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Komfortowa obsługa naświetli 

OKUCIA DO OKIEN MULTI
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Nowe okucie koncepcyjne 
MACO – MULTI SKY służy do obsługi 
naświetli bez widocznych elementów okuć. 
Za pomocą centralnej klamki w każdej 
chwili możemy otworzyć lub zamknąć 
naświetle. Nie musimy już wyciągać się i 
sięgać wysoko w celu obsługi naświetla, 
również nie będą więcej nam przeszkadzać 
wystające korby. Za pomocą jednej 
centralnie umieszczonej klamki w 
każdej chwili możemy otworzyć lub uchylić 
naświetle w celu wentylacji. W 
przeciwieństwie do tradycyjnych naświetli, 
które możemy wyłącznie uchylać z 
okuciem MULTI SKY skrzydło naświetla 
może zostać całkowicie otwarte. 
Maksymalizuje nam to wymianę powietrza 
w pomieszczeniach oraz ułatwia 
czyszczenie, dodatkowo w utrzymaniu 
czystości pomagają nam schowane w 
ramie okucia. Wszystko to sprawia, że 
design naświetla jest atrakcyjny 
technicznie oraz rozszerza możliwości 
architektoniczne. Obsługa za pomocą 
jednej klamki, dodatkowe możliwości 
wietrzenia, imponująca optyka, łatwe 
czyszczenie, bezpieczeństwo, zaufanie – 
wszystko dzięki okuciu MULTI SKY.

KOMFORTOWA 
OBSŁUGA 
NAŚWIETLI
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OKNA  •  DRZWI  •  DRZWI PRZESUWNE

NAPĘD MECHANICZNY 
NIEWIDOCZNY UKRYTY 

W RAMIE

• Okucie MULTI SKY jest jedynym 
takim rozwiązaniem na rynku.

• Standardowy montaż okuć

• Pasuje do okien z drewna oraz 
okien z PVC

• Brak koniecznych poszerzeń ramy jak 
w wypadku systemów z widocznymi 
elementami sterowania montowanymi 
na ramie 

• Niskie koszty logistyczne, tylko 
2 opakowania dla pełnego zakresu 
stosowania

• Opakowanie zawiera wszystkie 
niezbędne do montażu element okuć

• Łatwy montaż oraz szczegółowa 
dokumentacja techniczna

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA

• Za pomocą jednej centralnie 
umieszczonej klamki możemy 
otworzyć lub uchylić naświetle

• Jedyna w swoim rodzaju optyka 
okna dzięki niewidocznemu 
napędowi, możliwość wykonania 
z wąskimi ramami

• Dodatkowa pozycja rozwierna 
ułatwia czyszczenie okna

• Wysokie bezpieczeństwo poprzez 
wielostopniowe ryglowanie

• Wysoka szczelność i izolacja 
akustyczna

• Uchylone naświetle trudne do 
sforsowania dla włamywaczy

• Możliwość wykonania z progami

• Perfekcyjne wietrzenie przez 
szybszą wymianę zbierającego się 
pod sufitem ciepłego powietrza

• Konserwacja i pielęgnacja jak w 
wypadku okuć standardowych

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
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• Do program okuć MULTI-MATIC

• Maksymalna waga skrzydła 
naświetla 30 kg

• Maksymalny format do 1 m²

• Stosunek FFB/FFH 2:1

• Do okien drewnianych, 
aluminiowych i PVC

• Okno centralne 1 lub 2 skrzydłowe, 
naświetle 1 skrzydłowe

• Okno centralne prostokątne rozwierne

• Waga i format okna centralnego 
zależny od zastosowanej strony 
zawiasowej

• Zakres stosowania 
FFB 600 - 1.300 mm 
FFH 500 -    800 mm

• Do wszystkich widocznych stron 
zawiasowych (oprócz 
MULTI MAMUUT i TO)

• Możliwość stosowania konstrukcji 
z progami 

• Do systemów z uszczelką podwójną 
i środkową

• Regulacja wysokości, boczna 
i docisku zgodna z rodzajem 
zastosowanych zawiasów

• Szerokość uchyłu ok. 95 mm

• Do systemów z luzem 12 mm

• Do systemów z osią 13 mm

• Do profili z przylgą 18 lub 20 mm

• Głębokość wrębu od 24 do 30 mm

• Ślemię okna minimalna szerokość 
42 mm

• Ślemię okna głębokość zabudowy 
40 mm

ZAKRES STOSOWANIA


