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ARTYKUŁ WSTĘPNY MACO

Zeskanuj kod QR i czytaj 
magazyn TECHNOgramm na 

urządzeniach mobilnych iPhone i iPad!

Od lewej: Ewald Marschallinger, Jürgen Pratschke, Guido Felix i Ulrich Wagner.

Przedsiębiorstwo MACO już pr-
zed laty zdecydowało się 
wytwarzać swoje produkty w Aus-
trii i nie przenosić produkcji do kra-
jów, w których dostępna jest tania 
siła robocza. W ten sposób poka-
zaliśmy, że stawiamy na najwyższą 
jakość naszych produktów i że 
zależy nam na współpracy z nas-
zymi wykwalifikowanymi pracow-
nikami w trzech austriackich zakła-
dach produkcyjnych. Nasza firma 
jest w bardzo dobrej kondycji, lecz 
nawet w jej przypadku trwający od 
ponad pięciu lat kryzys gospod-
arczy, rosnąca konkurencja z kra-
jów z tanią siłą roboczą i zmienny 
portfel zamówień na ważnych ryn-
kach okuć zwiększyły presję na 
sprawność zarządzania.

Aby optymalnie odnaleźć się 
w tych nowych warunkach ryn-
kowych, firma MACO wprowad-
ziła w ostatnich miesiącach pe-
wne zmiany. Skoncentrowaliśmy 
się nie tylko na oszczędnościach 
finansowych i redukcji personelu, 
lecz także przede wszystkim na 
uproszczeniach organizacyjnych. 
Usprawni to z jednej strony pro-
ces rozwoju produktów MACO, 
z drugiej natomiast pomoże nam 
w przyszłości osiągnąć najwyższą 
produktywność.

Wytyczyliśmy kierunek działania 
tak, aby firma była odpowiednio 
przygotowana na sprawne i elas-
tyczne funkcjonowanie w przys-
złości. Restrukturyzacja nie 
ominęła też kadry kierowniczej pr-
zedsiębiorstwa, która została 
znacznie ograniczona z myślą 
o sprawniejszym i szybszym po-
dejmowaniu decyzji. Najbardziej 
widocznym znakiem zmian jest 
nowy zarząd, który z pełną odpo-

wiedzialnością wprowadza już 
nowy kierunek w naszym rodzin-
nym przedsiębiorstwie. Powiew 
świeżości wnosi do firmy trzech 
specjalistów branżowych: Guido 
Felix, Ewald Marschallinger i Ul-
rich Wagner. MACO już dziś dzi-
ała znacznie szybciej i elastycz-
niej niż dawniej. W połączeniu 
z innowacyjnymi rozwiązaniami 
i właściwymi działaniami ryn-
kowymi dynamika ta pozwoli nam 
zdobyć na rynku jeszcze silnie-
jszą pozycję.

Wdrożyliśmy już środki, za po-
mocą których znacznie zoptyma-
lizujemy zarówno nasz asorty-
ment, jak i obsługę klientów 
i partnerów biznesowych. Na waż-
nych targach Fensterbau Frontale 
zaprezentujemy nowe rozwiąza-
nia skoncentrowane wokół trzech 
kluczowych zagadnień: wzor-
nictwa, bezpieczeństwa i wygody. 
Nasze produkty z pewnością zas-
koczą i zadziwią niejednego goś-
cia wystawy. Kilka z tych nowości 
chcemy przedstawić już w tym nu-
merze magazynu TECHNO-
gramm.

Jednym z zagadnień, któremu 
poświęcone jest to wydanie, jest 
nasza niekwestionowana prze-
waga w dziedzinie zabezpieczeń. 
Tylko przy użyciu okuć MACO 
można dziś otrzymać okna o kla-
sie odporności na włamanie RC 3 
z kompletnymi testami syste-
mowymi dla elementów każdej 
wielkości. Zagadnieniu bezpiec-
zeństwa i zabezpieczeń antywła-
maniowych poświęcony jest nie 
tylko artykuł na temat fizyki okuć, 
lecz także dodatkowy przegląd hi-
storyczny, podsumowujący rozwój 
certyfikowanych okuć antywłama-

niowych w firmie MACO na pr-
zestrzeni ostatnich 15 lat. Przed-
stawiamy również nowe 
rozwiązania w obszarze drzwi bal-
konowych, które eliminują bariery, 
a zarazem przyczyniają się do 
zwiększenia bezpieczeństwa, en-
ergooszczędności i estetyki. Ar-
tykuły na stronach 10–13 dowo-
dzą, że MACO produkuje nie tylko 
okucia okienne, lecz także – jako 
firma mająca kompleksową ofertę 
– udostępnia optymalne rozwią-
zania drzwiowe i elementy pod-
noszono-przesuwne. Zachęcamy 
do zapoznania się z nimi osobiś-
cie na targach Fensterbau Fron-
tale.

Mimo obecnej niełatwej sytuacji 
w dalszym ciągu z powodzeniem 
się rozwijamy. Niezmiennie stawi-
amy przy tym na produkcję w Aus-
trii i na wyjątkowy udział produk-
cji własnej. Ten wielki potencjał 
pozwala nam szybko reagować 
na pojawiające się nagle wymag-
ania. Dzięki usprawnieniom orga-
nizacyjnym, inwestycjom w nowe, 
zaawansowane technologicznie 
instalacje produkcyjne czy rozbu-
dowie naszych mocy produkcyj-
nych – co zaplanowano na nadcho-
dzące lata w zakładzie w Salzburgu 
– zapewniamy naszej firmie niez-
będną elastyczność, która po-
maga nam w dalszym ciągu kon-
sekwentnie kierować się 
oczekiwaniami klientów i ich kor-
zyściami. Dzięki temu MACO po-
zostaje silnym, odnoszącym suk-
cesy partnerem.  

Życzymy Państwu interesującej 
lektury i przesyłamy pozdrowienia 
z Salzburga!

Zarząd firmy MACO
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MACO MULTI POWER

Swobodne przemieszczanie się 
między pokojem i balkonem lub 
ogrodem bez żadnych ogranic-
zeń? Dzięki niezwykle płaskim 
progom to możliwe! W przy-
padku drewnianych drzwi bal-
konowych progi TRANSIT spra-
wiły, że potknięcia już od 
dawna należą do przeszłości. 
Teraz MACO wprowadza na 
rynek rozwiązania odpowied-
nie dla profili z tworzywa sz-
tucznego.

Drzwi balkonowe i tarasowe 
z tworzywa sztucznego były w pr-
zeszłości montowane zwykle 
z profilem ramy na całym obwo-
dzie i zewnętrznymi – a więc wi-
docznymi – zawiasami. Niejako 
„w pakiecie” klient otrzymywał też 

potknięcia i niełatwe czyszczenie. 
Użytkownikom zależy tymczasem 
z jednej strony na perfekcyjnym, 
nowoczesnym wzornictwie, z dru-
giej natomiast na eliminacji barier 
w rozumieniu norm ÖNORM i DIN. 
Dlatego całkowicie ukrytą stronę 
zawiasową MULTI POWER można 
teraz połączyć z progami takich 
producentów jak Grundmeier 
(GKG), Trocal i Veka. 

DLA WAGI CIĘŻKIEJ
W efekcie powstały elementy 
o maksymalnej masie skrzydła 
wynoszącej 110 kg (GKG i Veka) 
oraz 130 kg (Trocal). Przy produk-
cji tak ciężkich modułów niez-
będna jest precyzyjna, idealnie 
dopasowana obróbka wszystkich 
zastosowanych elementów. Do-

Połączenie okuć MULTI POWER z progami firm Grundmeier, Trocal lub Veka

Przekonujący brak barier teraz również 
w drzwiach balkonowych z PVC

tyczy to już łączenia profilu ramy 
i progu. Tylko prawidłowo wyko-
nane połączenie pozwala nieza-
wodnie i trwale zniwelować duże 
siły skręcania otwartego skrzydła 
za pośrednictwem łożyska naroż-
nego. 

MONTAŻ ZALEŻNY 
OD SYSTEMU
Równie ważny jest montaż zawi-
asów dolnych z podkładkami od-
powiednimi dla określonego progu 
i profilu ramy. Dzięki montażowi 
dostosowanemu do danego 
systemu zawias dolny MULTI PO-
WER dodatkowo wzmacnia połąc-
zenie narożne między profilem 
ramy i progiem. Stabilna pod-
kładka i dokręcony do niej cały 

 ▌ Drzwi balkonowe z tworzywa sztucznego, które eliminują bariery i zwiększają wygodę mieszkania – rozszerzenie gamy produktów MULTI POWER o progi firm Grundmeier  
(z lewej), Trocal (na środku) i Veka (z prawej) sprawia, że to życzenie może stać się rzeczywistością.

próg stanowią podstawę bez-
piecznej, długotrwałej pracy 
systemu przez dziesiątki lat.

KOMPLEKSOWE TESTY
Rozwiązanie zapewnia nie tylko 
wieloletnie sprawne funkcjonowa-
nie, lecz spełnia też oczywiście 
wymagania w zakresie szc-
zelności i odporności na przeni-
kanie wody opadowej. Stwierd-
zono i potwierdzono to w ramach 
szeroko zakrojonych testów i kon-
troli wewnętrznych. Wszystko to 
sprawia, że producentom stolarki, 
którzy chcą wytwarzać drzwi bal-
konowe z niewidocznymi okuci-
ami, nic nie stoi już na przeszko-
dzie.
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Nowa strona zawiasowa sprosta drzwiom balkonowym ważącym nawet 160 kg

Solidny pakiet – większa wygoda
 ▌ Dzięki rozszerzeniu istniejącej oferty produktów MACO z podwó-
jną puszką zawiasu można teraz produkować ciężkie, drewniane 
drzwi balkonowe o maksymalnej masie skrzydła 160 kg. Nowa 
strona zawiasowa gwarantuje zabezpieczenie antywłamaniowe 
o klasie odporności RC 3.
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MACO MULTI

W nowoczesnych budynkach 
i mieszkaniach okna o dużej 
powierzchni łączy się z na-
jwyższą energooszczędnością. 
Mimo zastosowania dużych po-
wierzchni okiennych straty en-
ergii cieplnej powinny być 
utrzymywane na jak najniżs-
zym poziomie. Coraz cięższe 
elementy okien uwzględniono 
przy opracowywaniu nowej 
strony zawiasowej DT160. Ro-
związanie to poradzi sobie bez 
problemu ze skrzydłami ma-
sywnych, drewnianych drzwi 
balkonowych o masie do 
160 kg. Produkt rozszerza w ten 
sposób istniejącą ofertę pod-
wójnych puszek zawiasów i za-
pewnia pełną zgodność z ist-
niejącym asortymentem 
MULTI-MATIC. 

DLA WAGI CIĘŻKIEJ
Z uwagi na nośność na poziomie 
160 kg nowe łącznika kątowego 
się do rozwiązań większości pro-

ducentów drewnianych drzwi bal-
konowych. Bez problemu można 
więc zastosować oferujące lepszą 
izolacyjność okna trzy-, a nawet 
czteroszybowe o szerokości do 
1650 mm lub wysokości 2600 mm. 
Dodatkowe otwory na wkręty w  
zawiasie górnym zapewniają nie-
zbędną nośność i stabilność. Nie 
zapomnieliśmy też o kwestii bez-
pieczeństwa – nową stronę zawi-
asową można stosować nawet 
w oknach o klasie odporności na 
włamanie RC 3.

