakładanie skrzydła.

WIĘKSZE 
MOŻLIWOŚCI 
ZAWIASÓW 
MULTI POWER
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OKNA  · DRZWI  ·  DRZWI PRZESUWNE

• Dodatkowy element nośny przejmuje 
część ciężaru skrzydła i przenosi go 
na pionową ramę okna

• Najbardziej wytrzymale zawiasy do 
okuć krytych na rynku

• Szablon wiercenia czopów  
montażowychzapewnia prawidłowe 
pozycjonowanie i prosty montaż

• Element jest gotowy do montażu 
(Mount & Go)

• Dodatkowy element nośny przejmuje 
ciężar skrzydła i odciąża zawiasy

• Wysokość skrzydła ustalana jest 
poprzez śrubę regulacyjną,  
umieszczoną na dodatkowym  
elemencie nośnym

• Możliwy do zastosowania w oknach z 
okuciami w klasie RC 2 – element ma 
niewielką wysokość zabudowy

• Przedłuża żywotność zawiasów – 
odciąża je, przejmując na siebie wagę 
skrzydła

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA

• Do drzwi balkonowych z krytymi 
zawiasami, również do tych, w których 
zastosowane są wieloszybowe i  
antywłamaniowe szklenie

• Również do drzwi balkonowych z  
progami. Komfort, efektywność  
energetyczna i design bez granic

• Doskonale sprawdzi się podczas 
modernizacji okien i zwiększenia się 
wagi skrzydła

• Skrzydło nie opada podczas  
otwierania i zamykania

• Bardzo dyskretny wygląd dzięki  
niewielkim rozmiarom elementu

• Brak ograniczeń w stosowaniu  
zawiasów krytych w oknach  
utrudniających włamanie RC 2

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
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Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone.

Treść niniejszej broszury jest stale weryfikowana.
Aktualną wersję można znaleźć pod adresem

https://www.maco.eu/assets/757331pl
Lub proszę zeskanować QR – kod

• Do okien rozwiernych, rozwierno- 
uchylnych i uchylno-rozwiernych

• Może być stosowany w oknach z 
mikrowentylacją

• Do systemów drewnianych i z PVC

• Do okien jedno- i dwuskrzydłowych

• Niskie koszty logistyki i  
magazynowania: tylko 4 opakowania 
do wszystkich wariantów  
zastosowania (FT 24 i 30 mm, lewe i 
prawe)

• Do systemów ze skrzydłem  
zlicowanym lub zwykłym

• Do drzwi balkonowych z  
zaokrąglonym profilem ramy i z  
progami

• Mocowanie środkowe dla pewnego 
mocowania z zawiasami

• Blokada przed wypadnięciem  
uniemożliwia rozłaczenie się elementu

• Regulacja wysokości na dodatkowym 
elemencie nośnym: -1 / +2 mm

• Konserwacja i pielęgnacja jak w  
standardowych okuciach

INFORMACJE TECHNICZNE


