TECHNIEK IN BEWEGING

MACO
RUSTICO
LUIKBESLAG

Sfeervolle bescherming

Luiken en sierluiken zijn een kenmerk aan een huis – een karakteristiek iets
dat in menige buurt beeldbepalend is. Het is voor veel mensen een
geveldeel dat op sympathie kan rekenen.
Sierluiken doen wezenlijk meer dan er alleen maar goed uitzien. Ze
beschermen tegen regen, hagel, zon, sneeuw, kou, nieuwsgierige blikken
en schrikken inbrekers af.

Luiken stralen vertrouwen en huiselijkheid uit!

Beschutting met een bijzondere sfeer

Geborgen en zich thuis voelen
Het is niet alleen flair die
luiken verspreiden, het
is ook het erkennen van
functies als huisverfraaiing,
geluidswerendheids- en
veiligheidselement.

Dat is ook de reden dat er
aan gerenoveerde en
nieuwbouwwoningen steeds
vaker luiken gemonteerd
worden.

RUSTICO staat voor
„zeker“ - „gemakkelijk“ - „duurzaam“

Voor de bevestiging van de luiken moet er veilig en gebruiksvriendelijk beslag gebruikt
worden, dat een goede jarenlange werking garandeert.

MACO-RUSTICO-luikbeslag is:
Zeker

Gemakkelijk

Duurzaam

• omdat de duimstiften uit
staal bestaan;
• omdat de hoogte van de
duimplaten aanvullende
stabiliteit geeft.
• omdat de speciale
schroeven zo aangebracht zijn dat het niet
mogelijk is de luiken te
demonteren.

• omdat de verschillende
bedieningsdelen goed
bereikbaar en eenvoudig
te bedienen zijn.

• omdat de oppervlakte
aanvullend voorzien is
van een speciaal
poederlak-mengsel dat
water- en vuilafstotend is.

Een oppervlakte die de diepte in gaat

Opbouw in lagen van
de MACO-premium
oppervlakte

Poederlak

• De KTL-lakering heft alle
oneffenheden op en
voorkomt holle ruimten.

Verzinking

KTL-Lak

Staal

Oppervlakte
MACO-premium
• 3-dubbele corrosie
bescherming.
• Beschermt tegen
agressieve invloeden van
buitenaf.
• Vuil- en waterafstotend.
• Millieuvriendelijk.

Past optisch goed op alle kleuren en types luiken
• In de kleuren zwart, brons
en wit leverbaar.
• Milieuvriendelijk, omdat
er geen oplosmiddelen
gebruikt worden!
(De originele kleuren kunnen
om druk-technische redenen
afwijken.)

Vele toepassingsmogelijkheden en eenvoudige bediening
Hengen t.b.v. alle luiksoorten
• Toepasbaar bij houten-,
kunststof- en aluminiumluiken.
• Ook toepasbaar bij montagekozijnen (KAPLA etc.)
• Past op alle soorten
luikconstructies.
• Extra smalle duimplaten
voor als er een geringe
vrijmaat is tussen muur en
luik.

Ook beslag voor
aluminium luiken.

Eenvoudig en gemakkelijk
Eenvoudig . . .

Gemakkelijk . . .

. . . omdat het luik na
montage
zijdelings verstelt
kan worden.

. . . omdat door de kunststofbus het luik
gemakkelijk in te
hangen is.

. . . omdat het instellen
van de verkropping
aan de luiken in
open en gesloten
toestand mogelijk is.

. . . omdat de kunststofbus
roestvorming aan de
duimstift tegenhoudt. De
luiken blijven, zelfs na
jaren, soepel lopen.

Met millimeterschaalverdeling als
hulpmiddel.

Veiligheid kent geen grenzen

RUSTICO-Duimstiften
Stabiel en zeker
• Duimstiften zijn van staal.
• Grote stabiliteit door
55 mm hoge duimplaat.

• De schroefbevestiging zit
aan de zijkant, zodat deze
niet bereikbaar is bij
gesloten luiken.

RUSTICO-Uithefzekering
• Achteraf te monteren.
• Dient als zekering voor de
luiken zowel in
gesloten als geopende
toestand (wind).

• In gesloten toestand is het
niet mogelijk de
uithefzekering te
demonteren.

Extra veiligheidsschroef

Eén-tour schroeven

• Door speciale veiligheidsschroeven is het met
normaal gereedschap niet
mogelijk de luiken te
demonteren.

• De “één-tour schroeven”
kunnen er niet uitgedraaid
worden.

Onze beweegredenen zijn innovatieve oplossingen
RUSTICO-Komfort-luikvastzetter
Eenvoudig en comfortabel
• Geen uitstekende delen
bij een geopend luik.
• Eenvoudige bediening.
• Bijna niet zichtbaar.
• Eén enkele maat.
• Stabiel, in het bijzonder bij
zware luiken.
• Onafhankelijk van het
beslag toe te passen.

Komfort-luikvastzetter ook bij
deurluiken toe te passen!

RUSTICO-luikvastzetter „Classic“
Vele mogelijkheden
• Luik blokkeert
automatisch.
• Kan aan elke luikdikte
aangepast worden.
• 4 inschroefpennen van
staal voor verschillende
muursoorten en
isoleringen tot 80 mm.

Deurvast- zetter
Klemt zich bij het openen
vanzelf vast.

Het toppunt van gemak

RUSTICO-binnenbediening
Groter bedieningsgemak

Een ideale oplossing
voor vaste ramen,
tuimel- of schuiframen

• Het luik vergrendelt automatisch bij het openen.
• Het bedieningselement is
goed bereikbaar en herkenbaar.
Aanslagbuffer soft

• Dient als beschutting en ter
compensatie van eventuele
speling en is verkrijgbaar met
een 5 mm. hoger, stapelbare
onderlegplaat.

Het luik wordt bij een
gesloten raam bediend.

•

De bedieningsslinger is
uitneembaar, daardoor
veilig voor kinderen.

Bedieningsheng tbv binnenbediening

RUSTICO-duimstift met luikvastzetinrichting
Kinderlijk eenvoudig te
bedienen

•

Aandrijfdeel voor binnenbediening

Sluiten met techniek
RUSTICO-snapsluiting
• Rechts en links
toepasbaar.
• De bediening verloopt
soepel en is goed
bereikbaar.
• In iedere situatie toe te
passen.

Sluitplaten voor alle
toepassings-mogelijkheden.

RUSTICO-luiksluiting 2-F

Voor enkele en
dubbele luiken . . .

. . . ook in kierstandpositie.

Functionaliteit staat op de voorgrond

RUSTICO-luikmidden-sluiting voor dubbel luik
• Rechts en links
toepasbaar.
• Blokkeert automatisch
tijdens het sluiten.

Luiksluiting voor enkel luik
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