ZGODNOŚĆ Z INNYMI
PRODUKTAMI
Istotną zaletą dla producentów 
stolarki okiennej jest fakt, że 
strony zawiasowe DT160 można 
stosować razem z istniejącą ofertą 
zawiasów DT130, co umożliwia 
ich używanie w oknach rozwier-
no-uchylnych, uchylno-rozwier-
nych oraz drzwiach balkonowych 
z progiem lub bez. Opcjonalnie 

można także opracować wariant 
rozwierno-uchylny z energoosz-
czędną wentylacją.

OPTYMALNA IZOLACJA
CIEPLNA
Nowy podstawowy korpus pod-
wójnej puszki zawiasu składa się 
z dwukomponentowego tworzywa 
sztucznego. Po raz pierwszy 
w jednym elemencie połączono 
dwa materiały o różnej twardości. 
Solidny, twardszy korpus podsta-
wowy uzupełniają uszczelka war-
gowa i dopasowana pod wz-
ględem kształtu uszczelka na 
spodzie, wykonana z bardziej 
miękkiego tworzywa sztucznego. 

Uszczelka wargowa optymalnie 
niweluje przerwy w powierzchni 
uszczelnienia powstające w przy-
padku łącznika kątowego. Dzięki 
temu – a także ze względu na nie-
wielką przewodność cieplną obu 
materiałów – nie występuje tu nie-
mal zjawisko kondensacji, popra-
wia się natomiast skuteczność izo-
lacji cieplnej. Co więcej, elastyczna 
uszczelka gumowa na dole pod-
stawowego korpusu podwójnej 
puszki zawiasu pozwala także wy-
równać wysokość w przypadku 
niewielkich odchyleń powstałych 
podczas obróbki. 

SZYBKI MONTAŻ 
I KONSERWACJA
Czynnikiem decydującym o łat-
wej obróbce nowej strony zawia-
sowej z dwuczęściową puszką za-
wiasu jest schemat 
rozmieszczenia nawiercanych 
i frezowanych otworów, który jest 
taki sam jak w dotychczasowej 
ofercie produktów tego typu (wy-
jątkiem są profile z 4-milimetrową 
szczeliną przylgową / 15-milime-
trową zakładką / 9-milimetrową 
osią przesunięcia okucia). Jedno-

lity schemat mocowania łożyska 
zawiasu górnego siedmioma 
wkrętami umożliwia ponadto mas-
zynowe przymocowywanie śrub 
do ościeżnicy. Szybką i ekono-
miczną konserwację zawiasów za-
pewnia zintegrowany otwór prze-
znaczony do smarowania zawiasu 
we wrębie w czasie eksploatacji 
skrzydła, bez konieczności wyj-
mowania elementu okna z ramy. 
To ważna zaleta dla klientów!

PONADCZASOWE
WZORNICTWO
Estetyczne osłonki pozwalają 
ukryć łożyska narożne i noży-
cowe, a tym samym zadbać o es-
tetykę. Warto dodać, że dla całej 
serii pod osłonką ukryte jest te-
raz frezowanie niezbędne w przy-
padku szczeliny przylgowej o wy-
miarze 4 mm. Nowe osłonki 
cechują się takim samym wzor-
nictwem jak dotychczasowe mo-
dele, można je więc dowolnie ze 
sobą łączyć. Wszystkie nowe 
osłonki pasują też do produktów 
z serii DT130. Gwarantuje to 
maksymalną elastyczność.

Kolejnym atutem nowych osłonek 
na łożyska nożycowe jest fakt, że 
informują one jednocześnie o pra-
widłowym położeniu trzpienia za-
wiasu górnego. Osłonkę można 
bowiem nałożyć tylko wtedy, gdy 
trzpień jest całkowicie wsunięty.

MNIEJ MAGAZYNOWANIA
Dla systemów ze szczeliną przyl-
gową wynoszącą 12 mm znacz-
nie ograniczono asortyment zawi-
asów górnych. Dostępne zawiasy 
można teraz np. stosować zarówno 
do okien, jak i do drzwi balko-
nowych. Upraszcza to logistykę 
w firmach zajmujących się produk-
cją stolarki i pozwala im obniżyć 
koszty magazynowania.

 ▌ Dodatkowe otwory na wkręty w zawiasie górnym zapewniają niezbędną nośność 
i stabilność. Stronę zawiasową DT160 można bez problemu połączyć z istniejącą 
ofertą zawiasów DT130.

 ▌ Zintegrowany otwór umożliwia smarowanie zawiasu we wrębie w czasie eksploa-
tacji skrzydła bez konieczności wyjmowania elementu okna z ramy.
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TESTY POJEDYNCZE 
JAKO STANDARD
Do 2002 r. powszechne były testy 
pojedyncze (w normatywnych pro-
porcjach) dla klas odporności 
WK 2 i 3. Testy specjalne pojawi-
ały się sporadycznie, np. gdy dla 
firmy Glöckler testowano okna 
w więzieniu pod kątem zabezpiec-
zenia przed ucieczkami na pozi-
omie WK 3.

2001

Podróż w czasie: od pojedynczych testów dla konkretnych klientów
po systemowe testy MACO

Pionierskie działania z myślą o 
maksymalnym bezpieczeństwie
Rozwiązania MACO to produkty 
niekwestionowanego specja-
listy w dziedzinie mechanicz-
nych zabezpieczeń antywłama-
niowych. Nieprzerwane prace 
w obszarze nowych trendów 
i zabezpieczeń – w szc-
zególności w ciągu ostatnich 
15 lat – sprawiły, że udało nam 

się wypracować szerokie 
know-how i znaleźć się w gro-
nie pionierów w dziedzinie be-
zpieczeństwa w branży. 

Magazyn TECHNOgramm za-
biera czytelników w podróż pr-
zez ostatnie 15 lat.
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PRZEJŚCIE NA 
TESTY SYSTEMOWE
Nakłady związane z licznymi po-
jedynczymi testami były bardzo 
wysokie, dlatego branża i instytuty 
badawcze poszukiwały możli-
wości przeprowadzania takich 
testów dla całych systemów pro-
fili. Potrzebne było tu okucie an-
tywłamaniowe, które umożliwi-
ałoby określone zastosowania 
(pod względem szerokości i wy-
sokości) i miałoby co najmniej 
klasę odporności WK 2. Właści-
wym rozwiązaniem okazało się 
okucie MULTI TREND i.S. firmy 
MACO. Przygotowano pierwsze 
testy systemowe dla stolarki dre-
wnianej i z tworzywa sztucznego, 
które są dopasowane zarówno do 
obszaru zastosowań, jak i do 
maksymalnej odległości pomiędzy 
punktami ryglowania.

POWÓDŹ JAKO
NOWE WYZWANIE
Poszukiwania rozwiązań do 
ochrony przed katastrofami natu-
ralnymi objęły w Austrii nie tylko 
lawiny, lecz także powodzie. 
W 2005 r. austriacki instytut ift 
opublikował w tym celu wytyczne 
pt. „Hochwasserbeständige Fen-
ster und Türen FE-07/1” (Okna i dr-
zwi chroniące przed powodzią FE-
07/1), a firma MACO z uwagi na 
niedawne powodzie zleciła na po-
dstawie tych wytycznych testy 
swoich okuć i natychmiast z po-
wodzeniem je zaliczyła.

SKUTECZNA OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Testy odporności ogniowej 
w oparciu o normę EN 1634 
zawsze były na czasie. Wiele ta-
kich testów przeprowadzono 
wspólnie z klientami w instytut-
ach FFF w Szwajcarii i IBS w Linzu. 
W tym celu okna zamontowane 
w ścianie ustawiano przed piecem 
z czterema agregatami z palni-
kami, które następnie zapalano. 
Jeśli podane w normie wymogi 
czasowe zostały przekroczone 
o 20 proc., certyfikat obowiązy-
wał również dla elementów wiel-
kopowierzchniowych.

OCHRONA PRZED LAWINAMI
Po katastrofie w Galtür w 1999 r. 
opracowano procedurę testową, 
za pomocą której można sklasy-
fikować okna pod względem 
ochrony przed lawinami (norma 
ÖNORM B5301 z lutego 2003 r.). 
Firma MACO zmierzyła się z tym 
nowym wyzwaniem razem z pr-
zedsiębiorstwem Veka. W ramach 
trzyetapowego testu w instytucie 
Holzforschung Austria drzwi bal-
konowe przetestowano pod kątem 
ochrony przed lawinami na pozi-
omie 10 (strefa żółta: 1000 kg/m²). 
W 1. części symulacja obejmo-
wała kamienie napływające ra-
zem z lawiną, w części 2. – nacisk 
samej lawiny, a w części 3. – na-
pierające na okno masy śniegu. 
Do pęknięcia sklejenia i wypchnię-
cia szyby doszło dopiero przy ob-
ciążeniu 2400 kg – okucie pozo-
stało jednak na miejscu. W ramach 
współpracy z firmą Pfisterer ro-
związanie bez problemu przeszło 
też kolejny test dla 15. poziomu 
ochrony przed lawinami (strefa 
czerwona: 1500 kg/m²).

2002

2005 2006

2003

2002 2005-2006 
Podróż w czasie: od pojedynczych testów dla konkretnych klientów
po systemowe testy MACO

MACO i.S. PRZEKONUJE
Gdy jesienią 2002 r. przeprowa-
dzano pierwszy test systemowy, 
atmosfera była napięta. Sprawd-
zano wtedy system profili jedno- 
i dwuskrzydłowych okien firmy 
Stöckel. Wszystkie testy w insty-
tucie ift Rosenheim zostały zalic-
zone bez problemu. Również ko-
lejny test systemowy 
z rozwiązaniami firmy Gealan oraz 
kolejne testy systemów drewnia-
nych zakończyły się pozytywnie. 
Dzięki temu nie ma wątpliwości: 
matryca systemowa i okucie 
MACO i.S. z zaczepami ze znalu 
zapewniają klasę odporności 2 
zgodnie z normą DIN EN V 1627-
1630.

TESTY SYSTEMOWE
JAKO STANDARD
Na przestrzeni lat przeprowad-
zano kolejne testy systemowe, jak 
choćby w 2005 r. testy dla firm Re-
hau, Aluplast i Veka, w ramach 
których sprawdzono również 
prace montażowe (np. przystawki 
czy śruby dystansowe). Wykonane 
w 2006 r. testy systemowe dla 
firmy Trocal obejmowały m.in. sy-
mulacje z uwzględnieniem rolet, 
przystawek i dystansu. W testach 
systemowych dla firmy Kömmer-
ling, które zostały przeprowad-
zone wspólnie z grupą Profine, pr-
zebadano natomiast wszystkie 
warianty profili, w tym specjalne 
systemy dla poszczególnych kra-
jów.
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Grundlagen 

DIN EN 1627 : 2011 

Türen, Fenster, Vorhangfassa-

den, Gitterelemente und Ab-

schlüsse - Einbruchhemmung - 

Anforderungen und Klassifizie-

rung 

DIN EN 1628 : 2011 

DIN EN 1629 : 2011 

DIN EN 1630 : 2011 

 

Prüfbericht 12-003228-PR01 

vom 30. Juli 2013 

Prüfbericht 12-003228-PR02 

vom 30. Juli 2013 

 

Konstruktionsunterlagen  

Anlage 1, Seite 1 bis 19 

 
Gültigkeit  

Die Prüfung der einbruchhem-

menden Eigenschaften ermög-

licht keine Aussage über weitere 

leistungs- und qualitätsbestim-

mende Eigenschaften der vorlie-

genden Konstruktion. 

