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PŘEVODOVKA SE ZAJIŠTĚNÍM
PROTI POSUNUTÍ
UZAVÍRACÍHO ČEPU
Pro ještě vyšší základní bezpečnost

MULTI OTVÍRAVÁ KOVÁNÍ A OTVÍRAVĚ-SKLOPNÁ KOVÁNÍ

ÚČINNÁ
OCHRANA
PŘED VLOUPÁNÍM
Ochrana před vloupáním metodou

násilného posunutí uzavíracího čepu!
Díky převodovce se zajištěním proti

posunutí čepu společnosti MACO je tato
metoda minulostí. Tajemstvím tohoto na
trhu jedinečného řešení je automatické

zafixování bezpečnostního čepu, kterým

nelze při pokusu o vloupání posunout ani
vynaložením síly 300 kg a který tak

okno neodjistí. Tato nová převodovka
proto zvyšuje základní bezpečnost
okna v zajištěné poloze, i bez

zamykatelné kliky, která se jinak

používá jako ochrana proti posunutí

čepu. Rychle se montuje, je nenákladné
a snadno se dodatečně instaluje.
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SE ZAJIŠTĚNÍM

BEZ ZAJIŠTĚNÍ

VÝHODY PRO VÁS
JAKO VÝROBCE OKEN
• Vysoká přidaná hodnota
pouze s jedním dílem
• Odlišení od konkurence díky
jedinečnému řešení na trhu
• Zvyšuje základní ochranu okna
a tím jeho hodnotu
• Jednoduché, stejné zpracování
jako doposud
• Obvyklé nastavení přístrojů
stejné jako dříve
• Lze snadno dodatečně osadit
pouze výměnou převodovky
• Žádné změny na dílech a způsobu
montáže
• Lze použít i pro normovanou
bezpečnost podle EN 1627

UŽITEK PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE
• Zvyšuje základní bezpečnost
oken běžné konstrukce
• Zvýšená ochrana před vloupáním,
když je okno zajištěno
• Nahrazuje zamykatelnou okenní
kliku u oken standardní konstrukce

• Lze snadno dodatečně nainstalovat
• Odolá násilnému vynaložení síly
na čep až 300 kg
• Delší životnost díky standardnímu
zabezpečením proti zdvihu
u otočně-výklopných systémů

• Je možný širší výběr tvaru klik,
barevného provedení a klik s
tichým chodem uzavírání

OKNA · DVEŘE · POSUVNÉ DVEŘE
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MALÁ, ALE JAK UŽITEČNÁ
ZÁPADKU NELZE POSUNOUT
ANI VYNALOŽENÍM SÍLY AŽ 300 KG.

TECHNICKÝ ROZSAH POUŽITÍ
• Pro program kování
MULTI-MATIC i.S.
• Pro otvíravá a otvíravě-výklopná okna
• Flexibilita tvarů: pro pravoúhlé,
šikmé a obloukovité prvky
• Variabilita materiálů: pro dřevo,
dřevo-hliník, plast, plast-hliník a
hliníkové systémy s drážkou na
kování 16 mm

• Pro systémy profilů s rozměrem mezi
drážkou v křídle a rámem 4 nebo
12 mm
• Pro systémy s odsazením
osy kování 9 nebo 13 mm
• Pro pevné a variabilní usazení kliky
• Pro střed trnu 15 mm
• FFH 431 - 2450 mm
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