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VAŠE DVERE
PEVNE V RUKÁCH

KĽUČKY A MADLÁ PRE HLAVNÉ A VEDĽAJŠIE VCHODOVÉ DVERE
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Kľučka pre každý
typ dverí
Dvere sú vizitkou domu. Okrem materiálu a farby je
kľučka rozhodujúca pre štýl – pridáva vstupnému
priestoru osobitý dojem. MACO má sofistikovaný sortiment výrobkov, ktorý je ideálne prispôsobený
požiadavkám trhu, pripravený na montáž na drevené,
drevo-hliníkové, hliníkové a plastové dvere.

Pre každé dvere ...

MADLÁ
Poskytujú dverám elegantný, štíhly vzhľad
• Ideálne pre vchodové dvere
• 2 dizajnové varianty s rovným alebo šikmým
tvarom podpery
• Dĺžkové varianty dostupné od 400 do 1600 mm
Povrch z matnej ušľachtilej ocele

OCHRANNÉ ROZETY
Ideálne pre kombináciu s madlami
• 2 dizajnové varianty v kruhovom a oválnom tvare
• Povrch z matnej ušľachtilej ocele
• Voliteľne s alebo bez ochrany proti vytrhnutiu
• Štandardne vybavené montážnymi súpravami pre
všetky bežné hrúbky krídel dverí

SÚPRAVY S ÚZKYM ŠTÍTKOM
Ideálne pre vedľajšie vchodové dvere
• Voliteľne dostupné ako súprava kľučka/kľučka
alebo kľučka/guľa
• Povrch z matnej ušľachtilej ocele, eloxovaného
hliníka a RAL 9016 (biela)
• Vzdialenosť: E92
kľučka/kľučka

kľučka/guľa

• Štvorhran 8 mm
• Hrúbka krídla dverí: montážne súpravy dostupné
pre všetky bežné hrúbky krídel dverí

... tá správna kľučka
SÚPRAVY SO ŠIROKÝM ŠTÍTKOM
Klasika medzi kľučkami
• Ideálne pre vchodové dvere
• Voliteľne dostupné ako súprava kľučka/kľučka
alebo kľučka/guľa
• Povrch z matnej ušľachtilej ocele
• Vzdialenosť: E92
• Štvorhran 8 mm a 10 mm
• Štandardne pripravené pre hrúbky krídel dverí s
rozmerom 64 mm až 83 mm – ďalšie montážne
kľučka/kľučka

kľučka/guľa

súpravy sú dostupné pre všetky bežné hrúbky
krídel dverí
• Voliteľne s alebo bez ochrany proti vytrhnutiu
• Odolnosť proti vlámaniu: testované podľa DIN EN
1906, trieda ochrany EN2

INTERIÉROVÉ/POLOVIČNÉ
SÚPRAVY
Ideálne pre kombináciu s madlami
na vonkajšej strane
• Voliteľne dostupné ako súprava s úzkym
štítkom alebo rozetová polovičná súprava
• Povrch z matnej ušľachtilej ocele
• Vzdialenosť: E92
• Štvorhran 8 mm a 10 mm

súprava s úzkym štítkom

MADLÁ S INTEGROVANÝM
PRSTOVÝM SKENEROM
• Biometrická kontrola prístupu integrovaná do
madla
• 2 dizajnové varianty s rovným a šikmým tvarom
podpery
• Dĺžka: 1200 mm
• Povrch z matnej ušľachtilej ocele
• Pohodlné ovládanie snímača prstov vďaka
rozhraniu Bluetooth
• Ostatné funkčné podrobnosti a technické špecifikácie pre čítačku odtlačkov prstov nájdete v
prospekte openDoor
• Dostupnosť na vyžiadanie

súprava kľučiek s rozetou

Dobre premyslené,
mnoho výhod:
Moderný dizajn

Flexibilné použitie prostredníctvom kompatibil-



ného používania produktov MACO

Široká škála riešení – vhodná pre všetky typy dverí
Vhodné pre všetky varianty zámkov MACO
Pre drevené, drevo-hliníkové, hliníkové a
plastové dvere

Všetko z jednej ruky: Ako váš partner pre logistiku
a technické poradenstvo vám dodáme navzájom

Osvedčená bezpečnosť a kvalita MACO

zosúladené produkty: od zámku cez závesy dverí až
po kľučku.

Jednoduchá montáž

VŠESTRANNÁ, PEKNÁ A BEZPEČNÁ
Madlá, súpravy kľučka/kľučka a kľučka/guľa, ochranné rozety a
polovičné súpravy – dokonale zosúladené a vzájomne kombinovateľné
– a preto sú vhodné aj pre hlavné a vedľajšie vchodové dvere.
MACO ponúka ako kvalitné riešenia z ušľachtilej ocele, tak aj nákladovo
efektívny program kľučiek s úzkymi štítkami v štandardných
povrchových úpravách z eloxovaného hliníka a zvlášť v bielej – vhodné
pre použitie na vedľajších vchodových dverách.
MACO samozrejme nezabúda ani na bezpečnosť:
K dispozícii sú tiež produkty odolné voči vlámaniu, vhodné na použitie
pre dverové systémy s triedou odolnosti RC 2.

Ste spokojní?

Tešíme sa na vašu odozvu feedback@maco.eu

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173, 5020 Salzburg
Tel +43 662 6196-0
maco@maco.eu

www.maco.eu
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alebo si naskenujte QR kód.

PREMYSLENÉ DO NAJMENŠIEHO DETAILU.
ABY VÁŠ DOMOV ZOSTAL DOMOVOM.
VITAJTE v MACO! Požiadajte o dodatočné komponenty dverí, riešenia elektronického
prístupu a produkty pre plne automatizované vchodové dvere.

