
MACO PRODOOR KUNSTSTOF
DEURSCHARNIEREN, DEURBESLAG

MACO PRODOOR SCHARNIEREN
Het juiste scharnier voor de juiste deur. MACO deurscharnieren voor huis- en toegangsdeuren 
hebben een draagvermogen tot een deurgewicht van 120 of 160 kg. Deze kwaliteit draagt bij aan 
de goede werking van een deur. Zonder zorgen open en sluiten, voor vele jaren. Kies daarom voor 
deurscharnieren waarop u kunt vertrouwen. 

PRODUCTEN
T120P PLUS Türband: Blokscharnier 2-delig 120 kg
T160P PLUS Türband: Blokscharnier 2-delig / 3-delig 160 kg
T160R PLUS Türband: Rollenbandscharnier 3-delig 160 kg 

EIGENSCHAPPEN
Voor alle MACO PRODOOR deurscharnieren geldt: 
•  kwalitatief hoogwaardige scharnieren voor zij- en toegangsdeuren met verhoogde 

veiligheidseisen
• standaard met niet-roestende veiligheidspen
• gemaakt van aluminium waardoor onbreekbaar en corrosie vrij 
• uiterst laag gewicht
• een uitgebreide keuze aan kleuren
• vanuit voorraad leverbaar standaardkleuren: zilver, wit en crème 

Veiligheid: 
• doorzaagbestendige stalen pennen EN1935 
• kleine ruimte tussen kozijn en de deur
• alle deurscharnieren vanaf 120 kg zijn SKG** getest en gecertificeerd, volgens EN1627-30

Extra detail bij T160P PLUS:
• het hoogteverschil niet zichtbaar dankzij extra afdekrozet

Scharnier T160R PLUS: 
• designscharnier voor hoogwaardige deuren waarbij de scharnieren onopvallend aanwezig zijn 
• geen onderbreking van de dichting dankzij de schroefverbinding in de opdek
• zowel voor binnen- als buitendraaiende deuren met verdiept liggend profiel
• beschikbaar: een extra veiligheidsset voor naar buitendraaiende deuren

FUNCTIES
De MACO PRODOOR deurscharnieren laten de zij- en toegangsdeuren gemakkelijk en eenvoudig 
draaien. De deuren kunnen goed worden nagesteld, zodanig dat de deur i.c.m. onze meerpuntslu-
itingen, goed wind- en waterdicht is. 
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TECHNISCHE KENMERKEN

T120P PLUS: 
Deurgewicht: tot en met 120 kg (CE 13)
Opdekdikte:  12,5-19,5 mm / 17-23 mm / 22-28 mm
Hoogteverstelling:  +4 -1 mm
Zijdelingse verstelling:  +/- 4 mm
Aandrukverstelling:  + 1,5 / -1 mm
Hetzelfde boorbeeld als T160P PLUS

T160P PLUS: 
Deurgewicht: tot en met 160 kg (CE 14)
Opdekdikte: 13,5-19,5 mm / 17-23 mm / 22-28 mm
Hoogteverstelling:  +4 -1 mm
Zijdelingse verstelling:  +/- 4 mm
Aandrukverstelling: +1,5 / -1 mm
Hetzelfde boorbeeld als T120P PLUS

T160R PLUS: 
Deurgewicht: tot en met 160 kg (CE 14)
Opdekdikte: vanaf 16,0 mm / vanaf 19,0 mm
Hoogteverstelling: +4 -1 mm
Zijdelingse verstelling: +/ -3 mm
Aandrukverstelling: +0 / -1 mm
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Aanvullende kenmerken

Eenvoudige verstelbaarheid, ook na montage van 
de deur

Eenvoudige, snelle verwerking: montage door 1 
persoon mogelijk met de gebruikelijke gereed-
schappen

Getest volgens DIN EN 1935

Verhoogde inbraakbeveiliging -afhankelijk van de 
variant- tot veiligheidsklasse SKG**

Vul dit product aan met andere hoogwaardige  
producten van MACO
 
Verkrijgbare extra accessoires:  
 • Rolschoot • Krukgarnituren • Duwstang 
• Stanggrepen • Electrische sluitplaat • Scharnieren 

MACO levert systeemoplossingen op het gebied van 
Deur  PROTECT meerpuntsluitingen  
  PRODOOR deurbeslag, scharnieren
Raam  MULTI draaivalbeslag 
  EMOTION grepen 
  RUSTICO luikbeslag
  TRONIC sensoren 
Schuifdeuren RAIL-SYSTEMS hefschuifbeslag
Dorpels TRANSIT dorpels
Dichtingen

Certificeringen
Alle MACO PRODOOR scharnieren zijn volledig gecertificeerd bij IFT (volgens EN14846)
Zie website www.maco-nl.nl

Garantie
Geldt voor verwerkers zie document: 758513NL of via de website www.maco-nl.nl

www.maco-nl.nlMACO Beschläge BV
Stikkenweg 60 
7021 BN Zelhem 
verkoop@maco.eu

Best.nr. 758587NL datum april 2018 
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden 
Beeldmateriaal: MACO

Deze uitgave wordt doorlopend aangepast. 
De actuele versie vindt u 
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758587/758587nl.pdf
of door de QR-Code te scannen.
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