TECHNIKA
KTÓRA PORUSZA

Nigdy nie
słyszałeś
o MACO?

Witamy
w świecie
MACO

Mimo to z pewnością każdego
dnia masz kontakt z naszymi
produktami.

Najważniejszy dla nas jest człowiek. Od ponad
70 lat dbamy o to, aby ludziom żyło się jak najlepiej i
najwygodniej. Zaowocowało to wieloma
innowacjami, takimi jak: drzwi przesuwne, które
mimo ogromnych rozmiarów i ciężaru można bez
wysiłku otworzyć, drzwi balkonowe, przez które
można przejść bez barier, czy inteligentne drzwi
wejściowe, które działają całkowicie bez klucza.
Nasze wysokiej jakości okucia do drewna, PVC i
aluminium zapewniają płynne funkcjonowanie okien
i drzwi, są maksymalnie proste w obsłudze, a dzięki
możliwościom ochrony antywłamaniowej zapewniają
również bezpieczny dom. Z kolei klimat mieszkania
i naszej planety korzysta z wysokiej efektywności
energetycznej, którą można osiągnąć stosując
okucia MACO.
Dobrze wiedzieć:
Dzięki wysokiemu udziałowi produkcji własnej,

Niezauważalna
pomoc

jesteśmy w stanie zaoferować kompletne

Nasze wysokiej jakości okucia

inteligentny serwis. A wszystko to w 100 procentach

stosowane są w oknach i drzwiach,

wytworzone w Europie.

rozwiązania z jednego źródła – od nowoczesnych
produktów i bezpiecznego oprogramowania, po

umożliwiając ich otwieranie,
uchylanie i zamykanie.
Dbają również o to, żeby ciepło
pozostawało w środku, a hałas i
nieproszeni goście - na zewnątrz.
Choć zupełnie niezauważane, są
jednym z najczęściej używanych
produktów w życiu codziennym.
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MACO
w skrócie
KTO & CO

DLACZEGO

LICZBY I DANE

MACO
Mayer & Co
Beschläge GmbH

Creating
Innovation

Miasto
Salzburg

MOTTO

CENTRALA

NAZWA

Jeden z cieszących się
największym
powodzeniem
producentów okuć
na świecie

1947 przez
Lorenza Mayera
ZAŁOŻENIE

Okucia wysokiej
jakości do okien,
drzwi i systemów
przesuwnych
PRODUKTY

BRANŻA

Partnerstwo,
ukierunkowanie na wynik
i zrównoważony rozwój

Salzburg, Trieben 
i Mauterndorf
W Austrii, Helpsen
w Niemczech, Gliwice w
Polsce oraz Kaługa
w Rosji

PRACOWNIKÓW

Z tego około
1.700
PRACOWNIKÓW W AUSTRII

15
ODDZIAŁÓW MIĘDZYNARODOWYCH

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

WARTOŚCI

Kompletne
Rozwiązania systemowe

2.600

2,1 milliarda

96 %
WSKAŹNIK EKSPORTU

PRODUKTÓW I PÓŁPRODUKTÓW
WYTWARZANYCH ROCZNIE

NAJMOCNIEJSZA STRONA

Rodzina Mayer, właściciele

Centrum Badań i Innowacji MACO

Salzburg, miejsce głównej siedziby MACO

MACO Rosja, Kaługa
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Historia MACO
Tradycja i wizja

2009-10

2018

Dziś i jutro

Założenie dwóch kolejnych

Otwiera się Centrum Badań i

Pomieszczenia, potrzeby i zachowania

zakładów produkcyjnych:

Innowacji MACO.

użytkowników zmieniają się, a wraz z nimi

Mauterndorf (Austria) i Kaługa
(Rosja).

zmienia się MACO. Firma z powodzeniem
Wraz z włączeniem firmy HAUTAU

przekształciła się ze zwykłego producenta

do grupy MACO, roszerzona

komponentów w dostawcę kompletnych

zostaje gama produktów w sektorze

rozwiązań. MACO nadal inspiruje partnerów

MACO pozostaje własnością

systemów przesuwnych. Klienci

i klientów innowacjami i techniką, która

To moment narodzin firmy Mayer & Co. Niezależna

rodziny Mayer, ale jest odtąd

korzystają z poszerzonego zakresu

porusza.

dwudziestych XX wieku. To tutaj późniejszy założyciel,

firma rodzinna, zatrudniająca początkowo 18 osób,

1971

prowadzone przez dyrektorów

usług.

