PVC

SINIRSIZ ÇEŞİTLİLİK

MACO-Aksesuar Dünyası
PVC-işleyenler için

... çünkü vizyonlarınızı hayata geçirmenizde sizlere de
stek oluyoruz.Uzmanlığımıza ve deneyimlerimize güve
nebilirsiniz.

Neden MACO?

40’tan fazla ülkedeki uzmanlarımızla, size tüm fırsatları
sunuyoruz.Bizimle yeni branş standartlarını belirleyerek
yeniliklerimizle müşterilerinize ilham verebilirsiniz.
Gelin bu yolda beraber ilerleyelim.
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NEDEN MACO?
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3D Kapı Menteşesi
Ayarlı Kapı
Menteşesi

Parmakizi okuycu

Kapılarınız için
komple çözüm

Kapılar –
Sınırsız yollar
Kol

Yaratıcılığınızı serbest bırakın.

Çoklu kilitleme

İster ana giriş kapısı ister bina kapısı olsun, kapı
aksesuarlarımızla en yüksek güvenlik ve kalite
standartlarına göre her türlü zorluğun üstesinden gele
bilirsiniz.
Otomatik kilitleme,sessiz kapanma, hırsızlığa karşı
direnç ve maksimum yaşam konforu gibi çok sayıda
özel çözümlerden yararlanın.

Barel rozeti

Çekme kol
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Eşik
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KAPILAR > HERSEY TEK BIR KAYNAKTAN
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Çünkü çalışıyoruz
Partner olarak MACO ile üretim yapın:
Amacımız, her üretim adımında size
mümkün olan en iyi hizmeti sunarak,
verimli ve hızlı üretim süreçleri
sağlamaktır.
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Tam hizmet sağlayıcınız

Yeni Boyutlar ...

Kaliteli-Görünüm

RC 2 – bu kadar kolay

RC 3 –daha da güvenli

Hersey
tek
bir
kaynak
tan: Kilitler, aksesuarlar, kol
lar, contalar, giriş kontrol sis
temleri. Sipariş sürecinden
faturalandırmaya kadar olan is
teklerinizi kar
şılıyoruz. MACO
ile herzaman bir adım öndesiniz.

Basit, standartlaştırılmış sü
re
çleri en yüksek güvenlik
standartları ve mutlak esneklik
ile birleştirin. Modüler kilitlerle
gerektiğinde esnek bir şekilde
konumlandırabileceğiniz ikincil
kilit kutuları, hırsızların haya
tlarını zorlaştırır.

Kombi lama sayesinde kilitli kapı
görünümü sizi bir üst seviyeye
taşır: Frezeleme işlemindeki
kusurları gizler, kir birikintileri
geçmişte kalır ve hırsızlık direnci
söz konusu olduğunda kombi
lama en iyi çözümdür.

MACO piyasadaki en basit
RC-2-çözümünü sunar: En
yüksek güvenlik gereksinimi için,
ihtiyacınız olan tek şey 4-i.SGü
venlik pimli kilitli kapı ve
eşleşen karşılıklar. Asla daha azı
ile yetinmeyin.

RC 3 direnç sınıflı PVC kapılar?
MACO-Kilit için kararınızı verin:
Ana kilit dört kancalı-çıkma dil
– kilitleme kombinasyonu ile
birlikte maksimum güvenlik
sağlar.

Hangi PVC profil ile
çalıştığınıza
bakılmaksızın, her profil için
uygun karşılık seçenekleri:
Profiliniz için ister standart ister
özel yapım uygun karşılıklara
sahibiz.

KAPILAR > BU KADAR KOLAY

7

Farklar başarıyı getirir.
MACO-Ürünleri ile fikirleriniz gerçeğe
dönüşüyor: Müşterilerinize en yüksek
kalite ve teknolojide sofistike çözümler
sunarsınız- buda sizi diğerlerinden farklı
kılar.
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Bireysel Montaj
Konfigürasyonu

Her Pazar için
doğru çözüm

Sessiz kapı kilitleme artık
daha kolay

Üç bileşenin mükemmel
oyunu

Sizinle birlikte talebiniz üzerine
logonuzla kişiye özel markalı
çözümler geliştiriyoruz.

Farklı ülkeler, farklı gereksinimler.
Dünya çapında gelişmiş bir
oyuncu olarak hangi
satış
pazarı olursa olsun - sizelere
herzaman doğru ürünü sunarız

Çarpma dildeki plastik mandal
sayesinde MACO-çok noktadan
kilitlemeli kapılar sessiz bir
şekilde kapının çalışmasını sa
ğlar. Hiçbir ek masraföden
meden, standart olarak üretilir.