Die Gutachtliche Stellungnahme 

verliert ihre Gültigkeit mit dem 

Ende der Gültigkeit einer der o. g. 

Grundlagen (Normen oder Prüf-

berichte). 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise 

zur Benutzung von ift-

Prüfberichten“. 

Das Deckblatt kann mit der Ty-

penliste als Kurzfassung verwen-

det werden. 

Inhalt 

Die gutachtliche Stellungnahme 

umfasst insgesamt 24 Seiten  

 

 Deckblatt 

Typenliste 

Gutachtliche Stellungnahme 

1 Auftrag  

2 Grundlagen der Beurteilung 

3 Beurteilung 

4 Ergebnis und Aussage 

 
Anlage 1, (19 Seiten) 

 

 Auftraggeber Mayer & Co. Beschläge GmbH 

Alpenstr. 173 

5020 Salzburg 

Österreich 

  

Produkt einbruchhemmende Fenster RC2 

Bezeichnung verschieden 

Außenmaß (B x H) verschieden 

(Rahmen)  

Material PVC, Systeme: Aluplast, Gealan, Rehau, Trocal 

Angriffseite Schließfläche nach EN 12519 

Öffnungsart dreh / drehkipp 

Verglasung P4A nach DIN EN 356 

Beschläge Multi Matic und Multi Trend / Fa. Mayer & Co. Beschläge GmbH 

  

  

 Einbruchhemmung nach  DIN EN 1627 : 2011 

  

 
 

RC 2*) 

  

 
*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergän-

zenden, änderungsbedingten Angaben  

GENERACJA OKUĆ
MULTI-MATIC
W latach 2006/2007 firma MACO 
wprowadziła na rynek okucia 
MULTI-MATIC, które wymagały 
przeprowadzenia nowych testów 
systemowych. Pod koniec 2007 r. 
i na początku roku 2008 wszyst-
kie istniejące testy systemowe 
sprawdzono więc za pomocą 
testów referencyjnych. Dzięki 
temu firma MACO uzyskała ws-
zelkie niezbędne certyfikaty 
również dla nowej generacji okuć.

NOWE SYSTEMY PROFILI,
NOWE TESTY SYSTEMOWE
Producenci profili stworzyli w ko-
lejnych latach nowe systemy, lata 
2009 i 2010 poświęcone były więc 
przede wszystkim testom dosto-
sowawczym. Do testów okien do-
dano testy zabezpieczeń antywła-
maniowych w drzwiach 
i elementach wielkopowierzch-
niowych.

WK ZMIENIA SIĘ W RC
W sierpniu 2011 r. wstępna norma 
DIN EN V 1627-1630 stała się 
normą EN 1627-1630. Niemiecki 
skrót klasy odporności WK (niem. 
Widerstandsklasse) zastąpiono 
tym samym angielskimi literami 
RC (ang. Resistance Class). 
Z uwagi na nową wykładnię ws-
zystkie testy określające zgod-
ność z klasą WK 1 utraciły 
ważność. Wzrosły bowiem wyma-
gania: badaniu należało teraz pod-
dać także wszystkie połączenia 
skrzydła z ramą – czyli również te 
zawiasy, które dotychczas nie 
stanowiły części istotnych dla be-
zpieczeństwa.

SYSTEMY ZAWIASÓW W
CENTRUM UWAGI
Coraz liczniejsze zapytania 
ze strony klientów sprawiły, że 
równolegle z testami syste-
mowymi firmy Schüco przedsię-
biorstwo MACO opracowało 
w 2013 r. rozwiązanie uwzględni-
ające również systemy zawiasów. 
Podczas testów produktów 
Schüco pod kątem zgodności 
z wymogami klas odporności 
RC 1 N, RC 2 N i RC 2 z powod-
zeniem sprawdzono już zawiasy 
MULTI POWER, MULTI MAMMUT 
i wszystkie zawiasy zewnętrzne. 
Na tym przedsiębiorstwo jednak 
nie poprzestało. Firma MACO zle-
ciła testy wszystkich systemów 
zawiasów i uzyskała certyfikaty 
dla wszystkich rozwiązań. Przy-
niosło to olbrzymią korzyść licen-
cjobiorcom MACO, ponieważ nie-
zależnie od stosowanego systemu 
zawiasów mogą oni mieć pe-
wność, że rozwiązanie cechuje 
się co najmniej klasą odporności 
RC 2.

NOWE TESTY SYSTEMOWE 
RC 1 N 
Pod koniec 2011 r. bez problemu 
zaliczone zostały dwa pierwsze 
testy systemowe rozwiązań firm 
Salamander i Brügmann, obejmu-
jących też różne systemy zawi-
asów. W 2013 r. firma MACO opra-
cowała nowe testy systemowe 
specjalnie dla klasy odporności 
RC 1 N*, która w połowie 2014 r. 
została z powodzeniem przete-
stowana wspólnie z dostawcą 
systemu – firmą Veka.

*N = szkło normalne, brak wymagań 
w zakresie przeszklenia

 ▌ Wraz z normą EN 1627-1630, która weszła w życie w 2011 r., strony zawiasowe 
stały się częściami istotnymi dla bezpieczeństwa. Od tej chwili one również  
musiały być poddawane testom.
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JAK ZOSTAĆ LICENCJOBIORCĄ?
W ciągu wszystkich tych lat firma 
MACO przeprowadziła ponad 
20 różnych testów systemowych 
z udziałem licznych dostawców 
systemów i klientów. W ramach 
sprawdzonej procedury licency-
jnej nasi licencjobiorcy pod pew-
nymi warunkami mogą z nich kor-
zystać. Nowości na rynku 
i w ofercie naszych partnerów oraz 
życzenia klientów wpływają na do-
tychczasowe testy i przyczyniają 
się do powstawania nowych ro-
związań. MACO to silny partner 
i niekwestionowany specjalista 
w dziedzinie mechanicznych za-
bezpieczeń antywłamaniowych.

2014

2015

2014-2015

WYZWANIE:
BRAK ZBROJENIA
W wielu opracowanych systemach 
profili (aluplast Energeto, Rehau 
Geneo, profine 76) nowością był 
brak zbrojenia lub wprowadzenie 
zbrojeń kątowych. Było to nowe 
wyzwanie dla testów zabezpiec-
zeń antywłamaniowych, profile 
wyposażone w okucia MACO 
sprostały mu jednak bez zarzutu.

PIONIERSKIE DZIAŁANIA – RC 3
W 2015 r. firma z powodzeniem 
przeszła nieprzeprowadzane do-
tychczas w tej formie testy syste-
mowe pod kątem klasy odporności 
na włamania RC 3. Badanie ob-
jęło 1- i 2-skrzydłowe okna rozwier-
no-uchylne, rozwierne i uchylne 
oraz stałe przeszklenia w oknach 
drewnianych (parz artykuł w ma-
gazynie TECHNOgramm nr 
2/2015). Nowością było połącze-
nie z elementem kontaktowym MA-
CO-TRONIC do monitorowania 
zamknięcia, czyli zintegrowanym 
z okuciem stykiem do instalacji 
alarmowych. Poprzeczkę posta-
wiono bardzo wysoko – testom mi-
ały zostać poddane wszystkie 
systemy zawiasów. W firmie MACO 
w ramach odrębnego projektu opra-
cowano więc dwa nowe produkty, 
aby testami można było objąć 
również rozwiązania ze słupkiem 
ruchomym. Po licznych testach 
wstępnych we własnym ośrodku 
testowym MACO, na początku 

KOMPLETNY SYSTEM PROFILI
DOWODZI SKUTECZNOŚCI
ZABEZPIECZEŃ
ANTYWŁAMANIOWYCH
W ramach ścisłej współpracy firmy 
MACO jako producenta okuć 
i dostarczającej system firmy Inou-
tic/Deceuninck kompletny system 
profili przetestowano pod kątem 
klas odporności RC 1 N, RC 2 N 
i RC 2. Do pomyślnego zaliczenia 
kompleksowych badań w instytu-
cie ift Rosenheim przyczynił się 
m.in. specjalnie opracowany przez 
MACO zaczep i.S. Jego tylna kra-
wędź zazębia się z konturem pro-
filu i gwarantuje dzięki temu większą 
stabilność oraz lepsze zabezpiec-
zenie antywłamaniowe. Wystarczą 
tu zaledwie trzy śruby mocowane 
już nie w stali zbrojenia, lecz bez-
pośrednio w PVC, co znacznie ułat-
wia producentom stolarki prace 
montażowe – m.in. dlatego, że nie 
trzeba już nawiercać wcześniej ot-
worów.

2015 r. rozwiązania z powodze-
niem przeszły testy w instytucie 
ift Rosenheim. Obecnie trwają 
prace nad rozszerzeniem obej-
mującym stolarkę drewnianą/alu-
miniową. Pomyślnie przetestowano 
również rozwiązania ze słupkiem 
ruchomym. W ten sposób MACO 
po raz kolejny pokazuje, co liczy 
się na rynku okuć.
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MACO RAIL-SYSTEMS

Główna grupa produktów MACO 
RAIL-SYSTEMS przekonuje już 
od lat, ponieważ udostępnia wy-
godne, wydajne rozwiązania po-
dnoszono-przesuwne dla ele-
mentów drewnianych. MACO to 
przedsiębiorstwo mające kom-
pleksową ofertę – ostatnio firma 
nadrobiła dystans w segmen-
cie stolarki z tworzywa sztucz-
nego. Wspólnie z dużymi pro-
ducentami profili z niemieckiego 
obszaru językowego opraco-
wała indywidualne okucia dla 
całego rynku europejskiego. 
Dlatego dostawcy systemów, 
tacy jak Aluplast, Gealan, Inou-
tic, Profine, Salamander, 
Schüco czy Veka, stawiają na 
podnoszono-przesuwny system 
okuć MACO. Udanym przykła-
dem jest współpraca z firmą Re-
hau przy pracach nad syste-
mem Geneo.

Jako jeden z dużych producentów 
profili z tworzywa sztucznego pr-
zedsiębiorstwo Rehau planowało 
rozbudowę swojego systemu Ge-
neo do drzwi podnoszono-przesu-
wnych – przy aktywnym wsparciu 
MACO. W ramach projektu do pro-
filu dopasowano elementy okuć, 
podkładki i akcesoria MACO, opra-
cowano, skonstruowano i wytwor-
zono też modyfikacje dla progów 
GFK. Kilkumiesięczna współpraca 
zaowocowała udanymi wspólnymi 
testami systemowymi elementu 
w instytucie ift Rosenheim. Z po-
wodzeniem zaliczono tam wszy-
stkie testy niezbędne do uzyska-
nia znaku CE, jak choćby 
w zakresie szczelności spoin 
i odporności na przenikanie wody 
opadowej. Tym samym firma 
MACO znalazła się w gronie 
wyłącznych producentów okuć dla 
systemu Rehau Geneo.