Lorenz Mayer, odegrał decydującą rolę w sukcesie

przez dziesięciolecia stała się światowym liderem na

Po śmierci Lorenza Mayera firmę przejmuje

firmy produkcyjnej swojego teścia. Przedsiębiorstwo

rynku okuć i rozwiązań do okien, drzwi i systemów

radca handlowy, mgr inż. Ernst Mayer, syn

wytwarzało m.in. okucia okienne i meblowe. W 1944

przesuwnych. Obecnie w MACO pracuje około 2600

założyciela. Tymczasem na 2660 m2 pracuje

roku, gdy rodzina Mayerów musiała uciekać z

pracowników, od działu rozwoju do sprzedaży;

Jugosławii, zatrudniała już ponad 100 pracowników.

wspólnie tworzą kulturę know-how, siły realizacji i

W związku z dobrą koniunkturą na

Ucieczka zaprowadziła Lorenza Mayera wraz z rodziną

koleżeńskiej współpracy.

zamówienia, MACO zwiększa liczbę

Historia MACO rozpoczyna się w Jugosławii, w latach

2015

operacyjnych. MACO sprzedaje
swoje produkty za pośrednictwem
15 spółek zależnych na ponad
40 rynkach na całym świecie.

już 168 osób.

Lata 70.

do Ziemi Salzburskiej, gdzie w 1947 roku w Reitdorfie,
koło Altenmarkt, odważył się na nowy start.

pracowników do 291. Firma rozbudowuje się
do 6940 m2 w kilku etapach przebudowy.

Przebudowa i
rozbudowa

Dzisiaj
Lata 50.
Przeniesienie

Innowacyjny lider
rynku światowego

Lata
80. i 90.

Lata 60.
Pierwsze okucia RU

Wejście na rynki
zagraniczne

Lata 40.
Założenie

MACO
Historia sukcesu

1947

1952

Lata 1980

Firma przenosi się do swojej

Dzięki rozszerzonemu

obecnej siedziby przy
Alpenstraße w Salzburgu.

1958

Radca handlowy Lorenz Mayer zakłada firmę MACO w austriackim

Od tej pory w zakładzie

Powierzchnia użytkowa

Reitdorfie, w pobliżu Altenmarkt. Na powierzchni produkcyjnej

produkcyjnym o powierzchni

przy Alpenstraße zostaje

300 m2 18 pracowników produkuje zawiasy meblowe, zawiasy

620 m2 w dawnych

powiększona do 2500 m2.

czopowe, okienne i drzwiowe, później również m.in. okucia do

koszarach Wehrmachtu

Nowe miejsce pracy znajduje

okiennic.

pracuje 29 pracowników.

tutaj 115 pracowników.

1963

1965
MACO zatrudnia 132

1968

Pierwsze okucie

pracowników, a

Pierwsze własne okucie

rozwierno-uchylne

powierzchnia zakładu

RU obsługiwane jedną

obsługiwane jedną ręką,

sięga 2660 metrów

ręką, pierwszy eksport do

produkowane na licencji.

kwadratowych.

Jugosławii.

1990

zakresowi kompetencji

1981

powierzchnia firmy zwiększa

Założenie MAICO Włochy.

się do 24 300 metrów

Założenie MACO

Lata 1990
MACO rozrasta się o kolejne

Niemcy.

kwadratowych. MACO

1986

międzynarodowe biura sprzedaży i

1994

zatrudnia 388 osób i tworzy

Założenie MACO Wielka

rozszerza produkcję. Firma zatrudnia około

Otwarcie dodatkowego

1998

międzynarodowe biura

Brytania i

630 osób. Powierzchnia zakładu zostaje

zakładu produkcyjnego w

Założenie

sprzedaży.