3-Noktalı-Prensibimiz olan Kilit
ile tüm kapı yüksekliği boyunca
mümkün olan en iyi baskı ayarına
ulaşılır. Kapının esne
mesine
karşı etkin koruma saysinde
açılma özellikle daha kolaydır.

Kendinden Kilitlemeli Kilit
Kapı kendiliğinden anahtar
olmadan kiltler? Kilitli Kapı
kapanır kapanmaz otomatik
olarak kilitler ve bu üç noktada
iki kancalı çıkma dilin çıkması
sayesinde gerçekleşir.

Motorlu Kilitli Kapı-hızlı ve
sessiz
Anahtarlarınızı sık mı unutur
sunuz? Kapılarınızı sektördeki
en hızlı ve en sessiz motorlu
kilitli kapısı ile donatın. Ayrıca
ortak erişim kontrol sistemleri
ile de uyumludur.

KAPILAR > FARK YARATIR
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İspanyolet

Kol

Motorlu sürücü
Karşılık

Yaşama hissinize
sınır koymayın
Dışarıyı görmek için daha net bir görüntü – sıfır milimetre
eşik sistemi ve genis alanlı hebeschiebe sistemleri saye
sinde mümkün: MACO ile engelsiz erişimi kolay sınırsız
yaşam alanları gerçek oluyor.

Sürme Kapılarınız için
Komple Çözüm

Eşik
Araba ve Araba bağlantı takımı
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SÜRMEKAPILAR > HERŞEY TEK KAYNAKTAN
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TECHNIK

www.maco.eu

DIE BEWEGT

MONTAGEHI
NWEISE

HS-Beschlä
ge
Rehau Synego

Esneklik

Verwendung
h für Fachbe
trieb!

ausschließlic

RAIL-SYSTEMS
SCHIEBEBESCH
LÄGE

Çözüm sağlayıcısı olarak amacımız
sizlere ürünlerimizi ve teknik bilgimizi
verimli ve esnek bir üretim için mümkün
olan en iyi hizmeti sunmaktır. Birlikte
yöntem ve ürünleri geliştiriyoruz. – kısa
cası: Başarınızın temeli.
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Eksiksiz Belgeleme

Her Profil çeşidi için Eşikler

Bizimle bireysel HebeSchiebe
Sistemleri için olası 3000 den
fazla kombinasyon seçeneği ile
tam olarak çizim yapabilirisiniz.
Tüm garanti taleplerini güven
ce altına almak için talimatların,
broşürlerin ve ürün bilgilendir
me talimatlarının kapsamlı dökü
mantasyonu mevcuttur. Çünkü
biz tek parça tedarikçisi olarak
değil sistem sağlayıcısı olarak
düşünüyoruz.

24
yaygın
profil
üreticisi
içerisinden doğru eşiği bulmak
oldukça zor olabilir. Ancak
MACO ile değil: Her bir profil
için ve kişiye özel çözümlerimiz
mevcut

Satış sonrası tamamlayıcı
aksesuarlar

İstenilen her ölçüye göre
İspanyolet

Boyut ve Ağırlık ne olursa
olsun

Öngörülü planlama genellikle işe
yarar.Sonrasında tamamlayıcı
durumunda bile MACO doğru
seçimdir.Kilitleme
kontrol
mekanizması hırsız emniyetli
aksesuarlar: MACO-ürünleri ile
ayrıca maksimum güvenlik
gereksinimlerini karşılar.

Dört metreye kadar olan kanat
boyutlarında -MACO ispanyo
letlerde sorun oluşmaz.Tüm ta
leplere karşılık gelebilen şıklık
ve zariflik birarada.Düz ve uy
umlu bir görünüş için örneğin
kanadın açılıp kapandığı du
rumlarda görselliği destekleyen
ispanyolet kutusu.

Tüm duvarların yerini alan büyük
cam yüzeyler ve bu hızlı montaj
ve hızlı ayarlama ile?
MACO-Arabaları sadece 400
Kg’a kadar olan ağırlıkları ta
şımakla kalmaz,alt bağlantı par
çaları hızlı bir şekilde yerleştirilir.
Her profil için uygun aksesuar
mevcut.