ZNAK CE 
W PAKIECIE
Nasze okucie jest nie tylko mon-
towane w stolarce Rehau, ale także 
włączane przez wielu innych pro-
ducentów profili w dokumentację 

3

5

4
2

systemów starających się o znak 
CE. Producenci stolarki mogą pr-
zejąć znak CE od dostawcy 
systemu. To najłatwiejszy sposób 
na produkowanie drzwi podnos-
zono-przesuwnych zgodnych z wy-
mogami tego oznaczenia. Pro-
ducenci stolarki mają tu oczywiście 
do dyspozycji kompleksową do-
kumentację (instrukcje montażu, 
prospekty handlowe, certyfikaty 
itp.).

Znak CE informuje klientów, że na-
bywają produkt wysokiej jakości, 
zgodny z powszechnymi w Euro-
pie normami i standardami w ta-
kich obszarach jak odporność og-
niowa, ochrona przed wypadkami, 
ochrona środowiska i bezpiec-
zeństwo. Tym samym otrzymują 
w pełni niezawodne i funkcjonalne 
rozwiązanie podnoszono-przesu-
wne z kompletną dokumentacją 
zgodności CE. Monitorowany pr-
zez zewnętrzny instytut badawczy 
program certyfikacji QM346 poświ-
adcza dodatkowo trwałość nas-
zych komponentów podnoszo-
no-przesuwnych. Znak CE 
i certyfikat QM tworzą więc razem 
kompletny pakiet zapewniający 
spokój ducha i bezpieczeństwo!

WSPÓŁPRACA 
Z WIELOMA 
PRODUCENTAMI PROFILI
Jako dostawca kompletnych ro-
związań i specjalista w dziedzinie 
okuć MACO oferuje optymalne ro-
związania w postaci specjalnie 
opracowanych okuć i modyfikacji 
oraz indywidualnie wytwarzanych 
podkładek do niemal każdego 
systemu z tworzywa sztucznego 
(np. Aluplast 70 i 85, Deceuninck 
76, Gealan S8000 i S9000 i wiele 
innych). Warto zwrócić się po do-
datkowe informacje do specjalis-
tycznego doradcy MACO już dziś!

Połączenie wnętrza i przestrzeni zewnętrznej – 
wielkopowierzchniowe elementy podnoszono-przesuwne 

Indywidualne rozwiązanie do każdego 
systemu profili z tworzyw sztucznych  
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Przekonujące 
argumenty

Co sprawia, że rozwiązanie 
podnoszono-przesuwne MACO 

do produktów z PVC jest wyjątkowe? 

TECHNOgramm prezentuje  
najważniejsze unikatowe cechy 

tych okuć.

 ▌ Pełna dokumentacja
MACO oferuje dokumentację dosto-
sowaną do konkretnego producenta 
profili. Instrukcje montażu, listy zamó-
wień, techniczny katalog online MACO 
i wiele innych dokumentów są dopaso-
wane do danego systemu profili. Dzię-
ki temu producent stolarki otrzymuje 
bezpośrednio od nas wszystkie istotne 
informacje i instrukcje – rozwiązania 
MACO pozwalają więc uniknąć nie-
spodzianek.

 ▌ Solidność również w ekstremalnych 
warunkach
Wszystkie części okuć można opcjo-
nalnie udoskonalić za pomocą spraw-
dzonej powłoki MACO TRICOAT-PLUS. 
To bezkonkurencyjna zaleta. Dzięki niej 
można oferować klientom okna i drzwi 
balkonowe o najwyższym poziomie 
ochrony przed korozją nawet wtedy, 
gdy mają one być stosowane w warun-
kach wysokiego zasolenia powietrza 
w rejonach nadmorskich, w ośrodkach 
przemysłowych o wysokiej emisji szko-
dliwych substancji, a także w otoczeniu 
oparów chloru w krytych pływalniach.

Sworznie ryglujące z solidnej stali za-
pewniają optymalny docisk i uszczelnie-
nie skrzydła. Profile z tworzywa sztucz-
nego w dalszym ciągu nierzadko ulegają 
skrzywieniu podczas montażu okucia, 
dlatego firma MACO opracowała nowy 
sworzeń ryglujący ze specjalną, sfazo-
waną główką o większej tolerancji. Roz-
wiązanie dopuszcza więc niewielkie nie-
dokładności przy montażu i umożliwia 
większą swobodę oraz szybszą pracę. 
Oferta obejmuje standardowe sworznie 
ryglujące i sworznie rozszczelnienia. 
Dodatkowe podkładki wyrównujące nie 
powinny być już potrzebne, na wszelki 
wypadek znajdują się jednak w zestawie.

 ▌ Większa tolerancja i optymalna 
szczelność

 ▌ Mocne połączenie
Płaskownik stalowy z wytłoczony-
mi wstępnie otworami łączy wózki ze 
sobą nawzajem. Połączenie kształto-
we zapewniają nie tylko śruby, ale tak-
że specjalne czopy, które uniemożliwia-
ją wysunięcie się pręta połączeniowego 
przez cały czas eksploatacji rozwiązania.  
Pręt zmontowany poza komorą z tworzy-
wa sztucznego gwarantuje łatwy, szyb-
ki montaż w postaci jednej części. Do-
datkowe prace dostosowawcze nie są 
tu potrzebne.

Do różnych rowków w profilach poszcze-
gólnych producentów dostępne są różne 
wielkości modułowej podkładki z tworzy-
wa sztucznego. Gwarantuje to, że oku-
cia MACO będzie można idealnie dopa-
sować do istniejącego profilu. Wskaźnik 
pozycjonujący zapewnia prawidłowe 
umieszczenie podkładki, co pozwala 
bez trudu uniknąć błędów montażowych. 

 
Wózki w systemie podnoszono-prze-
suwnym MACO dla rozwiązań z PVC 
jako jedyne na rynku są standardowo 
wyposażone w specjalne szczotki. 
Szczotki te są umieszczone przed rolką 
wózka i przed każdym przesunięciem 
zmiatają z szyny bieżnej brud, np. pył 
budowlany, ziarenka piasku czy sierść 
zwierząt domowych. Chroni to rolki 
jeszcze na etapie montażu i zapewnia 
bezproblemowe korzystanie z elementu 
przez wiele lat!

 ▌ Czysty ruch

 ▌ Sedno montażu

 ▌ Skrzydła o masie sięgającej 400 kg można bez problemu przesu-
wać dzięki dodatkowemu wózkowi zintegrowanemu z wózkiem 
podstawowym. 

 
Niewielki współczynnik przenikania ciepła progu wykonanego z tworzywa sztucznego 
wzmocnionego włóknem szklanym sprawia, że separacja termiczna od samego początku 
jest zbędna. W optymalnym przypadku próg jest stosowany z profilami wsuwanymi, co 
pozwala uzyskać niesamowity współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,82 W/
(m²K).

 ▌  System profili Geneo firmy  
Rehau i okucia firmy MACO – 
połączenie optymalne.

 
Aby każdy bez przeszkód mógł poruszać się między pomieszczeniem i przestrze-
nią zewnętrzną, oferujemy rozwiązanie podnoszono-przesuwne w wersji dostoso-
wanej do potrzeb osób o ograniczonej sprawności zgodnie z normą ÖN B 1600 lub 
DIN 18040. Wystarczy połączyć próg MACO GFK z płaską szyną bieżną o minimalnej 
wysokości wynoszącej zaledwie 5 mm oraz podłogowym profilem wyrównującym.

Jak sprawnie znaleźć artykuły do zamówienia? Dzięki pakietom dopasowanym do 
profilu (które zawierają wszystkie istotne pojedyncze części) oraz dodatkowym listom 
okuć składanie zamówienia jest proste i nieskomplikowane. Można oczywiście zamó-
wić również dodatkowe potrzebne części pojedynczo.

 ▌ Najlepsza obsługa

 ▌ Optymalna izolacja od strony podłoża

 ▌ Eliminacja barier w pakiecie
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MACO PROTECT do 3100 mm

Koncepcja modułowa również w 3-zapadkowym zamku 
automatycznym Z-TA

Większa elastyczność – 
dla producenta drzwi

Moduł Z-TA to jeden z najsku-
teczniejszych ryglowanych au-
tomatycznie zamków dr-
zwiowych, dostosowany do 
każdego wymiaru drzwi o wy-
sokości skrzydła we wrębie 
w przedziale 1650–3100 mm. 
Jest to możliwe dzięki listwom 
skracającym lub wydłużającym. 
Bazą dla wszystkich wariantów 
jest zamek podstawowy.

KORZYŚCI
Dzięki koncepcji modułowej wydatki 
na magazynowanie są minimalne, 
a firma może mimo to bez problemu 
realizować indywidualne życzenia 
zainteresowanych drzwiami kli-
entów. Montaż jest bardzo prosty, 
a moduł Z-TA można zainstalować 
nawet w gotowych drzwiach.

BEZPIECZEŃSTWO W
PAKIECIE
Najwyższy punkt ryglowania można 
umieścić w wybranym miejscu. 
Dlaczego jest to korzystne? Gdy 
ten punkt ryglowania zostanie um-
ieszczony możliwie blisko górnego 
końca wrębu skrzydła, zapobiega 
to wypaczaniu się drzwi oraz zape-
wnia optymalną szczelność 

i maksymalne bezpieczeństwo. 
Za pomocą dodatkowego punktu 
ryglowania na pośredniej listwie 
zamka Z-TA można jeszcze bard-
ziej zwiększyć ochronę antywłama-
niową. Wówczas oprócz zamka 
głównego z zapadką korbową i ry-
glem blokującym najlepsze mecha-
niczne zabezpieczenia antywłama-
niowe gwarantują jeszcze trzy 
moduły poboczne, z których każdy 
jest wyposażona w zapadkę wie-
lofunkcyjną i stalowy hak.

do 3100 mm

 ▌ Moduł  
„listwy skracającej” 
(50 mm)

 ▌ Moduł 
„listwy wydłużającej” 
(250 mm)

 ▌ Moduł  
„listwy pośredniej”  
(705 mm)

Kluczyk 
do auta

kluczem 
do domu

Wielu z nas traktuje coraz grub-
szy pęk kluczy jak zło ko-
nieczne. MACO pozwala ogra-
niczyć ich liczbę. Wariant 
„Transponder-Plus” systemu 
kontroli dostępu openDoor 
sprawia bowiem, że kluczyki do 
samochodu całkiem prosto 
stają się też kluczem do drzwi 
wejściowych. 

PODWÓJNA WYGODA
W 3-zapadkowym zamku automa-
tycznym Z-TA za otwieranie drzwi 
odpowiada cichy napęd. Do stero-
wania tym napędem służy system 
kontroli dostępu MACO openDoor. 
Dzięki specjalnej technologii ra-
diowej RFID dane są przesyłane 
bezstykowo i bez kontaktu opty-
cznego z nośnika danych – trans-
pondera – do czytnika. Jako trans-
ponder sprawdzi się przy tym ok. 
80 proc. kluczyków samocho-
dowych czołowych producentów. 
Można w tym celu wykorzystać 
również większość kart kre-
dytowych i debetowych (techno-
logia NFC). Jeśli kluczyk samocho-
dowy nie jest jeszcze wyposażony 
w chip transpondera, można na-
być jeden z szerokiej gamy niedro-
gich transponderów w postaci bre-
loczków, kart czy naklejek. Kolejna 
korzyść to fakt, że klienci w przy-
szłości będą mogli nie tylko bez 
problemu obsługiwać swoje drzwi 
wejściowe za pomocą kluczyka sa-
mochodowego, lecz także łatwo 
programować transponder. 

