TECHNIEK IN BEWEGING

Dorpels
GKF
MACO Dorpelsystemen geven u een vertrouwde kwaliteit, hoge service en de producten zijn snel leverbaar vanuit
Zelhem. Zowel voor binnen- als buitendraaiende deuren, draaivalramen en hefschuifsystemen. De basis is een dorpel
met een dam van 42 mm en 47 mm met een maximale lengte van 6.24 meter. Kies uw dorpel op basis van flexibiliteit,
voorraad, montage, assemblage, levertijd en gemak. Uw wens is vertaald in drie dorpelsystemen te weten een compleet
gemonteerde dorpel, een assemblagepakket en losse onderdelen. Dit zijn drie verschillende concepten, te weten:
complete fix, simply fix en fast fix. Makkelijk te bestellen via www.macodorpel.nl.

PRODUCTEN
MACO HEFSCHUIFDORPELS
MACO DORPELS COMPLETE FIX
MACO DORPELS SIMPLY FIX
MACO DORPELS FAST FIX

EIGENSCHAPPEN
MACO HEFSCHUIFDORPELS
Voor hefschuifdeuren heeft MACO speciale dorpels ontwikkeld. Deze dorpels
zijn van dezelfde kwaliteit en hetzelfde materiaal als die van de deurdorpels.
Het product beschikt over een uitstekende waterdichtheid en is hitte- en
vorstbestendig. Een opening met optimaal comfort.
MACO DORPELS COMPLETE FIX
Zoals de naam weergeeft: Compleet en gelijk in huis te plaatsen. U geeft ons
de maten door en wij maken voor u de dorpel gereed. Compleet gemonteerd
met neut en alle bijbehorende onderdelen. Levertijd: maximaal 10 werkdagen
MACO DORPELS SIMPLY FIX
Als bouwpakket, maar op maat geleverd. U hoeft het alleen nog in elkaar
HOUT

te zetten, simply fix. U geeft ons de maten door en u ontvangt een dorpel
assemblagepakket. De onderdelen zijn voorgeboord en geprepareerd zodat u
het snel en makkelijk kunnen monteren. Op basis van uw maatvoering maken
we het bouwpakket klaar en sturen we het naar u af. U heeft geen voorraad
van de dorpel of van losse onderdelen. Levertijd maximaal 5 werkdagen.
MACO DORPELS FAST FIX
Dorpel met of zonder kap nog niet op maat gemaakt, in handelslengtes
dorpel, clickprofiel met neuten en bijbehorende onderdelen.
Zeer snel geleverd.
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Technische kenmerken
MACO GFK DORPELS:

Vul dit product aan met andere hoogwaardige

Dorpels voor draaivalramen, deuren en

producten van MACO

hefschuifsystemen. Zowel voor binnen- als

MACO levert systeemoplossingen op het gebied van:

buitendraaiende situaties.
Deur	PROTECT meerpuntsluitingen
	Licht in gewicht en zeer sterk, breukvast
	Hitte- en vorstbestendig

PRODOOR deurbeslag, scharnieren
Raam	MULTI draaivalbeslag
EMOTION grepen

	Hoge wind- en waterdichtheid

RUSTICO luikbeslag
TRONIC sensoren

	Minimale uitzettingscoëfficient
Schuifdeuren	RAIL-SYSTEMS hefschuifbeslag
	Gunstige isolatiewaarde

Dorpels	Dorpels
Dichtingen

	Bestellen via de MACO besteltool
	KOMO GECERTIFICEERD
	MACO totaalconcept garantie
	Gecertificeerde MACO kwaliteit en veiligheid

MACO COMPLETE FIX

MACO SIMPLY FIX
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Dit geprinte document wordt doorlopend aangepast. De actuele versie vindt
u op http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757877/757877.pdf
of scan de QR code

MACO FAST FIX
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