Hırsızlara savaş açın
Çelik kanca ispanyolet yada ki
litleme çıkma dili önceden mon
te edilmiş güvenlik bileşenleri ile
-kendiniz bir güvenlik uzmanı
olabilirsiniz. Mıknatıslı kilit kar
şılık ile ek güvenlik önlemleriy
le müşterilerinizi tamamen ikna
edebilirsiniz. RC 2 güvenlik pro
gramlarınız ile standart hale ge
tirin.

SÜRME KAPILAR > ESNEKLIK
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MACO-Hizmet ve uzmanlık yelpazesi
ile üretim ve ve satışta verimli süreçlerin
temelini oluşturursunuz.
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Hızlı ve kolay Güvenlik
Sertifikası
Ürünlerinizi kolay bir şekilde
RC 2 ye mi dönüştürmek
istiyorsunuz? Kademeli pro
gram
ımıza danışın ve geniş
ka
psamlı sistem testlerimizi
kullanın. Standart aksesuardan
hırsızlığa karşı dayanıklı Hebe-
schiebe donanımları: Çeşitli
boyutları, malzemeleri ve şemaları kontrol ediyoruz Böylece
kolay ve aynı zamanda hırsızlığa
karşı dirençli üretim yapabilir
yoruz.
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Talimatlar
Normlara uygun yapı birleşim
uygulamalarında özellikle çok
büyük doğramalarda sızdırmazlık
ilkesi bir meydan okumadır.
Kurulum aşamasında basit ve
anlaşılır montaj talimatları ile
sizleri destekliyoruz. Bir sistem
sağlayıcısı olarak rüzgar ve
sızdırmazlık gereksinimlerini de
karşılarız.

Piyasa gereksinimlerine
göre Eşikler
Her ülkenin montaj dahil olmak
üzere eşik talebi vardır. MACO
size her zaman doğru çözümü
sunar.

Bina özelliklerine göre

Eşik Paketleme

Özellikle
eşik
montajında
talimat gereği genel yapıştırıcı ve
silikon kullanımı gerektirir. MACO
tüm bağlantı elemanlarının ve
doğramaların aksesuarlarla uyu
mlu olmasına büyük önem ver
mektedir.

Tüm şemalar için eşikleri
özelleştirmek karmaşık ve za
man alıcıdır. Paketleme, tes
limat
dahil
olmak
üzere
ölçüm, kesme ve kalite kon
trolünü bırakın biz yapalım.

SÜRME KAPILAR > BU KADAR KOLAY
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Standart ve gizli aksesuar

Sürme aksesuarı

Dışa açılım aksesuar

Pencereleriniz için
eksiksiz çözüm

Pencere –
beklenmedik olasılıklar
İster ev ister ofiste olsun – Pencereler binaya sadece ışık
ve hava getirmekle kalmaz, aynı zamanda odaya bir kişilik
de vermektedir. Tüm fikirlerinizin uygulanmasında sizi
destekliyoruz, çünkü pencere alanındaki bileşenlerimizle
en yüksek güvenlik standartlarını karşılıyor ve onları
zamansız tasarımla birleştiriyoruz.

Eşik

Kol
Elektronik donanım
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PENCERE > HERSEY TEK KAYNAKTAN
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İşinizi kolaylaştırın
Hayatınızı
kolaylaştırıyoruz:
MACO
standartlara uygun aksesuarlar ayrıntılı
belgeler,planlı teslimat ve ilgili müşteri
hizmetleri gibi ayrıntılarla ilgilenir. Siz
sadece verimli üretim süreçlerine
odaklanacaksınız-gerisini biz üstleniyo
ruz.
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Kişisel uzmanınız

Sistem entegrasyonu

Ürünlerimizle ilgili her türlü soru
ve sorunlarınızı MACO müşteri
temsilcilerimizle herzaman irti
bata geçebilirisiniz. Kişiye özel
hizmet sunuyoruz çünkü istek
leriniz bizim için önemlidir.

Bir sistem sağlayıcısı olarak biz
ihtiyaçlarınız için mümkün olan
en iyi çözümleri bulmak için
sizinle irtibata geçmek istiyo
ruz. Hangi profili kullanırsanız
kullanın ve zorluk derecesi ne
olursa olsun, sizinle birlikte
uzmanlaşıyoruz.

Aksesuar montajı
MACOWin+ aksesuar
programımız ile size akse
suar listeleri oluşturuyoruz:
İstediğiniz pencere ve akse
suar tercihinizi sadece bir kez
belirtmeniz yeterli. Kanat ölçülerini
girerek sadece bir tuşa basarak
akses ar kodlarınız

Dijital Online-Aksesuar kataloğu

Süreç optimizasyanu

Döküman kalabalıklığına artık
son! Artık aksesuarların net
teknik bilgileri çalıştırma ve
birleştirme zamanı. Online tek
nik kataloğumuzda herseyi
bulabilrsiniz: Dökümanlar, mon
taj talimatları, teknik çizimler, ve
pazara özgü fiyat çizelgeler.