MACO Holandia.

zwiększona do 25 400 m2.

Trieben (Styria).

MACO Polska

Holistyczne podejście do innowacji oznacza dla nas także nowoczesne
projektowanie usług i procesów oraz ich ciągłą optymalizację. Dlatego

Nasze
podejście do innowacji

oferujemy naszym klientom, partnerom i pracownikom rozwiązania
platform cyfrowych, które gwarantują optymalną wymianę danych i
umożliwiają efektywną kontrolę procesów.

MACO, jako lider technologii, zawsze przekładało potrzeby ludzi na
praktyczne innowacje, ułatwiające codzienne życie. Wychodzimy

Historia MACO
to historia sukcesu
made in Austria.

daleko poza zwykłe ulepszanie i zwiększanie wydajności. Ośmielamy
się zmieniać perspektywy i zadawać pytania: „Jak możemy na nowo
wymyślić świat?”.
Ta chęć zakwestionowania status quo, przeprojektowania rzeczy i
przesunięcia granic możliwości dla innowacji jest główną siłą i motorem
napędowym MACO.

Wykorzystywanie możliwości
Cyfrowe zmiany i stale zmieniające się wymagania dotyczące
przestrzeni mieszkalnej są zarówno wyzwaniem, jak i szansą.
Ze wskaźnikiem eksportu wynoszącym 96 procent, MACO sprzedaje

Umożliwiają one tworzenie nowych modeli biznesowych i łańcuchów

swoje produkty na ponad 40 rynkach na całym świecie. Firma

wartości. Podczas gdy dawniej MACO dostarczało wyłącznie

koncentruje się na Europie: posiada oddziały we Włoszech, Wielkiej

mechaniczne okucia przykręcane do okna, dzisiaj należy uwzględnić

Brytanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Francji, Słowacji,

integrację czujników i komponentów elektrycznych do automatyzacji i

Czechach, Rumunii, Ukrainie, Bułgarii, Rosji, Białorusi i Chorwacji.

sieci Smart Home, jak również IT do konfiguracji elektronicznej kontroli

W siedzibie głównej MACO, znajdującej się w Salzburgu, od około 70 lat

dostępu.

działa centrala i główna produkcja.

Internet rzeczy (IoT) wymaga od MACO myślenia o systemach i
procesach w holistycznych kategoriach.
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FIZ
Centrum Badań
i Innowacji MACO
W naszym Centrum Innowacji, otwartym w 2018 roku, przyszłość znalazła
swoje miejsce. Zeroenergetyczny budynek o powierzchni 1800 m2 to kreatywna
przestrzeń dla specjalistów od zarządzania innowacjami, marketingu, sprzedaży i
strategicznych obszarów biznesowych. To właśnie tutaj powstają pomysły, dzięki

Nasze najnowsze
projekty

Zespół badawczo-rozwojowy MACO codziennie
pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które
inspirują branżę i ułatwiają życie. Na kolejnych stronach
prezentujemy przegląd naszych nowych produktów.

INSTINCT
WEJŚCIE
WYMYŚLONE
NA NOWO

którym MACO rewolucjonizuje przestrzeń mieszkalną i architekturę. Inteligentne
okna, które reagują w pełni automatycznie na warunki pogodowe, hałas i inne
czynniki środowiskowe za pomocą czujników czy też elektroniczne systemy
ryglujące, umożliwiające zaprojektowanie całkowicie nowych kształtów drzwi,
są dowodem naszego rozwoju od producenta okuć do dostawcy kompletnych
rozwiązań i lidera innowacji.

