
Hoe stabiel is de vooruitgang?

TECHNIEK IN BEWEGING

MACO
RUSTICO

LUIKBESLAG

StUcwErK
En mUUrmontAGE



De nieuwe lijn MACO-RUSTICO voor muurmontage en stucwerk is een 
logische en natuurlijke ontwikkeling van het voorgaande.
Na jaren van studeren en rekenen zijn we met een oplossing gekomen 
waarop iedereen heeft gewacht en u door zijn eenvoud zal verbazen.
Het bijzondere van dit systeem zit hem in de unieke combinatie tussen de 
stabiliteit van het staal en de verstelbaarheid van het beslag. 
Een vooruitgang die u direct in de toekomst brengt.

Nieuwe technologie, die kracht en design verenigt
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Minder is meer

Een uniek heng voor verschillende materialen

Door het nieuwe systeem 
ontstaat een groter 
toepassingsbereik.   

Wij leveren alleen hetgeen echt nodig is

stapelbare onderlegplaten

De schroefflens is niet meer 
aanwezig, zodat de positie 
van het heng aan het profiel 
vrij toegepast kan worden

•  Weinig verschillende 
maar toch te verstellen 
onderdelen.

•  Minder voorraad.

•  Meer combinatie-  
mogelijkheden.

•  Muurmontage en  
stucwerk mogelijk.

•  Hengen met verstelbare 
verkropping voor alle 
vouwluiken.

De plaatduimen zijn in verschillende
afstanden te verkrijgen. Als extra kan de 
afstand vergroot worden door 1 mm dikke 
onderlegplaten.
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Verstelbaar in alle richtingen

•  Duimen met  
hoogteverstelling.

•  Zijdelings te verstellen  
± 4 mm.

•  Verstelbare verkropping 
32 - 55 mm (voor vouw-
luiken).

•  Plaatduimen met stapel-
bare onderlegplaten.



Uiterlijke en innerlijke kracht

Opbouw in lagen van 
de MACO-premium 
oppervlakte

•  De KTL-behandeling heft 
alle oneffenheden op en 
zorgt voor een homogene 
structuur.

Oppervlakte
MACO-premium

•  3-voudige corrosie 
bescherming.

•  Beschermt tegen  
agressieve invloeden van 
buitenaf.

•  Vuil- en waterafstotend.
•  Milieuvriendelijke  

procédé.

KTL-lak

Poederlak

Verzinking

Staal

De nieuwe staalstructuur zorgt voor de hoge mechanische belastbaarheid van de nieuwe 
hengen, de speciale MACO-premium oppervlakte voor de chemische weerstand. Het is 
ontwikkeld om de hengen te beschermen tegen corrosie en klimatologische invloeden.

Aanvullende 
bescherming tegen 
corrosie

•  Middenscharnieren en 
hengen zijn voorzien van 
stabiele kunststof bussen, 
die voor een soepele  
werking en een lange 
levensduur borg staan.



Tijdsbesparende montage
… door een compleet mallenprogramma

•  Boormallen voor hengen, 
plaatduimen en midden-
hengmontage.

•  Boormallen tbv de duimen 
30º en 90º in de muur.

•  Mallen voor het inboren 
van chemische ankers.

•  universeel boorbeeld:  
62 mm.

…  door plaatduimen met 
positioneringsnok

•  de positioneringsnok van   
de plaatduimen behoeft 
slechts een enkele boring. 

•  Boorbeeld kruis- en  
duimheng: 148 mm.

… door universeel boorbeeld



Een kern uit staal

Kracht en aanvullende bescherming

Stabiel en veilig

•  Gerold heng van 5 mm dik 
staal.

•  Duimheng voorzien van 
dubbele verklinking.

•  Flens van 3 mm dik staal.

Geteste veiligheid en aanvullende inbraakwerendheid

•  Schroefhuls voor ver-
schroeving van binnenuit.
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www.maco.at

MACO BESCHLÄGE B.V.
STIKKENWEG 60

NL-7021 BN ZeLhem
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info@maco-nl.nl
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MACO BESCHLÄGE  
GESELLSCHAFT M.B.H. 

DUITSLAND
d-maco@maco.de

MACO DOOR & WINDOW 
HARDWARE (U.K.) LTD 
VERENIGD KONINRIJK

maco@macouk.net

MACO HARDWARE  
(TIANJIN) CO., LTD

CHINA
maco-china@maco.at

MAICO SRL
ITALIË

maico@maico.com

MACO POLSKA 
POLEN

maco@maco.pl
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