Karmaşık, masraflı ve geniş de
polama alanı? Hayır MACO ile
değil. Aksesuar parçalarımız ve
sistem çözümlerimiz sayesin
de tüm materyaller kullanılabilir.
Bu da sizin için aza indirgenmiş
aksesuar parçaları vede daha
fazla depo alanı anlamına
gelmektedir.

Ayrıca teknik katalogların ürün
bilgilerini de yaygın format olan
TOM da mevcut olan verileri
BMEcat formatında da sunuyo
ruz. Bir toptancı olarak tüm te
darikçilerinizden gelen ürün
verilerini kolayca güncelleyebil
me avantajına sahipsiniz.

PENCERE > BU KADAR KOLAY
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Maye

Basit işleme talimatları
Talimatlar,broşür veya katalog
olsun tüm veri dökümanta
syonlarımıza
büyük
önem
veriyoruz.
Mükemmel sonuca giden ilk
adım net ve açıklayıcı.
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Günlük çalışma hayatının zorluklarını
kimler bilmiyor? Neden sadece bir mola
vererek tüm zorlukları geride bırakmak
istemiyorsunuz? Sizinle birlikte tüm
zorlukları aşmanın bir yolunu bulacağız!
MACO olarak amacımız bu.
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Sertifikalandırma ve test
sertifikaları
Kendi örneklerinizi oluşturun
kendi testlerinizi planlayın, iyileş
tirme uygulamaları, iyileştiril
miş örneklerinizi tekrar test için
kayıt ettirebilirsiniz. Kendinizi
bu masraftan kurtarabilirsinizbunları sizin için biz üstleniyoruz.

Uzun süre garanti

Her zaman yanınızdayız

Aksesuarlarımız 10 yıl garan
tili, kollarımız 12 yıl garantilidir.
İş yerinizin başarısı: Temel ge
reksinimlerle başa çıkabilmek
için size gerekli serbest zamanı
kazandırır.

MACO-ürünlerimiz çok uzun
yıllar dayanıklıdır ancak herhan
gi bir değiştirme gerektiğinde
sakın endişe etmeyin Yedek
parça birim yönetimimiz saye
sinde yıllar sonra bile uygun
parçaları bizden temin edebilir
siniz.

PENCERE > BIZE GÜVENEBILIRSINIZ
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Bir fikirle başlar ...
Yaratıcılığınızın özgürleşmesine izin verin
ve akla gelebilecek sınırların üstesinden
gelin. Projenizi gerçeğe dönüştürmenin
temeli, kişiye özel çözümler sunmaktır.
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Pencere hakkında herşey

Akıllı Pencereler

Artı bir değer yarat

Bölgesel farklılıklar

Çok yönlü kol teklifimizden
başlayarak Pvc K
epenk ve
eşik sistemi çözümüne kadar
temelini oluşturmak için daha
fazlasını sunuyoruzFikirlerinizi
gerçeğe dönüştürün.

Akıllı bağlantı parçaları saye
sinde müşterilerinize otoma
syon ve maksimum güven
lik sunun: Pencere durumunu
kontrol etmek ,vasistas konu
mu ve kapatma bile akıllı tele
fonla bir tıklama ile mümkün.
MACO ile „geleneksel“ aksesu
ar sınırlarının ötesine geçersiniz.

İster bariyer özgürlüğü kon
forlu aksesuar yada pürüzsüz
çalışan sürme aksesuar sis
temleri olsun: Her yaşam alanı
için ,her yaş grubu ve her hedef
kitlesine uygun ürün grubuna
sahibiz.Sizin ihtiyacınız -bizim
çözümümüz.

Nerde üretim ve satış yapar
sanız yapın: Geniş MACOaksesuar yelpazesi sayesinde
form ve işlev açısından bütün
talepleri karşılarsınız.

Markanızı ilgi odağı haline
getirin
Ürününüzü markalayın: Logo
nuz Kol üzerinde , karşılıklarda
veya kapak üzerinde,ispanyolet
üzerinde plastik bir kapak yada
kol üzerinde markanızı vurgu
layabilirsiniz.

