Uw wereld voor uw hefschuifpui

TECHNIEK IN BEWEGING

HOUT

MACO OPLOSSINGEN VOOR LICHT, VEILIGHEID & COMFORT
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Uw hefschuif
wereld
Bekijk het van
binnenuit
Hartelijk welkom bij MACO – met ons beslag
kunt u de hef-schuifdromen van uw klanten
waarmaken.
Uw voorkeur gaat uit naar hout?
Een uitstekende keuze die de natuur in huis
brengt.
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Welbehagen
hout
Grote glas oppervlakken zorgen voor een
grenzeloos gevoel van ruimte en vullen het huis
met licht. Hout zorgt voor een bijzonder
welbehagen: warmte en kou blijven daar waar ze
thuishoren – binnen of buiten. Bovendien
overtuigt het natuurlijke materiaal door
stabiliteit: zijn waarde en tijdloze look creëren
een aangenaam woonklimaat. Bekroon uw
hef-schuifassortiment daarom met hout – voor elk
budget hebben wij de passende oplossing.

Premium
In ieders belang
Met RAIL-SYSTEMS bieden wij u premium beslag
voor uw uitgestrekte houten oppervlakken. Geheel
volgens de actuele trends van een moderne
woonstijl: realiseer de meest uiteenlopende
ontwerpen die nagenoeg elke wens verwezenlijken.
Bied uw klanten bijvoorbeeld moderne designs met
een discreet kozijn voor een ongestoord uitzicht
naar buiten. Overtref bovendien met
toegankelijkheid, comfort en veiligheid – MACO
heeft de juiste componenten voor u.
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Doordacht
Tot in het
laatste detail

Kinderlijk eenvoudig
Ons modulaire systeem

Uw hefschuifwereld
Onze oplossingen

Elke hef-schuifdeur is weer anders, want
elke klant heeft andere voorstellingen als

Bij MACO kunt u vertrouwen op

het om comfort, veiligheid en budget gaat.

duurzaam, eersteklas beslag –
en op nog veel meer: MACO ondersteunt

Met ons modulaire systeem bereiden

u bij de productie van uw

wij u voor op alle wensen:

hefschuifdeuren die aan de normen

realiseer hiermee meer dan 4.000 houten

voldoen en die op het gebied van

schuifdeuren. De afzonderlijke

veiligheid voorop lopen.

componenten zijn hierbij op elkaar
afgestemd en naar wens te combineren.

Samen vinden wij de ideale oplossing
voor uw klanten: hierbij richten wij

Maar alles opnieuw uitvinden hoeft niet:

ons op het geheel en leveren dus geen

Voor de meest gangbare systemen

afzonderlijke onderdelen, maar gedegen

biedt MACO u doordachte

beslagsystemen.

oplossingen – » ready-to-use «.

Bij ons krijgt u ...

	bij talrijke
beslagcombinaties de

	oplossingen voor profielen

CE-certificering en

van 56 tot 110 millimeter

veiligheidscontroles
meteen meegeleverd

	
4 verschillende schema‘s
(A, C, G, K)

	technische ondersteuning,
certificaten,

	
12 loopwagens,
Profiteer van ons doordachte modulaire

over 100

concept dat u bij uw houten en

verschillende aandrijvingen,

houten aluminium deuren alle vrijheid bij

2 soorten oppervlakken,

de vormgeving biedt.

7 verschillende dorpels,

montage-instructies,
tekeningen

3 greepuitvoeringen in
9 kleuren en veel accessoires
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Onze
systeemuitvoeringen
uw keuzevrijheid
Iedereen is anders, iedereen woont anders. MACO biedt
daarom hef-schuifsystemen in verschillende uitvoeringen –
van Basis tot Premium. Ontdek onze systeemuitvoeringen.
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HEF-SCHUIFSYSTEEM
PREMIUM
Een pluspunt in huis
Met de » Premium « uitvoering haalt u de natuur in huis:
niets belemmert het uitzicht als verdekt liggend beslag met
minimale kozijnen worden aangevuld.
Een designoplossing die bijzondere bakens verzet: intelligente
en uitgekiende details leveren extra comfort en
toegankelijkheid. Zo wordt het panorama zonder obstakels
werkelijkheid.

