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W pełni ukryte

Wygląd okien stanowi priorytet? W takim razie warto

MULTI
POWER

zawiasów MACO Multi Power: przy zamkniętym oknie

NIEWIDZIALNA SIŁA

żadnego problemu.

wybrać prawdziwie designerskie rozwiązanie w postaci
okuć zupełnie nie widać. Bardzo wąskie, zlicowane okna
stają się rzeczywistością. W dodatku bez rezygnowania
z funkcjonalności i bezpieczeństwa. Zawiasy utrzymują
duże ciężary – w przypadku Multi Power nawet
trójskrzydłowe, designerskie okna nie stanowią

Multi Power
Korzyści dla producentów

Do dużych obciążeń

Oszczędność czasu

Okna i drzwi balkonowe stają
się coraz cięższe. Solidne
przeszklenia zapewniają izolację
akustyczną i termiczną – a w
połączeniu z Multi Power nie
odbywa się to kosztem estetyki.

Z Multi Power wszystko idzie
sprawnie: do wszelkich powszechnie
stosowanych profili z PVC i aluminium
dostarczamy dokumentację
umożliwiającą komfortowy montaż.
Także połączenie z elementem
przenoszącym obciążenie nie stanowi
problemu: wystarczy tylko zawiesić
skrzydło – niczego nie trzeba już
ustawiać.

Trwałość – dzięki
wyjątkowej ochronie
antykorozyjnej
Nasza zaawansowana powłoka Tricoat
gwarantuje trwałość i odporność
na warunki atmosferyczne, także
w przypadku drewna Accoya i drewna
o kwaśnym odczynie. Świetnie
sprawdzi się w budynkach położonych
blisko wybrzeża, a także w przemyśle,

Prostota

rolnictwie oraz w łazienkach.

Nawiercić, dopasować,
przykręcić: dzięki szablonom
nie ma nic prostszego.
Niepotrzebne są dodatkowe
wiercenia pod czopy nośne,
dlatego w MACO dodatkowe
wiercenia to już przeszłość.

Możliwość doposażenia

Możliwość regulacji

Dzięki systemowi przenoszenia
obciążeń MACO ciężar skrzydła
drzwi balkonowych może
wynosić do 180 kg.

Multi Power można regulować
we wszystkich trzech
kierunkach. Ponadto śruba
regulacji bocznej w nożycy
zapewnia dodatkowe
bezpieczeństwo, ponieważ
blokuje samoczynną zmianę
ustawienia.
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(Nie)widzialne
argumenty…

Kryte zawiasy
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…przekonają Twoich
klientów

Estetyczne

Łatwe w czyszczeniu

Solidne

Bez konserwacji

Widoczne zawiasy

Zlicowane
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Niezwykle mocne
Uniwersalne
w zastosowaniu
Kryte zawiasy, które sprawdzą się wszędzie: niezależnie,
czy chodzi o okna standardowe, dwu- czy wieloskrzydłowe,
okna antywłamaniowe czy zlicowane – MACO Multi Power
spełni wszelkie wymagania.

Okno antywłamaniowe

Okno dwuskrzydłowe

Jednoskrzydłowe okno rozwierno-uchylne
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Okno z mikrowentylacją

Drzwi balkonowe z progiem

Okno wieloskrzydłowe
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Dodatkowy element
nośny MACO
Zwiększa możliwości
Drzwi balkonowe lub tarasowe wpuszczające dużo światła? Dzięki
elementowi przenoszącemu obciążenia marki MACO możliwe jest
tworzenie drzwi balkonowych o masie do 180 kg – oczywiście
z krytymi zawiasami. Nie ma na rynku lepszego rozwiązania.
Dodatkowy element przenoszący obciążenia instaluje się niezwykle
łatwo dzięki szablonowi wiercenia – także podczas modernizacji okien.
Dodatkową zaletą jest prosty montaż skrzydła na zasadzie
Mount & Go. Element odciąża ponadto zawiasy narożne, co
znacznie wydłuża ich żywotność.

Próg z tworzywowym profilem ramy
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Przejście bez barier
Okna i drzwi z niskimi progami? Także
w takim wypadku można zastosować
dodatkowy element przenoszący obciążenia.

Próg z drewnianym profilem ramy
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Estetyka bez krawędzi i rogów
Wąskie profile ram? Oczywiście!
Co jeszcze potrafi Multi Power? Zawiasy umożliwiają
tworzenie superwąskich ram okiennych: szerokość
wynosząca około jednego centymetra pozwala na
uzyskanie zupełnie nowej estetyki, możliwej również
w klasie odporności na włamanie RC 2. Rozwiązanie to
nadaje się do profili zlicowanych o głębokości wrębu
wynoszącej 24 mm, w których profil ramy jest równy
10 mm: wymaga to jedynie zastosowania dodatkowego
elementu: płytki wzmacniającej.
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Multi Power
Ogólny zakres
zastosowań
	Do drewna, PVC i aluminium z rowkiem
okuciowym 16 mm
	Do systemów okiennych ze skrzydłem
zlicowanym lub zwykłym od szerokości
wrębu 4 mm
	Do stolarki jedno-, dwu- i wieloskrzydłowej:
okna o masie skrzydła do 130 kg, drzwi balkonowe
o masie skrzydła do 150 kg (z dodatkowym
elementem przenoszącym obciążenia do 180 kg)
	Odpowiednie do okien rozwierno-uchylnych,
uchylno-rozwiernych, rozwiernych i uchylnych
	Możliwość mikrowentylacji
	Ochrona antywłamaniowa do klasy odporności
RC 3 Szerokość wrębu skrzydła od 370 do 1650 mm
	Wysokość wrębu skrzydła od 360 do 2800 mm
	Do osi 9 i 13 mm
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Wszystko z jednej
ręki?
Oferujemy kompletne rozwiązania do systemów przesuwnych, okien i drzwi – z drewna,
PVC i aluminium. Zapraszamy do skorzystania z naszej wszechstronnej oferty systemów
oraz kompleksowej obsługi. Więcej informacji można zasięgnąć na naszej stronie
internetowej www.maco.eu lub kontaktując się z doradcą klienta MACO.

MACO w Twojej okolicy:
www.maco.eu/kontakt
Dokument ten jest na bieżąco aktualizowany.
Aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej https://www.maco.eu/assets/759463
lub po zeskanowaniu kodu QR.

Data: 11.2021
Nr 759463
Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone.

