
Zawsze dobry (u)chwyt
KLAMKI DO OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH/TARASOWYCH
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Na każdą 
potrzebę

Twoje klamki okienne

Harmonijne okno w elegancki sposób łączy wnętrze z tym, 

co na zewnątrz. Uwagę zwraca przede wszystkim klamka – 

dobrze jest, gdy kształt, kolor i materiał pasują do  

projektu wnętrza. Oferujemy Państwu odpowiednie 

rozwiązanie na każdą potrzebę i dla wszystkich materiałów 

(drewno, aluminium, PVC, drewno-aluminium, PVC- 

aluminium). Niezależnie od tego, czy są dyskretne, czy 

przyciągają wzrok, z klamkami Emotion firmy MACO  

zawsze będą Państwo mieli dobry (u)chwyt.

EMOTION
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Emotion
Korzyści dla producentów

Prosty montaż

Sprawdzone 
bezpieczeństwo 
i jakość MACO

Gwarancja 
funkcjonalności

Możliwość
dostosowania do 
indywidualnych 
potrzeb

Szeroki asortyment 
produktów

Uniwersalne  
zastosowanie

Dopasowanie do 
wszystkich okien 
i drzwi balkonowych

Nowoczesny design
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Asortyment klamek Emotion
Różnorodny design

RHAPSODY
Łączy obły kształt z przyjemnym dotykiem

TENTAZIONE
Ukryta w ramie, oferuje wyjątkowy design

HARMONY
Jako klasyk spełnia wiele wymagań – od  
architektury ponadczasowej do nowoczesnej
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PLASTIK
Odporna i łatwa do czyszczenia  
powierzchnia

STAL NIERDZEWNA
Wysoka ochrona antykorozyjna,  
nowoczesny wygląd

ALUMINIUM
Szeroka gama kolorów, powierzchnia 
odporna na ścieranie, anodowana lub 
malowana proszkowo

Różnorodne materiały

UNITY
Z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, trzy warianty wykonania – dostępne z wkładką lub bez
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BEZPIECZNA KLAMKA OKIENNA
Do okien antywłamaniowych zgodnie z normą EN 13126-3 –  
zabezpieczenie przed wyrwaniem i wykręceniem do  
100 Nm. Dostępna również ze skokiem 45° dla bezpiecznej 
mikro wentylacji.

... skok klamki 45° np.  
dla mikrowentylacji

Zwiększone bezpieczeństwo: w przypadku próby włamania przycisk 
blokujący i wkładka cylindryczna zabezpieczają przed przesunięciem
trzpienia na okuciu i utrudniają przekręcenie klamki od zewnątrz.

Opcjonalnie z przyciskiem blokującym, wkładką  
cylindryczną lub skokiem 45°

Różnorodne funkcje

STANDARDOWA 
KLAMKA OKIENNA



ZESTAW KLAMKI I ROZETY
Do drzwi balkonowych/tarasowych  
wyposażonych w mechanizm zamykający.

Różnorodne kolory
Kolory dla anodowanych lub lakierowanych 
powierzchni

Szampański

Brązowy

Ze względu na wydruk możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne.

Kolory dla powierzchni lakierowanych proszkowo 
i powierzchni z tworzyw sztucznych

Biały
(RAL 9016)

Srebrny

Tytanowy

Szarobrązowy 
(RAL 8019)
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TŁOCZONE NA OSŁONIE 
(ALUMINIUM)

FORMOWANE JEDNOCZEŚNIE 
Z OSŁONĄ (TWORZYWO  
SZTUCZNE)

Możliwość umieszczenia logo

NADRUKOWANE

Chcą Państwo sprawdzić, jak będzie wyglądało 

Wasze logo? Przygotujemy wizualizację.



CHROM

ZŁOTA

STAL NIERDZEWNA

BIAŁA

KLAMKA WPUSZCZANA TENTAZIONE

KLAMKA WKŁADANA I ROZETA Z OSŁONAMI

Konstrukcje specjalne
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BASE
Wykonane z aluminium, powierzchnia  
anodowana lub malowana proszkowo.  
Efektowny design, uniwersalne zastosowanie.

LIGHT
Z tworzywa sztucznego, ukryte połączenie 
śrubowe, niewielka wysokość całkowita.

Dzięki naszym uniwersalnym pochwytom  

muszelkowym drzwi balkonowe/tarasowe  

mogą być łatwo zamykane od zewnątrz.

Pochwyty muszelkowe
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SOFT
Wykonane z aluminium, powierzchnia  
anodowana lub malowana proszkowo. 
Zaokrąglony kształt, niewielka wysokość 
całkowita.

SOFT-L
Jak model Soft, ale z szerszą  
powierzchnią montażową. Szczególnie  
nadają się do okien drewniano- 
aluminiowych i PCV-aluminiowych.

Tytanowy

Srebrny

Czarno-brązowySzampański

BrązowyBiały 
(RAL 9016)

Biały  
(RAL 9016)

Szarobrązowy 
(RAL 8019)

Kolory aluminiowych  
pochwytów muszelkowych

Kolory pochwytów muszelkowych  
z tworzywa sztucznego

Ze względu na wydruk możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne.
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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 znaleźć na naszej stronie internetowej  

www.maco.eu lub kontaktując się z doradcą klienta MACO.

Dokument ten jest na bieżąco aktualizowany. Aktualna wersja dostępna 
jest na stronie internetowej https://www.maco.eu/assets/757763 lub po 
zeskanowaniu kodu QR.

MACO w Twojej okolicy:
www.maco.eu/contact

Data: 10/2018 - Zmiany: 10/2021
Nr: 757763

Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone.

https://www.maco.eu/assets/757763
http://www.maco.eu
https://www.maco.eu/assets/757988
https://www.maco.eu/assets/757878
https://www.maco.eu/assets/757986