Menteşe tarafını sabitleyin
Pencerede güvenlik özellik
le okullarda, anaokullarında,
hastaneler yada bakım tesisleri
gibi kamu binalarında önemlidir.
MACO-emniyet pimi sayesinde
çift açılım pencere ve kapıların
kanattan
düşmesine
karşı
güvence altına alabilirsiniz.

PENCERE > FARKI GÖRÜN
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Başarılı olmanın sadece bir yolu vardır –ve bu işbirliğine
dayanmaktadır. Gelişmiş aksesuar ürünlerimizden
benzersizliği ile öne çıkan üst yüzey teknoloji sayesinde
başkalarının ürünlerinden bir adım öndesinizdir.

Birlikte ileriye

Sizi tüm gücümüzle destekliyoruz.MACO ile olan
partnerliğinizle daima bir adım önde olmanızı hedefliyo
ruz.
Sizinle çalışmak için sabırsızlanıyoruz-hemen bugün
başlayalım.
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BİR ADIM ÖNDE
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Kendi test merkezleri

Network

Gelişmiş temel ekipman

Test merkezlerimizde ürünleri
mizi rüzgar ve su sızdırmazlığı
aynı zamanda hırsız emniyetine
karşı da test ediyoruz. Sizin için
avantajı: Minimum on yıl garantili
ürünler. Bu arada: Kendi testleri
niz için de bizim test merkezleri
mizi kullanabilirsiniz.

40’tan fazla ülkedeki satış ağı ve
partnerlerimiz sayesinde MACO
uluslararası bir endüstri ağına ve
son teknoloji gelişimi trendlerine
sahiptir. Bizimle güncel ve gün
lük işlerin olağan zorluklarına
karşı yada yeni pazarlardaki
büyüme planlarına herzaman
hazırsınız.

Her pencere ve kapı için eksik
siz çözümlere sahip bir sistem
sağlayıcı tedarikçiniziz. Farklı
tedarikçilerle karmaşık sipariş
süreçlerinden sakının. MACO ile
tek bir kaynaktan ihtiyaçlarınız
için yüksek kaliteli ürünler elde
edebilirsiniz.

MACO AKSESUAR DÜNYASI > PVC

Bireysel ambalaj/
paketleme
Teslimat miktarı, zamanı ve
paketleme ile ilgili istekleriniz mi
var? Hiç sorun değil! Gelişmiş
lojistik sistemimiz ve güveni
lir teslimat servisimiz sayesinde
tüm gereksinimlerinize esnek bir
şekilde cevap verebilir ve bunları
uygulayabiliriz.

Üst yüzey teknolojisi
Patentli üst yüzey kaplamal
arımızla bir kıyaslama yaptık.
Diğer üreticilerde birinci sınıf
yüzey
sızdırmazlığı
bizde
standarttır. MACO yüzey tek
nolojisi ile renk seçenekleri söz
konusu olduğunda rakipsiz
standartlar belirliyor.

Sertifikalı yönetim
sistemleri
MACO iDIN EN ISO 9001,
ISO 14001 ve OHSAS 18001
sertifikalıdır. Bir MACO-Part
neri olarak uyguladığınız ürün
lerinen
yüksek
uluslararası
yasal gereklilikleri kalite, güven
lik sağlık ve çevre standartlarını
karşıladığından emin olabilirsiniz.

Eğitim merkezi

Dijital hizmet

Eğitim merkezimiz sayesinde
en son gelişmeler ve teknoloji
ler hakkında sürekli öğrenmeyi
ve kalıcı değişimi teşvik ediyo
ruz. Merkezi konumu ve kolay
erişebilirlik sayesinde dünyanın
dört bir yanından misafirle
ri ve ortaklarımızı Salzburg’da
ki merkezimizde düzenli olarak
ağırlayabiliriz. MACO‘ da birlik
te çalışmak, birlikte öğrenmek
anlamına da gelmektedir.

MACO kendine ait ürün bilgilerini
CAD-çizimlerini online hizmette
sunar. Hızlı,açıklayıcı erişilebilirlik.
Broşür ve montaj talimatları web
sitemizde mevcuttur, MACOwin
aksesuar programıdan aksesuar
özetlerini bulabilirsiniz.

HİZMET VE DAHA FAZLASI
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Size en yakın MACO:
www.maco.eu/contact

PVC

Bu basılı belgeyi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
En son sürümü https://www.maco.eu/assets/759007 adresinde bulabilirsiniz.
veya QR kodunu tarayabilirsiniz.

Düzenleme: 03/2018
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Tüm haklar ve değişiklikler saklıdır.