ŁATWY MONTAŻ 
I PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO
Moduły obsługi i kontroli są podłąc-
zane za pośrednictwem prostych, 
niemożliwych do pomylenia złączy 
wtykowych. Producent drzwi może 
więc samodzielnie i bezbłędnie pr-
zeprowadzić instalację. Czytnik 
Transponder-Plus jest przy tym 
wpuszczany bezpośrednio w skr-
zydło drzwiowe. Jednostkę kon-
trolną instaluje się we wnętrzu, co 
chroni ją przed próbami manipu-
lacji ze strony niepowołanych osób. 
To rozwiązanie jest nie tylko sku-
teczne, lecz także estetyczne!
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100 kg 200.000

100 kg 200.000

100 kg 200.000

Kontrola dostępu przy użyciu
rozwiązania Transponder-Plus 
z zamkiem Z-TA ułatwia życie 

Kluczyk 
do auta

kluczem 
do domu

 ▌ Dostęp jest możliwy za pomocą kluczyka 
samochodowego, breloczka do kluczy 
bądź karty kredytowej lub debetowej (tech-
nologia NFC).

Dyskretny zawias rolkowy łączy atrakcyjne wzornictwo i trwałość

Esteta wśród zawiasów do 
drzwi wejściowych
MACO PRO-DOOR T100R pr-
zekonuje walorami estetycz-
nymi – po zamontowaniu tego 
dyskretnego zawiasu do drzwi 
wejściowych z tworzywa sz-
tucznego widać tylko rolkę za-
wiasu. Aluminiowy korpus za-
wiasu T100R jest dostępny 
w najróżniejszych kolorach 
z palety RAL. Można go też 
udoskonalić za pomocą licz-
nych powłok anodowanych. 
Dzięki temu każdy zawias sta-
nie się atrakcyjnym elementem 
drzwi. 

WYDAJNY
I SOLIDNY PAKIET
Wykonany z wytrzymałych alumi-
niowych profili tłoczonych zawias 
rolkowy sprosta skrzydłom o ma-
sie do 100 kg. Stabilność zapew-
niają śruby zamocowane bez-
pośrednio w stalowym zbrojeniu 
i poprowadzenie zawiasu w rowku 
okucia. To wyjątkowe na rynku ro-
związanie sprawia, że ramę i skr-
zydło można mocować łącznie. 
Tak jak wszystkie zawiasy dr-
zwiowe MACO również model 
T100R można ustawić w trzech 
płaszczyznach i regulować nawet 
po zawieszeniu.  ▌ Wyjątkowy kształt trzpienia osiowego zawiasu drzwi 

wejściowych MACO PRO-DOOR zapobiega obniża-
niu się drzwi. Wklęsły trzpień z półkolistym zakońc-
zeniem jest prawidłowo ustawiony na kulce.

Potrójna możliwość regulacji: 
bok, wysokość,

nacisk

Udźwig maksymalny: 
100 kg

Test działania ciągłego:
200 000 cykli otwierania

i zamykania

DŁUGI CZAS EKSPLOATACJI
Wyjątkowe, chronione patentem 
łożysko kulkowe trzpienia osio-
wego zapobiega obniżaniu się skr-
zydła drzwiowego. Trzpień osiowy 
nie porusza się bowiem swobod-
nie w tulei – jest położony na kulce, 
która utrzymuje go dokładnie 
w prawidłowym położeniu. Dzięki 
temu nie może się przechylić ani 
zniszczyć tulei. Drzwi są zamoco-
wane na stałe w prawidłowej po-
zycji. Wyjątkowo wytrzymałe, wz-
mocnione włóknem szklanym 
tworzywo tulei i stalowy trzpień 
osiowy tworzą trwałą jednostkę 
funkcjonalną, niewymagającą do-
datkowych czynności konser-
wacyjnych.
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Ostatnie wydanie było poświę-
cone m.in. aktualnym normom 
dotyczącym zabezpieczeń an-
tywłamaniowych i ich pr-
zełożeniu na testy obciążeń 
i próby włamań. Co to oznacza 
jednak w praktyce? TECHNO-
gramm bierze pod lupę olbrzy-
mie siły działające na okucia 
– niezależnie od tego, czy 
powstają one podczas próby 
włamania, czy w wyniku powo-
dzi lub lawiny. 

Media nieustannie donoszą o ko-
lejnych włamaniach do mieszkań. 
Niestety w ostatnich latach ich 
liczba rośnie coraz szybciej, a ze 
statystyk wyłania się obraz „typo-
wego włamywacza”. To przypad-
kowy złodziej bez precyzyjnych 
planów, który jest uzbrojony w nie-
wielkie narzędzia do podważania, 
takie jak śrubokręt. Przy ich uży-
ciu próbuje wyważyć skrzydło 
okna lub drzwi balkonowych.
 
WYKORZYSTANIE 
MECHANIZMU DŹWIGNI
Takie wyważenie skrzydła odbywa 
się zwykle od dołu. W ten sposób 
włamywacz może zmaksymalizo-
wać siłę wywieraną na używane 
narzędzie ciężarem swojego ci-
ała. Narzędzie to jest wsuwane 
między skrzydło i ramę, a złodziej 
próbuje zniszczyć połączenie 
między czopem zamykającym 
i zaczepem. W przypadku czopa 
zamykającego bez zaczepu z tyłu 
często jest to niestety dziecinnie 
proste. Dlatego firma MACO opra-
cowała zabezpieczający czop rol-
kowy MACO i.S i specjalny zac-
zep zabezpieczający. 

PEWNE ZACZEPIENIE
Rozszerzona górna część grzyb-
kowatego czopa zabezpiecza-
jącego zazębia się z zagłębieniem 
zaczepu – w ten sposób powstaje 
stałe i trudne do rozdzielenia 
połączenie. 

O jego wytrzymałości decydują 
dwa czynniki: wielkość powierz-
chni, na której czop i zaczep na 
siebie nachodzą, oraz wytrzy-
małość zastosowanych materi-
ałów. Istotny wpływ ma również 
proces produkcji poszczególnych 
części. Przykładowo, w firmie 
MACO tuleja zabezpieczającego 
czopa rolkowego jest wytwarzana 
w procesie wyciskania. Materiał 
wyjściowy jest formowany w od-
powiedni element pod bardzo wy-
sokim ciśnieniem. Zaletą takiego 
rozwiązania jest fakt, że gotowa 
tuleja ma niezwykle stabilną, jed-
norodną strukturę materiałową. 
Dzięki temu jest bardzo odporna 
na powstawanie szczelin lub pę-
kanie.
Zaczep zabezpieczający jest na-
tomiast produkowany ze znalu. 
Materiał ten cechuje się nieco 
większą miękkością, co sprawia, 
że znacznie twardszy czop i.S. 
przy obciążeniu zagłębia się 
w zaczep lub się w nim za-
klinowuje. Rozłączenie obu ele-
mentów jest wtedy bardzo trudne.

OBCIĄŻENIA NA POZIOMIE 
KILKUSET KG
Sił powstających przy próbie wła-
mania nie wolno lekceważyć. Jeśli 
np. wsuniemy śrubokręt o długo-
ści 30 cm między skrzydło i ramę 
na głębokość 4 cm, a następnie 
obciążymy go na poziomie rączki 
ciałem ważącym 100 kg, wówczas 
na przedniej krawędzi śrubokręta 
działa siła o wartości ok. 600 kg. 

ODPROWADZANIE SIŁ
Jeśli włamywacz wywiera swoim 
narzędziem siłę na punkty zam-
knięcia, nacisk rozkłada się na 
całe okno lub na wszystkie punkty 
ryglowania. Najpierw skrzydło 
nieco się unosi. Czopy i.S. z re-
gulacją wysokości przeciwstawi-
ają się tej sile, ponieważ nie dzi-
ała ona na samą główkę czopa, 
lecz na otaczającą go ruchomą 

t u l e j ę . 
W związku 
z tym skrzydło 
w ramie lekko się 
tylko porusza. 

Dopiero gdy siła powstającą dzięki 
mechanizmowi dźwigni zostanie 
zwiększona, ruchoma tuleja 
osiąga swoje najwyższe położe-
nie, a skrzydło ulega deformacji 
– wówczas na czop wywierany jest 
pełen nacisk. Siła działa teraz be-
zpośrednio na punkty zamknię-
cia, a konkretnie na powierzchnie 
styku zabezpieczającego czopa 
rolkowego i.S. i zaczepu zabez-
pieczającego. Kluczowa jest te-
raz stabilność zastosowanych ma-
teriałów. W wyniku obciążenia 
czop rolkowy i zaczep ulegają 
oderwaniu na tyle, że połączenie 
przestaje trzymać – przez zasto-
sowanie znalu w zaczepie jest to 
utrudnione. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że powierzchnia styku to 
zaledwie kilka milimetrów kwadra-
towych, widać, jak olbrzymie ob-
ciążenia muszą wytrzymać ma-
teriały, z których wykonane są oba 
elementy. 

PŁYNNE DZIAŁANIE MIMO
MASYWNOŚCI
Aby zadbać o zabezpieczenie an-
tywłamaniowe, stosuje się więcej 
punktów zamykających niż w ana-
logicznej zwykłej wersji okucia. 
Obsługa okien innych producen-
tów często staje się przez to utru-
dniona. W przypadku firmy MACO 
jest inaczej: nawet dla antywła-
maniowej wersji zamka central-
nego siła potrzebna do obsługi 
pozostaje niewielka i jest znacz-
nie poniżej wartości granicznych 
podanych w normach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ZE STRONY PRZYRODY
W przypadku katastrof natural-
nych, takich jak lawiny czy powo-
dzie, siły działające na okna są 
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podobne. Gdy schodzi lawina, 
poruszające się razem z nią masy 
kamieni uderzają we wszystko, co 
stanie im na drodze. W zależności 
od mas śniegu powstają przy tym 
olbrzymie siły, które działają na 
poszczególne punkty, takie jak ry-
gle, szyba, mocowanie itp. Nacisk 
ze strony mas śniegu rośnie do 
chwili, w której okno zostanie kom-
pletnie przez nie otoczone. Wtedy 
cały nacisk jest wywierany na skr-
zydło, które się przy tym wygina 
i jest utrzymywane w ramie tylko 
za pośrednictwem rozmieszczo-
nych na całym skrzydle punktów 
zamknięcia – składających się 
z czopów i.S. i zaczepów zabez-
pieczających. 

Podobnie dzieje się w przypadku 
powodzi. Woda niesie ze sobą 
zabrudzenia, drzewa itp. i uderza 
nimi w okno. Wraz ze wzrostem 
poziomu wody rośnie też nacisk 
– do chwili, aż okna znajdą się 
w całości pod wodą. Tak jak w pr-
zypadku lawiny cała siła działa 
wtedy na skrzydło, które jest pe-
wnie utrzymywane w ramie za po-
mocą czopów i.S., co zapobiega 
przedostaniu się wody do wnętrza.

