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Dverové závesy MACO sú vhodné pre hlavné a vedľa-
jšie vchodové dvere s hmotnosťou krídla až do 160 kg. 
Umožňujú trvalé otváranie a zatváranie dverí po dlhé 
roky. Ich kvalita určuje funkčnosť dverí. Zvoľte si 
preto dverové závesy, ktorým môžete dôverovať.

Dverové závesy pre 
každú požiadavku



Dverové závesy MACO spĺňajú vysoké nároky 
na funkčnosť, stabilitu a pohodlie – vynikajú 
príťažlivým dizajnom. 

Dve série produktov – Classic a Plus, pozostávajúce zo závesov na 
priskrutkovanie a valcových závesov, pokrývajú základné požiadavky 
plastových dverí: majú všestranné použitie, sú vizuálne atraktívne a 
možno ich ľahko ovládať – čo je výhodou pre používateľov a výrobcov 
dverí. Obe série Classic aj Plus ponúkajú širokú škálu farebných 
prevedení.

Všetky dverové závesy MACO sa dajú rýchlo namontovať jednou 
osobou a trojrozmerne nastaviť aj po inštalácii. Rozdiely medzi oboma 
líniami možno nájsť v tvare a materiáli, nosnosti a bezpečnostných 
požiadavkách – obe majú spoločne stanovené vysoké štandardy kvality 
MACO, a preto sú všetky dverové závesy MACO testované podľa normy 
EN 1935.

Premyslené do detailu, 
mnoho výhod:

Farebná rozmanitosť: Požiadajte svojho od-
borného poradcu MACO o dostupné farebné 
varianty
 
Jednoduché nastavovanie aj v zabudovanom 
stave
 
Ľahká a rýchla montáž so štandardnými nástrojmi
 
Moderný dizajn
 

Testované podľa DIN EN 1935
 
Všetko z jednej ruky: Ako váš partner pre logistiku 
a technické poradenstvo vám dodáme navzájom 
zosúladené produkty: od zámku cez záves dverí až 
po kľučku.
 
Zvýšená ochrana proti vlámaniu – v závislosti od 
variantu až do triedy odolnosti 2, resp. SKG**



Vhodný záves pre každú 
hmotnostnú triedu
SÉRIA PLUS

Séria Plus je prémiovým riešením medzi dverovými závesmi MACO: pre náročného používateľa s vysokou 
požiadavkou na bezpečnosť. Séria, vyrobená z hliníka, zastupuje čisté línie, dlhú životnosť – a zároveň je 
odolná voči poškodeniu a korózii. Okrem toho sa vyznačuje mimoriadne nízkou hmotnosťou.

Dverové závesy Plus vás tiež zaujmú svojou bezpečnosťou: Oceľové čapy ako ochrana proti prerezaniu a 
najmenšia možná medzera medzi rámom a krídlom zvyšujú odolnosť proti vlámaniu – demontáž 
dverového závesu je v uzavretom stave nemožná. Všetky dverové závesy pre hmotnosti krídla od 120 kg sú 
štandardne testované vzhľadom na triedu odolnosti RC2, resp. SKG**. Program je vhodný pre 
vysokokvalitné hlavné a vedľajšie vchodové dvere s hmotnosťou krídla od 120 do 160 kg. Možno však 
realizovať aj dvere do hmotnosti krídla 100 kg.

DVEROVÝ ZÁVES T100P PLUS

Vysoko kvalitný dverový záves na skrutkovanie do 
plochy krídla pre hmotnosti do 100 kg
• Nerezový bezpečnostný čap ako štandard
• Výšky prekrytia: 16 – 18,5 mm/19 – 21,5 mm/21 – 23,5 mm 

DVEROVÝ ZÁVES T120P PLUS

Vysoko kvalitný dverový záves na skrutkovanie do 
plochy krídla pre hlavné a vedľajšie vchodové dvere 
so zvýšenými požiadavkami na bezpečnosť
• Nerezový bezpečnostný čap ako štandard
• Výšky prekrytia: 13,5 – 19,5 mm/17 – 23 mm/22 – 28 mm
• Rovnaká schéma vŕtaných otvorov ako pri T160P PLUS
• Odolnosť proti vlámaniu: trieda odolnosti RC2 podľa 

DIN EN 1627-30, SKG**

Výškové nastavenie: + 4/0 mm

Bočné nastavenie: 
+/- 5 mm

Nastavenie prítlaku: 
+ 1,5/-1 mm

PLUS

PLUS

Výškové nastavenie: + 4/-1 mm

Bočné nastavenie: 
+/- 4 mm

Nastavenie prítlaku: 
+ 1,5/-1 mm



DVEROVÝ ZÁVES T160P PLUS

Vysoko kvalitný, bezpečný dverový záves na 
skrutkovanie do plochy krídla pre mimoriadne 
masívne vyhotovenie PVC hlavných a vedľajších 
vchodových dverí so zvýšenými požiadavkami na 
bezpečnosť
• K dispozícii aj ako trojdielna verzia pre dvere so 

