
WIJ HEBBEN 
UW DEUR 
IN DE HAND
GREPEN VOOR HUIS- EN TOEGANGSDEUREN

TECHNIEK IN BEWEGING
www.maco-nl.nl
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De deur is het visitekaartje van het huis. Naast het 
materiaal en de kleur is uw greep doorslaggevend voor 
de stijl. Hij geeft de ingang een persoonlijke touch. 
MACO heeft een aansprekend assortiment wat ideaal op 
de marktbehoeftes is afgestemd en eenvoudig op houten, 
hout-aluminium-, aluminium- en kunststofdeuren kan 
worden gemonteerd.

De juiste greep voor 
ieder deurdesign



STANGGREEP

Geeft de deur een elegante en slanke look
• Perfect voor huis- en toegangsdeuren
• 2 designvarianten met rechte of schuine  

steunen
• Verschillende lengtes beschikbaar, tussen de 

400 mm en 1600 mm
• Oppervlakte in mat roestvrij staal

GARNITUREN MET SMAL SCHILD

Perfect voor huis- en toegangsdeuren
• Verkrijgbaar als kruk- en wisselgarnituur
• Oppervlakte in mat roestvrij staal, geanodiseerd 

aluminium en RAL 9016 (verkeerswit)
• Afstand: PC 92
• Vierkant 8 mm
• Montagesets voor alle  

gebruikelijke deurdiktes verkrijgbaar

VEILIGHEIDSROZETTEN

Ideaal i.c.m. stanggrepen
• in 2 verschillende vormen: rond en ovaal
• Oppervlakte in mat roestvrij staal
• Naar keuze met of zonder kerntrekbeveiliging
• Standaard uitgerust met montagesets voor alle 

gebruikelijke deurbladdikte

Klinkgarnituur Wisselgarnituur

Voor elke deur...



STANGGREEP MET GEÏNTEGREERDE 
VINGERSCAN

• Biometrische toegangscontrole in de greep 
geïntegreerd

• 2 Designuitvoeringen: rechte en schuine steunen
• Lengte: 1200 mm
• Oppervlakte in mat roestvrij staal
• Eenvoudige beheer van de vingerscan 

dankzij de Bluetooth-interface en app
• Verdere functionele details en technische 

specificaties met betrekking tot de vingerscan 
vindt u in de openDoor-brochure

• Beschikbaarheid op aanvraag

BEVEILIGINGSGARNITUREN MET 
BREED SCHILD

De klassieker onder de grepen
• Perfect voor huis- en toegangsdeuren
• Verkrijgbaar als kruk- en wisselgarnituur
• Oppervlak in mat roestvrij staal
• Afstand: E92
• Vierkant 8 mm
• Geschikt voor deurdiktes van 54 mm - 83 mm. 

Montagesets voor alle gebruikelijke deurdiktes 
verkrijgbaar

• Met of zonder kerntrekbeveiliging
• Inbraakwering: getest volgens DIN EN1906, 

weerstandsklasse WK2

BINNENGARNITUUR

Ideaal voor de combinatie met  
stanggrepen aan de buitenkant
• Verkrijgbaar met smalschild- of 

rozetgarnituur 
• Oppervlakte in mat roestvrij staal
• Afstand: PC 92
• Vierkant 8 mm

Krukgarnituur Wisselgarnituur

...de juiste greep

Garnituur met kruk  
en rozet

Garnituur met  
smal schild



Goed doordacht, 
veel voordelen: 

modern design
 
brede keus in oplossingen – geschikt voor alle 
deuren

voor houten, houten aluminium-, aluminium- en 
kunststofdeuren

beproefde en geteste MACO-veiligheid en 
-kwaliteit

eenvoudige montage

VEELZIJDIG, MOOI EN VEILIG

Stanggrepen, kruk- en wisselgarnituren, veiligheidsrozetten, knoppen 
en binnengarnituren: exact op elkaar afgestemd, met elkaar te  
combineren en zowel geschikt voor huis- als toegangsdeuren.

MACO biedt zowel hoogwaardige oplossingen van roestvrij staal als 
een kostenefficiënt productprogramma van garnituren met smal schild 
in de gebruikelijke oppervlaktevarianten in geanodiseerd  
aluminium en verkeerswit - in het bijzonder geschikt voor gebruik op 
huis- en toegangsdeuren.

Uiteraard verliest MACO ook het thema veiligheid niet uit het  
oog: inbraakwerende producten die geschikt zijn voor gebruik op  
deursystemen met weerstandsklasse RC2.

Uitwisselbaar met alle producten uit de MACO 
productgroepen

geschikt voor alle MACO-sloten

Één aanspreekpunt: wij zorgen voor de logistiek, 
technisch advies en op elkaar afgestemde  
producten: van het slot, de deurscharnier tot de 
greep.



MACO BESCHLÄGE BV
Stikkenweg 60, 7021 BN Zelhem
Tel: 0314 659700
verkoop@maco.eu

Best.-nr. 758553NL - Datum van opstelling: Februari 2018 
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden.
Beeldmateriaal: MACO en fotolia.com

WELKOM bij MACO! Vraag naar extra deuronderdelen, elektronische toegangsoplossingen en 
producten voor de volledige automatisering van huis- en toegangsdeuren.

SLUIT PERFECT OP ELKAAR AAN 
ZODAT UW HUIS UW THUIS BLIJFT.
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Dit document wordt voortdurend geupdate.
De meest actuele versie kunt u vinden op 
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758553/758553nl.pdf 
of scant u de QR-code.

Tevreden?
Wij zijn benieuwd naar uw feedback@maco.eu

www.maco-nl.nl