Wat u hiervoor nodig hebt
Alles van één aanbieder

DICHTINGSRAILS
Vlak – voor juist dat
beetje extra comfort

	Aandrijving
	Geleiderail
	Dichtingen

MACO DORPEL

	Greep
	Loopwagenpakkingen
	Looprail
Dichtingsrails voor een hogere energie-efficiëntie
Dorpel voor een hogere energie-efficiëntie
Verschillen met het systeem, » Standaard «
	Verdekt liggende aandrijving
	Oplossingen voor vaste beglazing
	Oplossingen met motorisatie

AANDRIJVING VERDEKT
LIGGEND
Mooie look en veilig:
geen letselrisico
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Optionele componenten
Alles van één aanbieder
TRICOATSLOTKAST

LOOPWAGEN 400 KG

TRICOAT-LOOPWAGEN

HAAKOVERBRENGING

TRICOATHAKEN EN
SLUITWERKEN

STUURINRICHTING

GELEIDERAIL
IN ÉÉN VLAK

DORPEL
DRIE-RAILS

AANSLAGDEMPER

VERDEKT LIGGENDE
HAAKOVERBRENGING
OOK IN MIDDENSTUK SCHEMA C

HEFSCHUIFDORPEL
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HEF-SCHUIFSYSTEEM
STANDAARD
Heel klassiek

DICHTINGSRAILS
KUNSTSTOF
Absoluut betrouwbaar:
dichtingen van MACO –
dé ideale aanvulling
Schema A

Wie voor een hef-schuifdeur van hout uit een van onze
» Standaard « uitvoeringen kiest, bewandelt klassieke
prestatie in een traditionele look. Hierbij behoren
veiligheid, comfort alsook energie-efficiëntie.
Bovendien kunnen hiermee tot wel 400 kilo zware
elementen gemakkelijk worden bewogen.

Wat u hiervoor nodig hebt
Alles van één aanbieder

SLUITNOK

LOOPWAGEN
belastbaar tot 400 kg

MACO-schema‘s

wegen: de klant krijgt uitstekende kwaliteit en top

Schema A – asymmetrisch

Schema C
	Aandrijving
	Geleiderail
	Dichtingen
	Greep
	Loopwagenpakkingen
	Looprail
Verschillen met het systeem, » Basis «
Dichtingsrails voor een hogere energie-efficiëntie
Dorpel voor een hogere energie-efficiëntieienz
DORPEL OPBOUW
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Optionele onderdelen
Alles van één aanbieder
MACO GREEP
OPTIONEEL SKG**

AANDRIJVINGSDEMPER

LOOPRAIL HOOG OF LAAG

BOORBESCHERMING

AANSLAGDEMPER
VÓÓR EN ACHTER

GEISOLEERDE DORPEL

SKG** SCHARNIERBEVELIGING

SLOT BEWAKING

GFK-DORPEL

SILICONE DICHTING
VAN MACO

DICHTINGSRAIL VLAK

COMFORT CLOSE

VERBINDINGSSTANG VOOR
LOOPWAGEN
DOORLOPEND GEBOORD
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HEF-SCHUIFSYSTEEM
BASIS
Houd het simpel

DICHTINGSRAIL 28 MM
Absoluut betrouwbaar:
de dichting van MACO – dé
ideale aanvulling

Doeltreffend en eenvoudig.
Dat is onze » Basis «- uitvoering voor

Schema A

effect.
Ons hef-schuifsysteem in de » Basis «uitvoering is een gunstig geprijsde en bruikbare
oplossing – de ideale entree in het segment van
uitgestrekte houten oppervlakken.
SLUITNOK