BEZPIECZEŃSTWO Z
MACO i.S.
Firma MACO zdaje sobie sprawę 
z istnienia tych sił. Dlatego jako 
dostawca rozwiązań klasy pre-
mium i pionier w dziedzinie zabe-
zpieczeń antywłamaniowych sta-
wia wyłącznie na materiały 
najwyższej klasy, zaawansowane 
procesy produkcyjne oraz wyjąt-
kową koncepcję systemową dla 
klas odporności RC 1, RC 2 i RC 3, 
która umożliwia szerokie zasto-
sowania przy minimalnych nakła-
dach.  Zabezpieczenia MACO 
gwarantują producentom stolarki 
okiennej i drzwiowej sprawdzone 
na całym świecie funkcjonalność 
i bezpieczeństwo stosowania do 
klasy odporności RC 3. Dla ich 
klientów oznacza to najlepsze 
możliwe zabezpieczenia antywła-
maniowe.

Czopy grzybkowe i zaczepy zabezpieczające
stawiają czoła włamywaczom i siłom natury

MACO i.S.
Przejścia nie ma!
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LÖWE Fenster: sukces dzięki jakości, lokalności i indywidualności

Zadowoleni klienci to zawsze 
najlepsza reklama
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Pełne ukierunkowanie na kli-
enta, najwyższa jakość i nieza-
wodni partnerzy – to recepta na 
sukces firmy LÖWE Fenster 
Löffler GmbH z bawarskiej Dol-
nej Frankonii. Od 85 lat LÖWE 
produkuje okna i drzwi wejś-
ciowe o najwyższym poziomie 
zaawansowania technicznego. 
Ważnym elementem tych zna-
komitych jakościowo pro-
duktów jest właściwe okucie. 
Dlatego firma już od 1999 r. sto-
suje okucia klasy premium firmy 
MACO. 

PRZEDE WSZYSTKIM 
ZADOWOLENIE KLIENTA
„Od dawna dążymy do tego, aby 
nasze okna i drzwi były dla klientów 
atrakcyjne i robiły na nich odpo-
wiednie wrażenie. Chcemy, aby 
tak było nie tylko w chwili montażu 
poszczególnych części, lecz także 
po wielu latach. Zadowolony klient 
sprawia bowiem, że informacje 
o udanych projektach szybko się 
rozchodzą” – tak o recepcie na suk-
ces firmy LÖWE Fenster mówi jej 
właściciel Leo Löffler. Oprócz 
ciężkiej pracy, wysokich stan-
dardów jakościowych i ciągłego 
wprowadzania w życie nowych 

pomysłów w firmie LÖWE stawia 
się przede wszystkim na niezawo-
dnych i kompetentnych partnerów. 
To dlatego LÖWE od 16 lat stosuje 
okucia MACO. Z przedsiębiorst-
wem Veka, czyli producentem pro-
fili, firmę łączy już niemal 30-letnia 
współpraca.

85 LAT SUKCESÓW
LÖWE produkuje okna i drzwi we-
jściowe na najwyższym poziomie 
zaawansowania technicznego od 
1930 r. Początkowo elementy sto-
larki były wytwarzane z drewna, 
od 1970 r. firma stosuje jednak 
wyłącznie profile z tworzywa sz-
tucznego. Pierwotnie zakład pro-
dukcyjny przedsiębiorstwa znajdo-
wał się w miejscowości Elsenfeld, 
z uwagi na dynamiczny rozwój pr-
zeprowadzka okazała się jednak 
nieunikniona. W 1970 r. firma pr-
zeniosła więc część, a w 1974 r. – 
całość zakładu do Kleinwallstadt 
w pobliżu Aschaffenburga. Znala-
zła tam idealne warunki, aby dosto-
sowywać produkcję do nieprzer-
wanie rosnącego popytu. 
Dodatkowo w miejscowości Rö-
dermark LÖWE dysponuje 
placówką handlową o powierzchni 
wystawowej sięgającej 300 m².

 ▌ W minionych latach firma LÖWE Fenster mocno się rozwinęła. 
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Leo Löffler dołączył do tego rodzin-
nego przedsiębiorstwa w 1984 r. 
i kieruje zakładem produkcji okien 
mającym już za sobą trzy pokole-
nia. Pod koniec lipca przy udziale 
500 gości w Kleinwallstadt uczczono 
85-lecie istnienia firmy. „W tę ostat-
nią niedzielę lipca chcieliśmy nie 
tylko świętować urodziny przedsię-
biorstwa. Dzień drzwi otwartych był 
też dla nas okazją, aby pokazać nas-
zym gościom rozbudowane nieda-
wno pomieszczenia oraz zakupione 
maszyny i centra obróbkowe na pro-
dukcji” – opowiada Leo Löffler.

KLIENCI Z REGIONU
Firmie LÖWE Fenster udało się z po-
wodzeniem wypracować sobie po-
zycję głównego dostawcy okien i dr-
zwi w regionie. Firma ma na swoim 
koncie udaną współpracę z ponad 
25 000 zadowolonych klientów 
w promieniu ok. 100 kilometrów 
wokół zakładu. W przybliżeniu 
70 proc. tych klientów to osoby pry-
watne budujące własny dom. 
„I właśnie ci klienci chcą mieć okna 
LÖWE” – mówi nie bez dumy właś-
ciciel firmy. 

INDYWIDUALNOŚĆ I SZYBKOŚĆ
Aby przedsiębiorstwo zawsze było 
w stanie sprostać rosnącemu popy-
towi, produkcja w Kleinwallstadt jest 
wciąż doskonalona. Codziennie 

powstaje od 40 do 100 okien. Każde 
okno to w zasadzie unikat, ponie-
waż produkty zawsze różnią się 
między sobą wielkością i wyposaże-
niem. Firma LÖWE Fenster zatrud-
nia 14 montażystów do samego be-
zpośredniego montażu okien 
u klienta. Własnymi samochodami 
przedsiębiorstwo dostarcza też nie-
typowo duże elementy okien lub dr-
zwi balkonowe. Dźwig na samocho-
dzie ciężarowym pozwala 
przetransportować produkty nawet 
na górne piętra budynków. 

W DOBRYCH RĘKACH
Przedsiębiorstwo zatrudnia dziś 
łącznie 74 osoby. Za doradzanie kli-
entom odpowiada 10 pracowników 
– 4 z nich pracuje w biurze i w salo-
nach wystawowych, 6 kolejnych 
jeździ natomiast do klientów, aby na 
miejscu znajdować właściwe rozwią-
zania i przeprowadzać pomiary. 

„Klienci od samego początku po-
winni mieć poczucie, że są w do-
brych rękach. Często decyduje o tym 
już pierwsze wrażenie. Nasi pra-
cownicy działający w terenie dyspo-
nują oczywiście odpowiednio wy-
posażonymi walizkami z próbkami, 
dbają też o czystość samochodów. 
Ich wizerunek ma odzwierciedlać 
nasze kompetencje, ponieważ wy-
sokie wymagania jakościowe w nas-

zej firmie wykraczają znacznie poza 
sam produkt” – wyjaśnia Leo Löff-
ler. 

LEW JAKO 
ZNAK FIRMOWY
Do dużej rozpoznawalności marki 
przyczynia się jej obecność w róż-
nych mediach. Firma regularnie na-
daje spoty w regionalnych stacjach 
radiowych i programach telewizyj-
nych, stosuje też reklamy dodawane 
do gazet oraz plakaty umieszczane 
w popularnych punktach w okolicz-
nych miastach i miejscowościach. 
Lew, znak firmowy przedsiębiorstwa, 
pomaga marce w osiągnięciu i utrzy-
maniu rozpoznawalności. Od kilku 
lat wzrasta też intensywność reklamy 
w Internecie. „Obecność w mediach 

 ▌ Do montażu okuć rozwierno-uchyl-
nych MACO wystarczą zaledwie dwie 
minuty. 

 ▌ Partnerski sukces: Leo Löffler (z lewej) i Oliver Borho, kierownik działu sprzedaży w  
firmie MACO. 

 ▌ W takie walizki z próbkami są wypo-
sażeni doradcy klienta pracujący 
w terenie.  

Oliver Borho:
„LÖWE Fenster to silny, otwarty 
na innowacje partner, który chce 
się rozwijać razem z nami. Nasze 
know-how w dziedzinie okuć roz-
szerzyliśmy teraz o nowy nawiew-
nik okienny”.

Leo Löffler:
„Dzięki wielu zadowolonym klien-
tom okna marki LÖWE cieszą się 
w regionie znakomitą opinią. 
Dokładamy oczywiście wszelkich 
starań, aby nie zmieniło się to 
również w przyszłości”.
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jest oczywiście ważna, prawdziwą 
fascynację określonym oknem czy 
drzwiami można jednak wzbudzić 
w klientach dopiero wtedy, gdy zo-
baczą i wypróbują dany produkt. Bez 
naszych atrakcyjnych salonów 
wystawowych w Kleinwallstadt i Rö-
dermark sukces na taką skalę nie 
byłby możliwy” – szef przedsiębio-
rstwa nie ma co do tego wątpliwości. 
Zainteresowani mogą odwiedzać 
salony wystawowe firmy przez sie-
dem dni w tygodniu w godzinach od 
6:00 do 22:00. 

OKUCIA ZAPEWNIAJĄCE PRZE-
WAGĘ NAD KONKURENCJĄ
„Wielu klientów jest nieprzerwanie 
pod wrażeniem łatwości, z jaką ot-
wierają i zamykają się nasze okna 
i drzwi balkonowe. Podkreślamy przy 
tym oczywiście fakt, że jest to efekt 
wysokiej klasy okuć MACO. Chęt-
nie prezentujemy klientom rozwią-
zania szczegółowe, jak choćby gr-
zybkowate główki trzpieni z ruchomą 
tuleją. Tuleja ta zapewnia znacznie 
mniejsze tarcie, a tym samym wy-
jątkowo wygodną obsługę (patrz ar-
tykuł na stronach 14/15). Podczas 
rozmowy z klientem doradca zwraca 
też uwagę na seryjny podnośnik oki-
enny okuć. Właśnie takie szczegóły 
i subtelności są często kluczowe i za-
pewniają nam niezbędną przewagę 
nad konkurencją” – mówi Leo Löff-
ler.

BEZPIECZEŃSTWO
Klientom firmy LÖWE zależy na wy-
sokiej jakości i bezpieczeństwie 
w uczciwej cenie. To wymagania 
będące jak najbardziej w zasięgu 

przedsiębiorstwa, ponieważ jego 
okna są zwykle wyposażone w pot-
rójne szyby i okucie rozwier-
no-uchylne firmy MACO, już w wersji 
standardowej oferują więc klasę 
odporności na włamanie RC 1 N. 
W firmie LÖWE Fenster tę właści-
wość elementów dokumentuje spec-
jalna kontrola jakości – w minionym 
roku stosowny certyfikat wystawił 
przedsiębiorstwu Instytut Techniki 
Okiennej w Rosenheim. Klientom, 
którzy potrzebują jeszcze większego 
bezpieczeństwa, LÖWE Fenster ofe-
ruje produkty klasy RC 2 N.

ATRAKCYJNY 
WARIANT Z WENTYLACJĄ
Leo Löffler korzysta wyłącznie 
z okuć firmy MACO. Oprócz okuć 
rozwierno-uchylnych stosuje również 
okucia do drzwi przesuwnych i zamki 
do drzwi wejściowych. Od marca 
LÖWE Fenster z powodzeniem mon-
tuje w swoich oknach nawiewniki 
MACO. „Taki działający nieprzerwa-
nie nawiewnik okienny to drobny sz-
czegół o dużym znaczeniu. Cyrku-
lacja powietrza skutecznie 
zapobiega np. powstawaniu pleśni 
w pomieszczeniach. Sposób działa-
nia tego niepozornego produktu 
można znakomicie przedstawić na 
modelu umieszczonym w salonie 
wystawowym. Niemal każdy, kto 
widzi to rozwiązanie, chce mieć w 
swoich oknach nawiewniki” – opo-
wiada szef firmy LÖWE. 

