
Dubbele deuren worden voorzien een stolplijst welke door comfortabele bediening de passieve deur  
vergrendeld in de boven- en onderdorpel. Deze is te combineren met de MACO PROTECT deursloten
naar behoefte van de toepassing van de deur. Bijvoorbeeld binnendraaiend of buitendraaiend. 
De stolplijsten zijn SKG2 gecertificeerd.

PRODUCTEN
Stolplijsten PREMIUM-LINE  Z-TS, G-TS
Stolplijsten EXCELLENT-LINE  Z-TF, A-TS, M-TS

EIGENSCHAPPEN
Stolplijsten voor 
PREMIUM-LINE Z-TS, G-TS   
EXCELLENT-LINE Z-TF, A-TS, M-TS
• comfortabele bediening van de dubbele deur
• automatische blokkering van de bedieningshendel
• geen freeswerk van de bedieningshendel
• modulair voor deurhoogtes tot 3030 mm
• eenvoudige opbouw, 3 hoogtes met 1 aanzetstuk 

FUNCTIES
Het pen-haaksysteem zorgt voor een automatische blokkering, er is geen extra handeling nodig.
Daarnaast zorgen de stolplijsten voor opvang van 8 mm kromme deuren. 
De 180° bediening van de hendel zorgt voor een zeer hoog comfort. Tevens zorgt deze bediening 
dat de penvergrendeling in boven- en onderdorpel, de vaste deur stabiel aantrekt.

De boven- en ondersluitpunten kunnen +2 /-2 mm versteld worden door middel van de profiel 
gebonden sluitplaat. Na volledige vergrendeling is de veiligheid van minimaal SKG2 niveau. 
Er is een gelijke stolplijst voor pen- en haakschoten (PREMIUM-LINE) en voor dag- en 
haakschoten (EXCELLENT-LINE). 

EXTRA ACCESOIRES:
• Schootsluitplaten (profielsysteem afhankelijk).

MACO PROTECT KUNSTSTOF
BASIC-LINE, PREMIUM-LINE, EXCELLENT-LINE, MODULAIR, SLUITPLATEN, STOLPLIJSTEN, DEURBESLAG, 
ELECTRISCHE SLUITPLATEN SCHARNIEREN

PROTECT
STOLPLIJSTEN www.maco-nl.nl
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Technische kenmerken

Afmetingen stolplijsten:
(lxbxd)
1769/1894/2144x28x8 mm (U-vormig)

Toepassingsbereik: K+605 = 1920-2045 mm 
 K+730 = 2045-2295 mm 
 K+980 = 2295-2570 mm

Montage in stolpnaald met tegenoverliggende  
beslagsponning d.m.v. positioneringsnokken

Oppervlakte behandeling:
Zilverlook
TRICOAT PLUS

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

Certificeringen
Alle sluitdelen zijn volledig gecertificeerd (volgens EN1627-30 (SKG2) 
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
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Deze uitgave wordt doorlopend aangepast. 
De actuele versie vindt u 
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758583/758583nl.pdf
of door de QR-Code te scannen.
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