MACO, dzięki rozwiązaniu INSTINCT, rewolucjonizuje dotychczasowe rozumienie
zamykania i ryglowania drzwi. W pełni elektroniczny system sprawia, że wkładka
bębenkowa staje się zbędna – drzwi działają całkowicie bezkluczowo. Kompaktowe
wymiary i innowacyjny mechanizm „Horsehead“ umożliwiają projektowanie
nietypowych, dotychczas niespotykanych kształtów i konstrukcji drzwi. Rozwiązanie
zapewnia bardzo wysokie bezpieczeństwo, ale oferuje też dużo więcej: wykrywanie
próby włamania, integrację z systemami kontroli dostępu i awaryjny system otwierania
w razie utraty źródła zasilania. Wszystkie elementy są do siebie idealnie dopasowane,
co daje wiele korzyści podczas montażu, transportu czy przechowywania. INSTINCT
naprawdę wyznacza nowe standardy dla drzwi przyszłości. Planowana premiera w
drugiej połowie 2020 roku na wybranych rynkach.
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mTRONIC

eTRONIC

INFINITY
VIEW

System podnoszono-przesuwny InfinityView zachwyca unikatową

REWOLUCJA W
SYSTEMACH
PODNOSZONOPRZESUWNYCH

jest drewnem (strona wewnętrzna) oraz eleganckimi nakładkami

konstrukcją: super smukłe profile są zbudowane w oparciu o
kompozytowy rdzeń wzmocniony włóknem szklanym, który obłożony
aluminiowymi (strona zewnętrzna). Wersja z napędem ukrytym w
ramie spełnia wymagania najśmielszych projektów architektonicznych i

mTRONIC,
eTRONIC i
E-Beschlag
ELEKTRONICZNE
ROZWIĄZANIA DO
TWOJEGO DOMU
INTELIGENTNEGO

Życie z elektronicznymi rozwiązaniami MACO jest wygodniejsze!
Nasze czujniki mTRONIC i eTRONIC to najlepszy wybór dla tych,
którzy stawiają na komfort i bezpieczeństwo. Inteligentny sensor
mTRONIC utrudnia życie włamywaczom – pokazuje w czasie
rzeczywistym, czy okno jest zamknięte, otwarte czy uchylone i
uruchamia alarm w przypadku wykrycia próby włamania.

najbardziej wybrednych inwestorów. Nie można też zapomnieć o progu

Natomiast e-Beschlag, czyli inteligentne okucie z napędem

zlicowanym z podłogą, gwarantującym przejście całkowicie pozbawione

elektrycznym, automatycznie uchyla okno po uzyskaniu sygnału

barier.

np. ze smartfonu. Okna z okuciem e-Beschlag mogą być również
obsługiwane ręcznie, na przykład w przypadku awarii zasilania.

E-Beschlag
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MACO
Stawia na
różnorodność
Dostarczamy naszym klientom najlepsze
rozwiązania do nowoczesnych systemów
okiennych, przesuwnych i drzwiowych, a także
do okiennic i „wentylacji“. Dzięki wysokiemu
udziałowi produkcji własnej możemy szybko
reagować na potrzeby producentów i oferować
okucia do całych linii produktowych z jednego
źródła. Zintegrowany w całej firmie proces
łańcucha dostaw gwarantuje zoptymalizowaną
logistykę. Know-how wypracowany przez ponad
70 lat, pasja i innowacyjna siła mają pozytywny
wpływ na każdy produkt MACO. Nasi klienci na
całym świecie nagradzają nas za to swoim
zaufaniem.
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Dla okien
zrobimy wszystko
Okna są bardzo różnorodne. Być może masz w domu klasyczne okna drewniane,

Jako producent okuć oferujemy odpowiednie rozwiązanie odpowiadające na

wyposażone w kryte okucia i bezpieczną klamkę z kluczykiem. A może myślisz

niemal wszystkie życzenia klienta. Nieważne, czy chodzi o rozwiązanie

o pozbawionych barier drzwiach balkonowych z PVC lub oknie aluminiowym

standardowe, niekonwencjonalne czy z wyższej półki. Nieważne, jaki jest kształt

otwieranym na zewnątrz w stylu brytyjskim. Czasami potrzebny jest również

okna. Nieważne, z jakiego materiału ma być stolarka. Niewielki wycinek naszych

nietypowy kształt okna, na przykład okrągłe lub trapezowe.

możliwości możesz obejrzeć na następnych stronach.
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OKNA W KLASIE BEZPIECZEŃSTWA RC 3