Wat u hiervoor nodig hebt
Alles van één aanbieder
	
A andrijving
Geleiderail
Dichtingen
Greep

LOOPWAGEN
Soepel en
geluidsarm – tilt
tot wel 300 kilo

MACO-schema‘s

hout-schuifdeuren: kleine investering, groot

Schema C

STANDAARD
ESPAGNOLET
Uniek op de markt: de
aandrijving dekt de
complete deurrand af

Loopwagenpakkingen
Looprail
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Optionele componenten
Alles van één aanbieder

BIJZETLOOPWAGENS

KUNSTSTOF-DICHTINGSRAIL

KLEURVARIANTEN:
ZWART, ZILVER

GELEIDERAIL
UNIVERSEEL LAAG
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Ons assortiment
Uw overzicht
Loopwagens, aandrijvingen, grepen en nog veel meer:
bij ons krijgt u alles van één aanbieder – het predicaat
» complete aanbieder « staat hoog in ons vaandel. Op de
volgende pagina‘s vindt u een uittreksel uit ons
omvangrijke assortiment.
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Raamdelen
Aandrijvingen

Deurdelen
Loopwagen
en accessoires

LOOPWAGEN
zonder borstel
tot 200 kg

tot 300 kg

HS-AANDRIJVING NORMAAL

HS-HAAKOVERBRENGING

Doornmaat: 27,5 – 37,5 mm
Hoogte: 745 – 3.860 mm

Doornmaat: 27,5 – 37,5 mm
Hoogte: 745 – 3.860 mm

tot 400 kg

BEDIENING
ONDERSTEUNING
SLUITCONTROLE
AANDRIJVINGSDEMPER
BOORBESCHERMING

Accessoires
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Deurdelen
Grepen

Inktzwart mat
RAL 9005

Kozijndelen
Geleiderails

Zwartbruin
RAL 8022

Titanium

MET PANEEL
zichtbaar

GREEP SKG**
Roestvrij staal

Inktzwart mat
Zwartbruin
Titanium
Zilver
Verkeerswit
Crèmewit

Zilver

GREEP HS

Verkeerswit
RAL 9016

Zwartbruin
Titanium
Zilver
Verkeerswit

Crèmewit
RAL 9001

UNIVERSEEL LAAG
zichtbaar

GELEIDERAIL C
zichtbaar

GFK
240 / 42 mm

KOMGREPEN
Inktzwart mat
Zwartbruin
Titanium
Zilver
Roestvrij staal
Verkeerswit
Crèmewit

GFK
180 / 62 mm

IN ÉÉN VLAK
verdekt liggend

GFK
140 / 62 mm

Kozijndelen
Dorpels
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Deur- en kozijndelen
Dichtingen

Deur- en kozijndelen
Dichtingen

TPE
verbonden
vervaardigd voor
positie boven

SILICONEN
in de hoek blijvend
verbonden

KUNSTSTOF
met silicone dichting
voor raamafstand
28 mm

TPE
verbonden
vervaardigd voor
positie voren en
beneden
KUNSTSTOF
met geïntegreerde
dichting voor smalle
dwarsbalken

Deur- en
kozijndelen
Dichtingsrails
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Kozijndelen
Aanslagbuffer en
aanslagdemper

Deur- en kozijndelen
Motor

Smart home naar wens toe te passen

AANSLAGBUFFER
STANDAARD
universeel inzetbaar
MOTOR
vastschroefbaar

AANSLAGDEMPER
biedt hoog comfort
en veiligheid
Alleen in combinatie
met vlakke geleiderail
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Service
360 graden
Met MACO bent u verzekerd van een betrouwbare partner
voor uw beslag. Dat betekent ook dat u van ons » een beetje
meer « verwachten kunt: Profiteer van onze service en
competenties. U wilt op technische support vertrouwen?
U had graag voorgemonteerde deurdorpels? Of moet het
misschien wel een beslagsoftware als interface voor uw
raambouwprogramma zijn? Dan bent u bij MACO aan het
juiste adres.
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Duurzaam?
Gegarandeerd!
Bij MACO is het hefs-schuifbeslag duurzaam en
verzekerd u van een zeer lange periode van
gebruiksgenot.
U kunt op onze ervaring vertrouwen, tevens als het
om corrosiebescherming gaat: profiteer ook van
onze bijzondere kwaliteit van het oppervlak.