Z myślą o montażu nawiewników 
w skrzydłach, przedsiębiorstwo ku-
piło specjalny tłocznik, który w jed-
nym kroku roboczym obrabia dwie 

 ▌ W marcu zakończono przebudowę placówki w Rödermark. Powstał tam nowy, duży salon wystawowy o powierzchni ok. 300 m². 

uszczelki tak, że nawiewnik można 
umieścić w skrzydle i zamocować 
dwiema śrubami w ciągu kilku mi-
nut. Więksi deweloperzy byli prze-
konani do tego innowacyjnego pro-
duktu od samego początku, wielu 
klientów prywatnych chciało go jed-
nak najpierw zobaczyć na własne 
oczy. Dzięki temu użytkownicy wie-
dzą dokładnie, jakie korzyści ofe-
rują nawiewniki lub inne rozwiąza-
nia. 

OWOCNA 
WSPÓŁPRACA
„Bardzo się cieszymy, że firma 
LÖWE Fenster jest tak zaangażo-
wanym partnerem, który z powod-
zeniem sprzedaje nasze produkty 
i aktywnie wspiera nas we wprowa-
dzaniu na rynek nowych rozwiązań, 
jak choćby nawiewników okien-
nych” – podkreśla kierownik działu 
sprzedaży MACO Oliver Borho, 
który obsługuje tego klienta już od 
kilku lat. „Przez ten czas rozwinęła 
się między nami relacja oparta na 
prawdziwym zaufaniu. Oferujemy 
firmie LÖWE nasze fachowe know-
how i kompleksowe wsparcie, np. 
gdy potrzebne jest indywidualne 
rozwiązanie okienne lub gdy trzeba 
zoptymalizować procesy produk-
cyjne. Nasi partnerzy zawsze mogą 
na nas liczyć – dla nas w MACO to 
sprawa oczywista”.

www.loewe-fenster.de

 ▌ Leo Löffler pokazuje sposób działania 
tłocznika, za pomocą którego obrabia 
się uszczelki stosowane w nawiewni-
kach.  

 ▌ Nawiewnik okienny MACO jest 
dostępny w ofercie firmy LÖWE od 
marca. 

 ▌ W jednym kroku roboczym tłocznik ob-
rabia dwie uszczelki.  
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Strategia oparta na synergii 
i partnerskiej współpracy

i+R Fensterbau: 
najnowocześniejsza produkcja i indywidualne rozwiązania
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Od ponad 50 lat rodzinne przed-
siębiorstwo i+R Fensterbau pro-
dukuje w zachodniej części Aus-
trii drewniane okna i drzwi 
najwyższej jakości. Know-how, 
wieloletnie doświadczenie, silni 
partnerzy biznesowi – tacy jak 
MACO – i najnowocześniejsza 
technologia to podstawy suk-
cesu biznesowego firmy. Korzy-
ści przynosi również przy-
należność do grupy i+R. 

Wybudowany w 2010 r. nowy zakład 
produkcyjny i+R Fensterbau w Lau-
terach to prawdziwa fabryka poka-
zowa. Ośrodek jest wyposażony 
w najnowocześniejsze w regionie 
maszyny CNC, kompleksowe tech-
nologie produkcyjne i najnowsze ro-
boty w zakładowej lakierni. Urząd-
zenia te gwarantują najwyższą 
precyzję i maksymalną elastyczność 
przy produkcji rozwiązań indywidu-
alnych lub realizacji pilnych dużych 
zamówień. Firma i+R Fensterbau 
ma w swoim asortymencie niemal 
40 różnych typów okien, może więc 
zaoferować klientom w całej Euro-
pie jedną z najszerszych gam pro-
duktów. 

MULTITALENT
Dzisiejsza grupa i+R została 
założona w 1904 r. jako warsztat 
ciesielski i stolarski. Przez te wszy-
stkie lata przedsiębiorstwo ro-
zwinęło się w dostawcę komplek-
sowych rozwiązań dla branży 
budownictwa mieszkaniowego i pr-
zemysłowego. W ramach grupy i+R 
od 2013 r. działają takie spółki 
zależne jak i+R Bau (budownictwo), 
i+R Wohnbau (budownictwo mies-
zkaniowe), i+R Industrie- und Ge-
werbebau (budownictwo przemy-
słowe), i+R Holzbau (budownictwo 
drewniane), i+R Fensterbau (sto-
larka okienna) oraz Huppenkothen 
Baumaschinen GmbH (maszyny 
budowlane). 

Dzięki temu działalność grupy obe-
jmuje szerokie spektrum usług: od 
projektowania nowych przedsięw-
zięć budowlanych, przez budowę 
samych obiektów, aż po produkcję 
potrzebnych do nich okien – i+R to 
właściwy partner w każdym z tych 
obszarów. „Z uwagi na naszą sze-

Strategia oparta na synergii 
i partnerskiej współpracy

 ▌ Firma i+R stosuje okucia MACO już od ponad 20 lat:  
Thorsten Hölzlsauer, dyrektor zarządzający firmy i+R Fensterbau (z lewej) 
i Philipp Steger, działający w terenie pracownik firmy MACO.
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roką ofertę mamy bardzo dobre per-
spektywy na przyszłość. W przy-
padku wielu projektów i+R jest 
jednocześnie deweloperem, gene-
ralnym wykonawcą, kierownikiem 
budowy i nie tylko. Stwarza to syner-
gię i zapewnia nam stały dopływ 
zamówień” – mówi Thorsten Hölzl-
sauer, dyrektor zarządzający w fir-
mie i+R Fensterbau.

PERFEKCYJNA FORMA 
I FUNKCJONALNOŚĆ
Firma i+R Fensterbau produkuje 
w ciągu roku 5000–7000 okien i dr-
zwi balkonowych, które są wykor-
zystywane w budownictwie miesz-
kaniowym, przemysłowym 
i handlowym, a także w budynkach 
publicznych. Aby odróżnić się od 
konkurencji, i+R stawia na jakość, 
różnorodność produktów i szeroką 
gamę usług. Dlatego przedsiębio-
rstwo nie tylko projektuje i wytwarza 
okna, lecz także samodzielnie zaj-
muje się ich montażem i instalacją 
na miejscu. „Nasze okna i drzwi 
mają zapewniać perfekcyjną funk-
cjonalność i spełniać wytyczne 
w dziedzinie ekologii i estetyki” – st-
wierdza krótko młody szef firmy.

Jak mówi, w ostatnich latach ocze-
kiwania wobec okien i drzwi znacz-
nie wzrosły: „Inwestorzy budowlani 
i architekci wymagają większej elas-
tyczności formalnej. Okna i drzwi 
muszą też sprostać najwyższym wy-
mogom w dziedzinie energoosz-

czędności. Jednocześnie wzrosły 
oczekiwania co do ich trwałości” – 
wyjaśnia dyrektor, który tak jak i+R 
pochodzi z zachodniej części Aus-
trii. Trudno się więc dziwić, że 
90 proc. okien produkowanych pr-
zez firmę wyposaża się w potrójne 
szyby, aby spełnić życzenia klientów 
w zakresie energooszczędności. 

O elastyczność formalną przedsię-
biorstwo zadbało przez moderni-
zację i zakup nowych maszyn, które 
pozwalają nie tylko osiągnąć wy-
soką wydajność, lecz także 
wytwarzać wyjątkowe produkty. 
Przy użyciu tych instalacji produko-
wane są w szczególności elementy 
wielkopowierzchniowe, które coraz 
bardziej zyskują na znaczeniu. 
„W domach jednorodzinnych ele-
menty podnoszono-przesuwne 
stały się już standardem. Również 
w mieszkaniach – przynajmniej tych 
z wyższej półki – rezygnacja z nich 
byłaby już nie do pomyślenia” – wy-
jaśnia dyrektor. Jedna z nowych 
maszyn umożliwia wytwarzanie 
mało rozpowszechnionego na 
rynku, bo trudnego do wyproduko-
wania rozwiązania z wręgami prze-
miennymi.

PRACOWNICY I PRAKTYKANCI
Zdaniem Thorstena Hölzlsauera 
pracę w rodzinnym przedsiębiorst-
wie i+R charakteryzują płaska hie-
rarchia i szybkie podejmowanie 
decyzji. „Dzięki takiej strukturze ot-

wierało się przede mną wiele możli-
wości, mogłem więc aktywnie ksz-
tałtować moją karierę. W większym 
przedsiębiorstwie byłoby to na pe-
wno trudniejsze” – opowiada. W fir-
mie i+R Fensterbau pracuje obecnie 
40 – w większości bardzo młodych 
– pracowników. „W zaawansowa-
nym technologicznie zakładzie, 
w którym bardzo duża część pracy 
odbywa się na maszynach CNC, 
młodym ludziom często łatwiej jest 
się odnaleźć” – uważa szef firmy, 
który sam bynajmniej nie zalicza się 
do seniorów.

Przedsiębiorstwo przykłada dużą 
wagę do kształcenia wykwalifiko-
wanych pracowników. Co roku pr-
zyjmuje co najmniej jednego prak-
tykanta, który jest szkolony na 
stolarza lub technika stolarza. 
W całej grupie pracuje obecnie 
57 praktykantów. Ponad 50 proc. 
z nich pozostaje zresztą w przed-
siębiorstwie po zakończeniu nauki. 
Grupa była wielokrotnie wyróżni-
ana za zapewniane wysokiej jakości 
wykształcenia. Cała grupa i+R to 
silny zespół składający się z 700 pra-
cowników. 

SILNI PARTNERZY
Do zapewnienia najwyższej jakości 
i indywidualizacji produkcji okien 
i drzwi przyczyniają się również so-
lidni dostawcy oraz partnerzy. W ob-
szarze okuć i+R już od ponad 20 lat 
korzysta z produktów marki MACO, 

 ▌ Od 2010 r. firma i+R Fensterbau działa na północy gminy Lauterach na zachodzie Austrii. To należące do grupy i+R przedsiębiorstwo zatrudnia 
obecnie dokładnie 40 pracowników.

 ▌ Drewno to dla firmy i+R Fensterbau najważ-
niejszy surowiec. Duży magazyn ze wszyst-
kimi popularnymi gatunkami drewna gwaran-
tuje stałą dostępność odpowiedniej ilości 
materiałów najwyższej jakości – nawet 
w przypadku pilnych dużych zamówień.



PRODUCENT STOLARKI W CENTRUM UWAGI

Listopada 2015

a dwa lata temu firma przeszła cał-
kowicie na jej asortyment. „W przy-
padku okuć decydujące jest znako-
mite działanie i oczywiście cena. 
Firma MACO w obu tych obszarach 
wypada doskonale. Bardzo cenię 
sobie jej niezawodność, dobre 
doradztwo i partnerskie podejście” 
– zdradza Hölzlsauer. Z wieloletniej 
współpracy między przedsiębiorst-
wami bardzo zadowolony jest też 
Philipp Steger, działający w terenie 
pracownik firmy MACO. „i+R należy 
do naszych najważniejszych part-
nerów biznesowych. Tym bardziej 
zależy mi więc na tym, aby nasze 
istniejące i nowo opracowywane 
okucia optymalnie spełniały życze-
nia i zaspokajały potrzeby tej firmy”.