DRZWI BALKONOWE BEZ BARIER

Produkty MACO

Nasze rozwiązania do okien
Wycinek naszych możliwości

	
Okucia rozwiernouchylne
	
Okucia elektro
mechaniczne
	Okucia zwiększające
bezpieczeństwo,
design i komfort
	
Okucia do okiennic
	
Okucia obrotowe
Okucia otwierane na
zewnątrz
	
Okucia do nadświetli
	
Akcesoria takie jak
klamki, nawiewniki,
uszczelki, progi
i wiele innych …

OKNA Z WYJĄTKOWO WYTRZYMAŁYMI
OKUCIAMI

OKNA OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

NAŚWIETLA

OKNA Z OKIENNICAMI

OKNA Z NIEWIDOCZNYMI
OKUCIAMI

OKNA OBROTOWE

OKNA Z ELEKTRONICZNĄ
FUNKCJĄ UCHYLANIA

NIETYPOWE KSZTAŁTY
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Wszystko do drzwi przesuwnych
Idealny dostęp do tarasu,
balkonu i ogrodu

Nie wszystkie drzwi przesuwne są takie same. Oferujemy rozwiązania na
miarę dla każdego klienta i każdej sytuacji mieszkaniowej. Superwąski system

Nowoczesna architektura często wykorzystuje designerskie drzwi przesuwne.

podnoszono-przesuwny InfinityView zachwyca brakiem jakichkolwiek barier,

Ogromne powierzchnie szklane i bardzo wąskie ramy zacierają granice między

w dodatku silnik z możliwością integracji z systemami Smart Home działa za

wnętrzem a zewnętrzem. Zapewniają również wygodne wyjście na taras, balkon

naciśnięciem przycisku. A może potrzebujesz bardziej tradycyjnego produktu?

lub do ogrodu. Drzwi przesuwne tworzą wyjątkowy klimat mieszkania – wnoszą

Drzwi przesuwnych z wentylacją obwodową? Z nami dokonasz właściwego

do domu wolność. Wygodne, piękne i bezpieczne.

wyboru.
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HS SYSTEM PODNOSZONO-PRZESUWNY
STANDARD

Nasze systemy przesuwne
Twoje możliwości bez granic

SL SYSTEM PRZESUWNY LEKKI

INFINITY VIEW

HS SYSTEM PODNOSZONO-PRZESUWNY PANORAMA

Produkty MACO

HSP SYSTEM PODNOSZONO-PRZESUWNY
PERFORMANCE
Zasuwnice

SKB ROZWIĄZANIA
PRZESUWNO-UCHYLNE

PAS ROZWIĄZANIA ODSTAWNO-
PRZESUWNE Z FUNKCJĄ
RÓWNOLEGŁEGO ODSTAWIENIA

Wózki
Napędy
Szyny prowadzące
Osłony ramowe
Klamki
Uszczelki
Szyny uszczelniające
Progi
i wiele więcej …
MOVE
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Wszystko do drzwi
Wizytówka domu
Drzwi to po prostu drzwi? W żadnym wypadku! Ponieważ nie każdy

Nie tylko wieszamy Twoje drzwi na zawiasach, ale oferujemy dużo

oferuje to, co jest możliwe z okuciami MACO: łączymy szykowny design z

więcej. Niezależnie od tego, czy chodzi o drzwi wejściowe, boczne czy

bezpieczeństwem, komfortową obsługą, izolacją termiczną i dźwiękową.

balkonowe – nasza inteligentna, wszechstronna technologia spełni

Wszystko to sprawia, że Twoje drzwi stają się prawdziwą wizytówką

wszelkie oczekiwania. Dzięki MACO możesz na przykład mieć oko na

Twojego domu.

swoje drzwi nawet wtedy, gdy nie ma Cię w domu.
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ZAMKI Z SILNIKIEM

ZAMKI I AKCESORIA DO DRZWI Z PVC, DREWNA I ALUMINIUM

ZAMKI AUTOMATYCZNE

UJEDNOLICONA PLATFORMA
ZACZEPOWA

Akcesoria Produkty

Nasze rozwiązania do drzwi
Twoje możliwości bez granic

Klamki
Zawiasy
Elektrozaczepy
Progi
Uszczelki
Kontrola dostępu
	I dużo więcej ...

