
De juiste greep voor ieder deurdesign. Het MACO PRODOOR deurbeslag assortiment.
MACO heeft een aansprekend assortiment dat perfect is afgestemd op de marktbehoeftes. 
MACO PRODOOR Deurbeslag kan eenvoudig op houten, hout-aluminium-, aluminium- en 
kunststofdeuren worden gemonteerd.  

PRODUCTEN
Aluminium smalschild kruk- en wisselgarnituur 
Stanggrepen mat RVS 
Stanggrepen mat RVS met geïntegreerde vingerscan 
Veiligheidsrozetten mat RVS met kerntrek beveiliging 
Smalschild garnituur mat RVS binnendeel

EIGENSCHAPPEN
Aluminium smalschild
Oppervlak is aluminium geeloxeerd (non-corrosie) 
Naar keuze met of zonder kerntrekbeveiliging 
Inbraakwerend volgens klasse SKG2 of SKG3 (afhankelijk van uitvoering) 
Geveerde kruk daardoor geen afhangende kruk 
Marktconform boorbeeld, eenvoudige montage 
Modern design

Stanggrepen mat RVS (eventueel inclusief vingerscan)
Geeft een deur een elegante uitstraling met smaakvolle esthetiek 
Oppervlak is RVS mat geborsteld (non-corrosie) 
Twee design varianten: recht en schuin 
Verschillende lengtes beschikbaar: tussen de 400 mm en 1600 mm 
Bevestigingswijze: zowel enkelzijdig als dubbelzijdig

De vingerscan is een biometrische toegangscontrole, die in de greep is geïntegreerd. 
Deze is eenvoudig in beheer en gemakkelijk te installeren, dankzij bluetooth 
Te koppelen aan de app, verkrijgbaar via appstore voor zowel Android als iOS 
Toepasbaar in combinatie met onze PROTECT deursloten inclusief motor.

Veiligheidsrozetten mat RVS met kerntrek beveiliging
Oppervlak is RVS mat geborsteld (non-corrosie). De ovale vorm geeft een esthetisch design. 
Ideaal i.c.m. stanggrepen. 
Naar keuze: met of zonder kerntrekbeveiliging 
Standaard uitgerust met montagesets voor alle gebruikelijke deurbladdikten
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FUNCTIES
Het assortiment van MACO PRODOOR deurbeslag biedt een uitstekende oplossing voor elke behoefte van bediening van de deur. 
Zowel kruk, greep als duwstang zorgen voor eenvoudige en veilige bediening. Daarbij is de kerntrekbeveiliging een extra zekerheid 
voor uw cilinder, zonder belemmering van de bedie-ning van de sleutel. Uiteraard verliest MACO ook het thema veiligheid niet uit 
het oog: inbraakwerende producten die geschikt zijn voor gebruik op deursystemen met een hoge inbraakwerendheid.

TECHNISCHE KENMERKEN
Aluminium breedschild kruk- en wisselgarnituur
H.o.h.: PC 92
Kleur: F1 (geanodiseerd aluminium) F9 (RVS look), (crème, wit op aanvraag  
 leverbaar),mat RVS (=Aisi 304) 
Breedte: 32 mm
Dikte: 12 mm (buitenschild)
Stift: vierkant 8 mm
Bevestigingswijze: M6 bouten van binnenuit (SKG2 of SKG3)
Deurdikte: Standaard voor alle gebruikelijke deurdiktes 

Stanggrepen mat RVS
Verschillende lengtes: tussen 400 en 1600 mm
Kleur: mat RVS (=Aisi 304)
Diameter: Ø 30 mm 
Afstand tot deur: 90 mm (schuine en rechte variant)
Bevestigingswijze: enkelzijdig en dubbelzijdig

Stanggrepen mat RVS met geïntegreerde vingerscan
Lengtes verkrijgbaar: 1200 mm
Kleur: mat RVS (=Aisi 304)
Diameter: Ø 30 mm 
Afstand tot deur: 90 mm (schuine en rechte variant)
Bevestigingswijze: enkelzijdig en dubbelzijdig

Geïntegreerde vingerscan met bluetooth interface
Aantal vingers: Tot en met 99 vingers programmeerbaar 
Kleur: mat RVS (=Aisi 304) 
Aantal toegangen: 3 Toegangen aan te sturen
Progammeren: Eenvoudig te programmeren middels de vingersscanbesturing 
 of app (iOS & Android)

Veiligheidsrozetten mat RVS met kerntrekbeveiliging
Vorm: Ovale vorm
Kleur: mat RVC 
Breedte: Ovaal 33 mm
Dikte: 12 mm (buitendeel)
Kerntrekbeveiliging: Naar keuze met of zonder kerntrekbeveiliging
Bevestigingswijze: M6 bouten van binnenuit 
Deurdikte: Standaard voor alle gebruikelijke deurdiktes

Smalschild garnituur mat RVS binnendeel
H.o.h.: PC 92 
Kleur mat RVS (=Aisi 304) 
Breedte: 35 mm
Dikte: 8 mm
Stift: vierkant 8 mm
Bevestigingswijze: M6 bouten van binnenuit 
Deurdikte: Standaard voor alle gebruikelijke deurdiktes
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Technische kenmerken

• modern design

• brede keus 

• eenvoudige montage

• uitwisselbaar met alle MACO producten

• alle producten voor het systeem van 1 leverancier

• gecertificeerde MACO kwaliteit en veiligheid

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 va 
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 elektrische sluitdelen 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. 758588NL 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/758588/758588nl.pdf
of door de QR-Code te scannen.