BEZPIECZEŃSTWO 
I INDYWIDUALNOŚĆ
Firma i+R Fensterbau specjalizuje 
się m.in. w dziedzinie bezpiec-
zeństwa. Przedsiębiorstwo 
wytwarza bardzo duże dwuskrzy-
dłowe elementy okienne z potrójną 
szybą, w przypadku których wymi-
ary skrzydła sięgają maksymalnie 
1 x 2,65 m – a wszystko to w klasie 
odporności na włamanie RC 3. 
Dzięki temu firma wyraźnie wyróż-
nia się na rynku okien w zachodniej 
części Austrii. „Nasze okna o klasie 
odporności RC 3 zostały już zamon-
towane w ramach wielu inwestycji 
budowlanych, jak choćby w pewnej 
ekskluzywnej willi w Liechtenstei-
nie czy w luksusowym hotelu 

w Oberlech” – opowiada z dumą dy-
rektor i dodaje: „Na tej niszy rynko-
wej, czyli właśnie na rozwiązaniach 
klasy RC 3, chcemy skoncentrować 
się w przyszłości jeszcze bardziej. 
Zamierzamy wypracować sobie po-
zycję eksperta w dziedzinie bez-
pieczeństwa”. Przedsiębiorstwo kor-
zysta przy tym z know-how swojego 
dostawcy okuć – firmy MACO, która 
należy do pionierów w zakresie me-
chanicznych zabezpieczeń antywła-
maniowych.

Z tej specjalistycznej wiedzy part-
nera i+R korzysta też przy produk-
cji stolarki specjalnej. Dotyczy to 
choćby okien skrzynkowych, które 
są często stosowane podczas reno-
wacji zabytków i wymagają niety-
powych okuć. Specjalnie w tym celu 
okucia MACO wyprodukowano 
z powłoką TRICOAT-PLUS w ko-
lorze białym i czarnym.  „Bardzo 
cenię sobie tę elastyczność nas-
zego partnera. Wspólnie opracowu-
jemy kolejne wyjątkowe rozwiąza-
nia dla klientów i wyznaczamy w ten 
sposób trendy w branży” – nie ma 
wątpliwości Hölzlsauer. 

POWIERZCHNIA JAKO CECHA
UNIKATOWA
Austriacka firma chce się odróżnić 
od konkurencji dzięki specjalnej ob-
róbce powierzchni. W tym celu od-
powiednio rozbudowała swój park 
maszynowy. Najnowsza generacja 
robotów do malowania natrysko-

wego umożliwia specjalne lakiero-
wanie 4-warstwowe, które zapew-
nia najwyższą jakość i trwałość 
powierzchni. Warstwa farby jest 
dzięki temu nanoszona znacznie 
bardziej równomiernie. W pełni au-
tomatyczna lakiernia zakładowa 
skraca czasy trwania procesów pro-
dukcji okien i drzwi do 3–5 tygodni. 

KLIENCI I SPRZEDAŻ
Około 35 proc. wyprodukowanych 
okien to produkty drewniano-alumi-
niowe, kolejne 45 proc. to systemy 
drewniane. „W Austrii pracujemy 
w promieniu ok. 100 km. W skali 
międzynarodowej działamy nato-
miast w Szwajcarii, Francji, Niemc-
zech, na Węgrzech, a nawet w Ka-
nadzie” – wyjaśnia dyrektor. Około 
połowa zamówień firmy pochodzi 
z grupy macierzystej, druga połowa 
to natomiast zlecenia rynkowe. Do 
klientów przedsiębiorstwa należą 
nie tylko inwestorzy, którzy planują 
budowę domu jednorodzinnego, 
lecz także operatorzy hoteli, dewe-
loperzy z rynku mieszkaniowego, 
firmy przemysłowe i architekci. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
W CENTRUM UWAGI
W firmie zajmującej się przetwórst-
wem drewna zrównoważony rozwój 
odgrywa oczywiście ważną rolę 
i jest częścią każdego procesu. Dla-
tego drewno jest pozyskiwane 
wyłącznie ze zrównoważonej pro-
dukcji. Odpady drewniane są utyli-

zowane przez ich wykorzystanie 
w instalacjach grzewczych. Własny 
system fotowoltaiczny zapewnia 
zakładowi ekologiczną energię elek-
tryczną. W oparciu o zdefiniowane 
standardy jakościowe i środowis-
kowe i+R dba o przestrzeganie wy-
sokich wymagań. Przedsiębiorstwo 
dokumentuje zarządzanie jakością 
oraz swój wkład w ochronę środo-
wiska, zdobywając cenione certy-
fikaty.

Trend w kierunku zrównoważonego 
rozwoju przejawia się również w wy-
sokim standardzie energetycznym, 
którego oczekują klienci w bu-
downictwie mieszkaniowym. „W pr-
zetargach coraz częściej wymag-
any jest standard domu pasywnego 
lub certyfikaty ekologiczne” – mówi 
dyrektor zarządzający. „Temu tren-
dowi musimy i chcemy sprostać, ofe-
rując odpowiednie produkty”. Zmi-
any w tym kierunku dostrzegła też 
cała grupa, która w 2008 r. rozszer-
zyła spektrum swoich usług o za-
gadnienia geotermalne. Od tego 
czasu działalność grupy i+R obej-
muje również doradzanie klientom 
w dziedzinie alternatywnego pozy-
skiwania ciepła oraz planowanie i re-
alizację odpowiednich rozwiązań.

www.ir-fensterbau.at

 ▌ Czynności wykonywane ręcznie przez znakomicie wykwalifikowanych monterów świetnie uzupełniają najnowocześniejszą technologię produkcyjną i automatyczne procesy montażowe. 

 ▌ Nowe, 4-warstwowe malowanie znacznie przyczynia się do wyjątkowej trwałości elementów. Okna i drzwi można pomalować 
na dowolny kolor, co daje kreatywnym architektom i inwestorom budowlanym duże pole do popisu.

 ▌ Przed procesem malowania usuwane 
są wszelkie uszkodzenia drewna i po-
zostałości kleju, aby powierzchnia była 
możliwie gładka.
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  Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone.

Scan for more Info

Nowa podkładka
zapewnia atrakcyjny wygląd

MULTI POWER do okien aluminiowych

KURZ NOTIERT

Produkcja okien aluminiowych 
z niewidocznymi elementami 
okuć? Nowe podkładki do profili 
aluminiowych z całkowicie ukrytą 
stroną zawiasową MULTI POWER 
sprawiają, że nic już nie stoi na 
przeszkodzie w realizacji takiego 
zamierzenia. 

Podkładka do zawiasów pasuje 
do profili z 14-/18-milimetrowym 
rowkiem w ramie i głębokości wrę-
gowania na poziomie 24 mm. Dys-
kretne okucia MACO można więc 

teraz zamontować w elementach 
wielu producentów, takich jak 
Aluprof, Alumil, Aliplast, Bauxal, 
Blyweert, Cortizo 3500, Feal T85, 
Ponzio PE60 i PE68 oraz Yawal. 
Dzięki profilowi ramy na całym ob-
wodzie aluminiowych okien i dr-
zwi balkonowych wreszcie zas-
pokojone zostaną też potrzeby 
miłośników designu.

Jako producent okuć klasy pre-
mium firma MACO nieprzerwa-
nie podnosi jakość swoich pro-
duktów. Jednym z czynników 
stymulujących opracowywanie 
nowych i doskonalenie istnie-
jących rozwiązań jest kwestia be-
zpieczeństwa. Właśnie z uwagi 
na ten aspekt zamknięto wspor-
nik przy nożycach i zawiasach ob-
rotowych okuć rozwiernych i ro-
zwierno-uchylnych MULTI-MATIC 

i MULTI-TREND. Chodzi tu o ob-
szar, w którym wspornik łączy się 
z podzespołem za pośrednictwem 
sworznia mocującego. 

Wspornik to kluczowy element 
strukturalny, łączący skrzydło 
okna z zawiasem za pomocą łącz-
nika kątowego. Pozwala to przy-
trzymać u góry skrzydło w oś-
cieżnicy. Jakość i bezpieczeństwo 
tego elementu są więc kluczowe. 
Nitowana płytka prowadząca do 
regulacji bocznej w niezawodny 
sposób zapobiegała już oddzie-
leniu się wspornika i ramienia 
nożyc. Zamknięcie wspornika oz-
nacza podwójne zabezpieczenie. 
Tym samym MACO robi kolejny 
krok
w kierunku okien zapewniających 
kompleksowe bezpieczeństwo.

Wysokiej klasy zaczepy
z odświeżoną stylistyką

Dopasowanie do profili Veka

Firma MACO ponownie opraco-
wała pojedyncze zaczepy i listwy 
zaczepowe zamków drzwiowych 
typu Z-TS, G-TS, Z-TF i Z-TA tak, 
aby dopasować je do bezrow-
kowych profili Veka Softline i To-
pline. Nakładane końcówki z PVC 
zapewniają optymalne dopaso-
wanie profilu.

Na rynek wprowadzono też do-
datkowy wariant zaczepu o sze-
rokości 44 mm, umożliwiający pe-
wne zamocowanie śrub 
w zbrojeniu nawet w przypadku 
stosowania przesuniętych prętów 
zbrojeniowych. Wariant ten jest 

również dostępny ze zre-
dukowanym dociskiem. 

Zaczepy zamków do dr-
zwi Z-TS i Z-TA uzupełni-
ono o prowadnicę za-
trzasku, aby zapewnić ich 
zgodność ze standardem 
zamków elektrycznych. 
Docisk można bez trudu 
ustawić za pomocą 4-mi-
limetrowego klucza imbu-
sowego.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Zamknięty wspornik przy nożycach i zawiasach obrotowych  

Nowoczesna witryna internetowa
Trzy nowe krajowe strony internetowe MACO

Od października na niektórych 
rynkach działalności MACO 
dostępne są nowe, lokalne strony 
internetowe. Chodzi tu o witrynę 
austriacką (www.maco.at), nie-
miecką (www.maco.de) i rosyjską 
(www.maco.ru). Te zlokalizowane 
strony internetowe lepiej uwzględ-
niają specyfikę poszczególnych 
rynków i pozwalają odpowiednio 
do nich dopasowywać zamiesz-
czane treści. Prezentacje pro-
duktów można więc dostosować 
do danego rynku, a kampanie re-
klamowe uruchamiać tylko 
w kraju, którego dotyczą. Dzięki 
temu klienci szybko i optymalnie 
uzyskają informacje istotne w ich 
regionie.
 
W przyszłości wszystkie aktu-
alności dotyczące grupy MACO 

będzie można znaleźć na nie-
miecko- i anglojęzycznej stronie 
pod adresem www.maco.eu. 
Nowa witryna internetowa i jej pr-
zemyślana konstrukcja umożliwi-
ają wyświetlanie stron na ekranach 
o różnej wielkości i na urządzeni-
ach mobilnych (takich jak telefon 
komórkowy czy tablet). Duży 
nacisk położono tu na intuicyjną 
obsługę i przejrzystą, nowoczesną 
strukturę. Informacje w witrynie są 
oczywiście w pełni aktualne.