ZAMKI
MODUŁOWE

ZAMKI OTWIERANE
KLUCZEM

INSTINCT

ZAMKI OTWIERANE
KLAMKĄ
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Typowe MACO
Design. Bezpieczeństwo.
Komfort.
Design
Nasza bogata oferta okuć pozwala na projektowanie
różnorodnych kształtów drzwi i okien, rodzajów otwierania,
możliwości kombinacji i funkcji dodatkowych. Produkty
smart stawiają czoła technicznym wyzwaniom projektowym i
umożliwiają niemal każdą funkcjonalność – nawet w przypadku
dużych, ciężkich elementów.
MACO oferuje również najszerszą gamę wykończeń powierzchni
w branży. Powłoki okuć umożliwiają dekoracyjne projektowanie,
poprawiają m.in. właściwości ślizgowe, zmniejszają zużycie oraz
chronią materiał bazowy przed wpływami środowiska, a także
korozją i oznakami użytkowania.

MACO posiada
niezrównane
doświadczenie
w zakresie
bezpieczeństwa i
lakierowania
powierzchni.

Niezależnie od tego, czy chodzi o cynkowanie, malowanie
proszkowe, anodowanie, malowanie na mokro, odparowywanie
próżniowe czy malowanie tworzyw sztucznych, MACO
opanowalo wysoko rozwinięte procesy, aby móc spełnić
wszystkie wymagania dotyczące koloru, ochrony i struktury
powierzchni.
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Bezpieczeństwo
Ochrona antywłamaniowa jest jednym z najważniejszych wymogów
stawianych przed oknami i drzwiami. MACO stale wyznacza trendy w
zakresie mechanicznej ochrony antywłamaniowej i umożliwia budowę
stolarki do klasy bezpieczeństwa RC 3. Im dłużej okna czy drzwi
wytrzymują próbę włamania, tym bezpieczniejsze jest mieszkanie i
dom oraz tym pewniej czują się jego mieszkańcy.
Nasze rozumienie bezpieczeństwa na tym się nie kończy. Troszczymy
się również o zabezpieczenie przed ekstremalnymi zjawiskami
pogodowymi: Na przykład specjalny system ochrony
przeciwpowodziowej chroni mieszkańców przed takimi zagrożeniami.

Komfort
Okna, które utrzymują ciepło wewnątrz, i tym samym oszczędzają
energię. Ogromne przeszklenia, które mimo ogromnych rozmiarów i
dużego ciężaru mogą być bez wysiłku przesuwane i w momencie
domykania same dociskają się do ramy. Drzwi balkonowe, przez
które można przejść bez barier. Drzwi wejściowe, które można
wygodnie odblokować za pomocą aplikacji na smartfonie i otworzyć
automatycznie.
Ale jeśli chodzi o komfort, myślimy nie tylko o codziennym życiu
użytkownika, ale także o korzyściach dla naszych klientów i partnerów.
Dlatego usługi MACO obejmują m.in.:

Potrzeby
klientów są w
centrum naszego
zainteresowania.

	Wstępne zmontowanie progów dla optymalnego procesu produkcji
	Własne centrum testowe i wstępnie przetestowane systemy
kontroli gospodarki magazynowej
	Udostępnianie danych i narzędzi, takich jak MacoWinPlus,
Techniczny Katalog Online i CE4ALL
	Obszerna dokumentacja
	Szkolenia i pomoc w obróbce
	Aktywne wsparcie marketingowe
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MACO
ACADEMY

Troskliwy
dostawca

Możemy.Rozwijać się.
Razem.