špeciálnymi požiadavkami na stabilitu 
• Výškové presadenie tela závesu nie je viditeľné 

vďaka krycej rozete
• Nerezový bezpečnostný čap ako štandard 
• Výšky prekrytia: 13,5 – 19,5 mm/17 – 23 mm/22 – 28 mm
• Rovnaká schéma vŕtaných otvorov ako pri T120P PLUS
• Odolnosť proti vlámaniu: trieda odolnosti RC2 podľa 

DIN EN 1627-30, SKG**

DVEROVÝ ZÁVES T160R PLUS

Dizajnový dverový záves pre vysokokvalitné dve-
re so zvýšenými požiadavkami na bezpečnosť, 
skrutkovaný do naliehavky krídla pri ktorých dver-
né závesy decentne ustupujú do úzadia
• Bez prerušenia tesnenia vďaka skrutkovaniu do 

naliehavky
• K dispozícii dodatočná bezpečnostná súprava pre 

dvere s otváraním smerom von
• Nerezový bezpečnostný čap ako štandard 
• Výšky prekrytia: od 16,0/od 19,0 mm 
• Odolnosť proti vlámaniu: trieda odolnosti RC2 

podľa DIN EN 1627-30,SKG**

Výškové nastavenie: +4/-1 mm

Bočné nastavenie: 
+/- 4 mm

Nastavenie prítlaku: 
+1,5/-1 mm 

Výškové nastavenie: + 4/-1 mm

Bočné nastavenie: 
+/- 3 mm

Nastavenie prítlaku: 
0/-1 mm

PLUS

PLUS



Univerzálny pomocník medzi 
dverovými závesmi
SÉRIA CLASSIC 

V sérii Classic sú vám k dispozícii osvedčené dverové závesy pre hmotnosti krídla od 100 
do 120 kg.
Dverové závesy zaručujú vďaka svojej pevnej konštrukcii spoľahlivú funkciu po dlhé roky. 
Patentované uloženie hriadeľa na guličkových ložiskách výrazne zlepšuje prenos záťaže 
medzi rámovým a krídlovým dielom.
Dverové závesy série Classic bodovali tiež svojim elegantným dizajnom: záves T100R získal 
ocenenie iF Design Award 2017. 

DVEROVÝ ZÁVES T100R CLASSIC

Pre hlavné a vedľajšie vchodové dvere, kde dizajn 
stojí v popredí
• Moderný a elegantný vzhľad – získané ocenenie iF 

Design Design Award 2017

DVEROVÝ ZÁVES T120P CLASSIC

Cenovo efektívny dverový záves pre hlavné a 
vedľajšie vchodové dvere
• Odolnosť proti vlámaniu:  Trieda odolnosti RC2 

podľa DIN EN 1627-30
• Výšky prekrytia: Varianty sú dostupné pre 16 – 22 mm

CLASSIC CLASSIC

Výškové nastavenie:  +5/-1 mm Výškové nastavenie:  + 5/-1 mm

Bočné nastavenie: 
+/-3 mm

Bočné nastavenie: 
+/- 4,5 mm

Nastavenie prítlaku: 
+/-0,8 mm

Nastavenie prítlaku: 
+/- 1,8 mm
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Jednoduchá montáž

Vysokokvalitnými vŕtacími šablónami – prispôsobenými príslušným 
dverovým závesom, skrutkovačmi a imbusovými kľúčmi ste pripravení 
na rýchlu a jednoduchú montáž. Ktoré nástroje budete presne potre-
bovať, závisí od príslušného dverového závesu.

Plynulé bočné nastavenie 
pomocou imbusového kľúča– 
skryté pod krytkou

Plynulé nastavenie výšky pomocou 
imbusového kľúča

Nastavenie prítlaku pomocou skrutkovača – 
skryté pod krytkou MACO

Vŕtacia šablóna pre sériu CLASSIC

Vŕtacia šablóna pre sériu PLUS

Všetky dverové závesy MACO PRO-DOOR poskytujú možnosť 
trojrozmerného nastavenia aj v zabudovanom stave. Vyššie na 
obrázku zobrazenie na základe T160P PLUS.



MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173, 5020 Salzburg
Tel +43 662 6196-0
maco@maco.eu

www.maco.eu

VITAJTE v MACO! Požiadajte o dodatočné komponenty dverí, riešenia elektronického 
prístupu a produkty pre plne automatizované vchodové dvere.

PREMYSLENÉ DO NAJMENŠIEHO DETAILU.
ABY VÁŠ DOMOV ZOSTAL DOMOVOM.

Obj. č. 757705 – Dátum vyhotovenia: február 2018
Všetky práva a zmeny sú vyhradené.
Zdroje obrázkov: MACO a fotolia.com

Tento tlačený dokument podlieha priebežnému prepracovaniu.
Aktuálnu verziu nájdete na 
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758552/758552de.pdf 
alebo si naskenujte QR kód.

Ste spokojní?
Tešíme sa na vašu odozvu feedback@maco.eu


