
TECHNIEK IN BEWEGING
www.maco-nl.nl

GREEP 
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GREPEN VOOR RAAM- 
EN BALKON/TERRASDEUREN
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Tussen de buitenwereld en de leefruimte bevindt zich 
het raam. Deze moet in harmonie zijn met het huis. Het 
is vooral de raamgreep, die het uiterlijk - vorm, kleur 
en materiaal – beïnvloedt. De raamgreep moet passen bij 
de architectuur. MACO biedt de ideale oplossing voor uw 
wensen.
Maak de juiste keuze met MACO EMOTION raamgrepen voor 
uw raam uit hout, aluminium, kunststof, hout-aluminium 
of kunststof-aluminium. Met MACO heeft u altijd de 
juiste greep.

Altijd de juiste greep:
Onze EMOTION raamgrepen



VEELZIJDIG, MOOI EN VEILIG

Met EMOTION raamgrepen is bijna alles mogelijk: voor iedereen.
Voor elke eis is de juiste oplossing te vinden. 
MACO is producent. Daarom: “Alles uit één hand” voor raam, deur en 
hefschuifdeur- van de raamgreep tot aan de dichting.

MACO is premium-leverancier, kwaliteit staat op nummer 1: we zijn 
gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015 en de producten zijn 
voorzien van het keurmerk SKG2 of SKG3. Deze hoge kwaliteit ervaart u bij 
het gebruik van onze producten. Wij gaan voor kwaliteit en duurzaamheid. 
Daarom geven we u twaalf jaar functionele garantie op 
MACO EMOTION raamgrepen.

MACO raamgrepen 
bieden veel voordelen:

Een breed productassortiment: Oplossingen voor 
ramen van hout, aluminium, kunststof, 
hout-aluminium en kunststof-aluminium

Voor iedere wens de ideale combinatie 
van design, materiaal en functie

MACO: 
Bewezen veiligheid en kwaliteit

Eenvoudige montage

Modern design
Flexibele toepassing

Geschikt voor alle ramen en deuren

Alles uit één hand: MACO is totaal producent en
levert producten die op elkaar afgestemd zijn - 
van raambeslag tot aan de raamgreep

Twaalf jaar functionaliteits garantie op 
MACO EMOTION raamgrepen



RHAPSODY
Combineert vloeiende 
vormen met aangenaam 
gevoel

KUNSTSTOF
Sterk en 
onderhoudsvriendelijk 
oppervlak

ALUMINIUM
Grote verscheidenheid aan 
kleuren, slijtvast oppervlak, 
geanodiseerd of gepoedercoat

TENTAZIONE
Ligt verdekt in het kozijn en 
biedt een uniek design

HARMONY
Als klassieker voldoet het aan 
vele eisen - van tijdloze tot 
moderne architectuur.

SYMPHONY
De ideale combinatie met 
grote glasoppervlakken en 
slanke raamprofielen

EMOTION raamgreep assortiment: 
Veelzijdigheid in design …

… materiaal



… VERGRENDELING OF SLUITCILINDER

… 45° VERGRENDELING
Bijvoorbeeld  voor ventilatie

Verhoog uw veiligheid: Bij een inbraakpoging biedt  
raamvergrendeling en/of een sluitcilinder bescherming tegen 
het verschuiven van de nokken in het beslag en wordt het 
openen verzwaard.

STANDAARD-RAAMGREEP

VEILIGHEIDSRAAMGREEP

OPTIONEEL VERKRIJGBAAR MET …

VEILIGHEIDSRAAMGREEP
Voor hoge inbraakwerendheid van 
ramen volgens EN 13126-3 veilig 
tegen openbreken en opendraaien 
tot 100 Nm. Ook verkrijgbaar met 
45° vergrendelingsmechanisme 
voor veilige ventilatie.

KLEUREN VOOR GEANODISEERD 
EN GELAKTE OPPERVLAKKEN:

Brons, Champagne, Zilver, Titanium

KLEUREN VOOR GEPOEDERCOATE BUITENKANT 
EN KUNSTSTOF OPPERVLAKKEN:

Verkeerswit (RAL 9016), grijs bruin (RAL 8019)

RAAMGREEP EN ROZET BESLAG

Voor balkon/terrasdeuren die 
met een afsluitbare espagnolet 
uitgerust zijn.

 
… Functie

… en kleuren

Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk om druktechnische redenen.



Opdruk Stempel op het afdekplaatje
(aluminium)

Mee gespoten met afdekplaat 
(kunststof)

chroom
goud (look)

RVS (look)
wit

VERZONKEN DESIGN RAAMGREEP TENTAZIONE

RAAMGREEP EN ROZETTEN MET AFDEKKAPPEN

Maatwerk

Speciale uitvoeringen
T-RAAMGREEP

zwart
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Met onze veelzijdige komgrepen kunnen balkon/terrasdeuren gemakkelijk van buitenaf worden gesloten.

Komgreep

SOFT
Gemaakt van aluminium, oppervlak geanodiseerd of 
gepoedercoat. 
Afgerond design, lage bouwhoogte.

SOFT-L
Zelfde als SOFT, maar met breder montageoppervlak. 
Bijzonder geschikt voor hout-aluminium en  
kunststof-aluminium ramen.

BASIS
Gemaakt van aluminium, oppervlak geanodiseerd of 
gepoedercoat. 
Onderscheidend design. Universeel toepasbaar.

LICHT
Gemaakt van kunststof, verborgen schroefverbinding.
Lage bouwhoogte.

Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk om druktechnische redenen.

Verkeerswit (RAL 9016), brons, champagne,
zwart bruin, zilver, titanium

Verkeer wit (RAL 9016), grijs bruin (RAL 8019)

KLEUREN VOOR ALUMINIUM KOMGREEP KLEUREN VOOR KUNSTSTOF KOMGREEP



Vergroot uw wereld.
Bepaal samen met MACO uw uitzicht.

PERFECT TOT IN HET LAATSTE DETAIL. 
ZODAT UW RAAM KAN DAT WAT U WENST.

Best.-Nr. 757764 - Datum van opstelling: Oktober 2018 
Alle rechten en aanpassingen zijn voorbehouden.
Beeld bronnen: MACO en fotolia.com

Dit gedrukte document wordt continu bewerkt.
De actuele versie kunt u vinden op 
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757624/757764.pdf 
of scan de QR-Code.

Tevreden?
We zien uit naar uw feedback@maco.eu

MACO BESCHLÄGE BV
Stikkenweg 60 
7021 BN Zelhem
verkoop@maco.eu

www.maco-nl.nl