NORMA-Know-how
	Podstawy profesjonalnej produkcji okien i drzwi, wytyczne i
normy oraz ich praktyczne zastosowanie
	Badania na linii produkcyjnej i badania TBDK
	Badania na zgodność z normami EN 13126-8, EN 1191
	Badania dla elementów stolarki > 150 kg

MACOAcademy to nasz
pomysł na to, jak pomóc
Twojej firmie w dalszym,
zrównoważonym rozwoju.
Obecnie oferujemy
następujące moduły i treści:

Oznakowanie CE
	CE4ALL to narzędzie do wprowadzania produktów na rynek w
zgodzie z przepisami.
	Ułatwia planowanie, przygotowanie deklaracji właściwości
użytkowych, oznakowanie CE i archiwizację.

Ochrona antywłamaniowa RC
	Szkolenia z ochrony antywłamaniowej według klas RC
	Licencje RC na okna, drzwi i systemy podnoszono-przesuwne
	Badania na zgodność z normami EN 1628, EN 1629 i EN 1630

DATEN
SERVICE

MacoWinPlus

Skuteczna.
Współpraca.

producentów, korzystających i niekorzystających z

Nasz konfigurator okuć jest idealnym uzupełnieniem
procesów firmowych, zarówno dla sprzedawców jak i
oprogramowania do konfiguracji okien. Najważniejsze funkcje:
	Konfiguracja okuć dla ponad 250 systemów okiennych,

Dane stały się cennym

drzwiowych i przesuwnych

towarem w dobie

Wycena za jednym kliknięciem dla 300 systemów profili

przemysłu 4.0. Szybko i łatwo
dostępne stają się decydującą

	Komfortowe zarządzanie ofertami i klientami
Możliwość indywidualnego kreowania portfolio produktów

przewagą konkurencyjną.

	Interfejs do oprogramowania do konfiguracji okien

Jesteśmy tego świadomi i dzięki

	Sterowanie maszynami

naszym usługom wyznaczamy w
tej kwestii standardy dla branży:

Techniczny Katalog Online MACO (TOM)
W TOM znajdziesz wszystkie dane dotyczące naszych

Od samego początku MACO dąży do bliskich i osobistych relacji z
klientami i dostawcami. Inwestujemy dużo czasu i energii, aby
przełożyć Twoje potrzeby na praktyczne rozwiązania i procesy, które
ułatwią Ci pracę. Dlatego oferujemy Ci platformę serwisową
MACOAcademy, konfigurator okuć MacoWinPlus oraz
katalog techniczny online. Twój doradca klienta z przyjemnością
poinformuje Cię o innych naszych usługach.

produktów, najbardziej aktualne, dostępne o każdej porze.
Przegląd treści do pobrania:
	karty katalogowe produktów i tabele
	Widoki w formacie dxf
	Rysunki wierceń i frezowania
i dużo więcej …

Platforma do składania zamówie
Połączenie EDI
Eksport danych BMEcat
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Naturalnie
zrównoważony
rozwój
Działamy zgodnie z najlepszymi
praktykami ekonomicznymi,
ekologicznymi i społecznymi.
W ten sposób tworzymy podstawy
dla trwałego sukcesu biznesowego
naszych klientów i Grupy MACO.

Branża okuć nie jest biznesem produktów

się do ochrony zasobów, przywiązujemy dużą

Niemieckim Związku dla Zrównoważonego

jednorazowego użytku. Produkty MACO

wagę do stosowania materiałów przyjaznych

Budownictwa e.V. (DGNB), jak również uznanie

wyróżniają się trwałością i wnoszą istotny

środowisku oraz redukcji niebezpiecznych

nas za zakład przyjazny środowisku

wkład w efektywność energetyczną budynków

materiałów roboczych. Zgodność z Deklaracjami

Klimabündnisbetrieb Austria są wyrazem

na całym świecie. Stale optymalizujemy nasze

Środowiskowymi Produktów (EPD) wg

tego zaangażowania i odpowiedzialnego

procesy produkcyjne i logistyczne, przyczyniając

ISO 14025 i EN 15804, nasze członkostwo w

działania.
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MACO
jako pracodawca

Innowacyjne otoczenie sprzyja realizacji
własnych pomysłów. Tutaj mogę coś
osiągnąć! iMACO bardzo mnie w tym wspiera
poprzez dodatkowe szkolenia i najwyższej
klasy sprzęt.