MACO Services
Van professionals
voor professionals
Normen en richtlijnen zijn noodzakelijk en belangrijk,
maar soms maken ze uw leven als raamfabrikant
moeilijker. Daarom hebben we het MACO Servicestest- en serviceplatform gecreëerd: Wij zijn uw
bemiddelaar tussen theorie en praktijk – profiteer van
onze jarenlange ervaring in het testen van
hef schuifelementen.

Veilig?
Zeker weten!

Uw verzoek
Ons advies

Houd de dieven buiten: MACO is uw expert als het om

Onze buitendienst is uw eerste contactpersoon. Hij

inbraakverhindering gaat en biedt het meest brede

of zij adviseert u m.b.t. productoplossingen en helpt

veiligheidsconcept op de beslagmarkt. Dit geven wij

u verder als u vragen hebt. Hierbij wordt hij of zij

u zwart op wit – in de vorm van licenties voor veel van

ondersteund door onze technische klantenservice

onze hef-schuifsystemen. Hierdoor bespaart

alsmede door onze interne systeemadviseurs:

u uitgebreide controles en cash.

u krijgt telefonisch snel en professioneel hulp. Zo
wordt te allen tijde uitstekend geholpen – het maakt
niet uit welke vraag u heeft.
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Beslag
Onze knowhow

Niet zoeken
Vinden
U hebt informatie m.b.t. onze producten en
systeemoplossingen nodig? Onze website
www.maco.eu bevat specieke informatie voor elk

Geen paniek voor de beslagjungle:

betreffend land:

MACO biedt u een omvangrijke documentatie

Klik onder het menupunt » Downloads « op

die u door het montageproces begeleiden.

montage-instructies, onderhoudsinstructies,

In handleidingen, brochures,

productbladen en brochures. Bij MACO zoekt u

productinformatie wordt eenvoudig

niet – u vindt.

uitgelegd wat er van belang is.
Omdat wij niet alleen uw leverancier,
maar ook uw partner zijn.

Speciale wens?
Speciale oplossing
Met ons modulaire systeem kunt u veel verschillende
variaties en wel 4.000 hef-schuifsystemen realiseren.
Maar soms is ook zelfs deze uitgestrekte wereld aan
mogelijkheden niet groot genoeg: dan moet er een unieke
speciale oplossing komen. Onze experts helpen u om deze
helemaal op maat te maken.
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Wij zorgen voor de
voorbereiding
U gaat van start
Naast het beslag behoren ook dichtingen en dorpels tot ons
netwerk van componenten: uitstekend op elkaar afgestemd,
vormen zij de finishing touch van uw hef-schuif-systeem.
Hierbij kunt u op ons vertrouwen:
wij leveren uw dorpels op verzoek reeds voorgemonteerd –
zodat u meteen aan de slag kunt gaan.

Gegevens?
Altijd bij de hand
TOM staat bij ons voor » Technische onlinecatalogus
MACO «. Hier vindt u wat u voor de juiste verwerking
van het beslag nodig hebt – bijvoorbeeld
artikeltabellen, tekeningen of beslagsamenstellingen.
En met MacoWinPlus hebt u de beschikking over een
unieke beslagsoftware: deze vormt de koppeling met
uw raambouwprogramma.
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U wilt 1 leverancier?
Bij ons krijgt u complete oplossingen voor uw grote raam- en deurelementen voor hout,
kunststof en aluminium. Ervaar ons veelzijdige aanbod, inclusief uitgebreide service.
Ontdek meer op onze website www.maco.eu of neem contact op met uw
MACO-klantenadviseur.

MACO bij u in de buurt:
www.maco.eu/contact

Dit document wordt voortdurend geupdate.
De meest actuele versie kunt u vinden op https://www.maco.eu/assets/757880
of scant u de QR-code.
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