Praktyka zawodowa pierwszej klasy
Mathias Habersatter
Dział Okien
od 13 lat w MACO

Od lat inwestujemy w praktyki zawodowe na najwyższym poziomie w
bardzo ciekawych działach MACO. W ciągu ostatnich 50 lat uczyło się u nas
ponad 500 młodych ludzi – połowa z nich nadal pracuje w firmie.

Badania i nauka siłą napędową zmian
W MACO wierzymy w ciągły rozwój i naukę przez całe życie: czy to

Czuje się, że MACO jest firmą rodzinną.

poprzez wspieranie pracowników, zapewnienie im nowych kwalifikacji, czy

Trzymamy się razem i polegamy na sobie.

też szkolenie praktykantów podczas kreatywnych warsztatów.

Szacunek osobisty jest dla nas bardzo ważny,

Programy szkoleniowe są dostosowane do aktualnych wymagań i

a elastyczne modele czasu pracy sprawiają,

prowadzone przez wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów. Obejmują

że nasze życie prywatne nie jest

wiele różnych zagadnień, od wytycznych dla mediów społecznościowych i

zaniedbywane.

kompleksowych instrukcji IT, aż po Industry 4.0 i Lean Production.
Dzięki temu nasi pracownicy mają wiele możliwości rozwoju osobistego i

Tanja Zeppel
Manager podróży służbowych i wizyt firmowych
od 19 lat w MACO

zawodowego. Nasi klienci i partnerzy czerpią korzyści z wysokiej motywacji
zespołu MACO, wyjątkowego doświadczenia i aktualnej wiedzy
specjalistycznej.

Jestem dumna, że mogę pracować dla
światowego lidera rynku, który wytwarza
produkty bardzo wysokiej jakości.

Zgłoś się teraz!
Zobacz, jak wiele jest

Sprawiamy, że codzienne życie staje się
łatwiejsze i bardziej komfortowe dla ludzi
w ponad 40 krajach.

możliwości dołączenia do
zespołu MACO i wspólnego
rozwoju.
www.maco.eu/jobs

Sandra Maierhofer
Produkcja
od 22 lat w MACO
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Gwarancja
jakości
MACO jest dostawcą klasy premium. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko w
naszych produktach i usługach, ale także we wszystkich naszych działaniach:
Dla nas jakość oznacza również to,

Nasze referencje
Projektujemy środowisko
życia i pracy w ponad
40 krajach

… że udzielamy długiej gwarancji na nasze produkty,
… że sami przeprowadzamy kompleksowe testy produktów,

Dom » Riegel «, Austria

… ż e oferujemy szczególnie odporną ochronę antykorozyjną,
… że działamy w sposób przyjazny dla środowiska.

» Villa Arena «, Rende, Cosenza, Włochy

Apartamenty » Qualital «, Australia

» Dziedziniec w Grünstadt «, Niemcy

» Illwerke «, Centrum Montafon, Austria

Aby zapewnić doskonałą jakość produktu, współpracujemy z certyfikowanymi
dostawcami i stosujemy wstępnie przebadane materiały. Ponadto nasze
produkty wyróżniają się inteligentnym designem, najnowocześniejszymi
technologiami produkcji i testowania, a wszystko to zapewniają kompetentni,
zaangażowani pracownicy. Dlatego udzielamy 10-letniej gwarancji na nasze
produkty oraz do 15 lat gwarancji na najwyższej jakości powłoki TRICOAT.
Dbamy również o to, aby jakość naszych produktów odpowiadała normom i
zaleceniom. Nasze zamki drzwiowe – by wymienić tylko jeden przykład – są
testowane zgodnie z QM 342, a nasze okucia podnoszono-przesuwne –
zgodnie z QM 346. Należy też wspomnieć o naszych certyfikatach, m.in.
systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001, systemie
zarządzania środowiskowego zgodnym z normą ISO 14001 oraz systemie
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnym z normą OHSAS 18001,
które obowiązują we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych.
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