
TECHNIKA KTÓRA PORUSZA

www.maco.eu

MACO 
MULTI ZERO
ZAMKNIĘCIE HAKOWE DO SYSTEMU 
PROGÓW DLA BUDOWNICTWA BEZ BARIER 

OKUCIA MULTI
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Bez barier dla wszystkich w najlepszym 
tego słowa znaczeniu – to właśnie system 
progu zerowego MULTI ZERO pokazuje 
co myślimy o przyszłości. Naszą 
tolerancją dla budownictwa bez barier 
nie są już  zgodne z normą wysokie na 
20 milimetrów progi – nie, dla MACO 
bariera zostaje zerowa. Technicznie 
jedyny w swoim rodzaju równy z 
płaszczyzną podłogi system progów 
nie stanowi żadnej przeszkody dla 
wózków dziecięcych, chodzików lub 
wózków inwalidzkich. Progi nadają się 
do domów prywatnych jak również do 
budynków użyteczności publicznej, 
domów opieki, przedszkoli itp. 
Zintegrowana opadająca uszczelka 
zapewnia odpowiednia szczelność, a 
system podwójnych haków MULTI ZERO 
zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo 
przeciw włamaniom (klasa RC 2) oraz 
wymaganą przez wielu użytkowników 
funkcję rozwierno - uchylną.

BEZ BARIER DLA 
WSZYSTKICH
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ZAMKNIĘCIE HAKOWE

PRÓG

OPADAJĄCA USZCZELKA

System progu zerowego jest 
rozwiązaniem nadzwyczajnym oraz 
wyzwaniem technicznym któremu nie 
podołałby sam jeden producent. 
Dopiero połączenie najlepszych 
rozwiązań przynosi najlepsze efekty, 
dlatego stawiamy jako innowacyjny 

producent okuć na kompetentnego 
partnera. Wspólnie opracowaliśmy 
kompleksowe rozwiązanie które jest 
unikalne na rynku. Komfortowe, 
bezpieczne, szczelne – standard 
jakości MACO.

SYSTEM PROGU 
ZEROWEGO

RAMA
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PUNKTY RYGLUJĄCER W PROGU DBAJĄ O 
MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

System podwójnych haków MULTI ZERO:

SYSTEM PROGU 
ZEROWEGO
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SYSTEM PODWÓJNYCH HAKÓW MULTI ZERO UKRYTY JEST W SKRZYDLE UMOŻLIWIAJĄC 
KOMFORTOWE KORZYSTANIE Z SYSTEMU PROGU ZEROWEGO

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU PODWÓJNYCH HAKÓW DZIĘKI ZABEZPIECZENIU 
PRZED PODWAŻENIEM W POZYCJI UCHYLNEJ
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• Prosty montaż na płaskich progach 
z punktem ryglującym – jedyne takie 
rozwiązanie na rynku

• Niskie koszty logistyczne, niezbędne 
tylko dwa dodatkowe elementy 
 
 

• Zamknięcie hakowe łączone, proste 
dopasowanie do szerokości drzwi

• Prosty montaż, tylko jedno 
frezowanie w skrzydle

• Brak zaczepu uchylnego 
 
 

• Standardowe łączenie 
elementów okuć

• Brak ograniczeń w budowie 
konstrukcji utrudniających 
włamanie, możliwe normowane 
zabezpieczenie do klasy RC 2

KORZYŚCI DLA 
PRODUCENTA

• Wyjątkowy komfort, progi równo z 
płaszczyzną podłogi 

• Zerowa bariera przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiej szczelności 

• Wykonanie rozwierno - uchylne

• Dzięki zamknięciu hakowemu możliwe 
konstrukcje utrudniające włamanie 
do klasy RC 2

• Wyższy komfort niż przewiduje 
norma, gdzie jako wolne od barier 
są progi o wysokości do 20 mm

• Konserwacja jak w standardowych 
okuciach

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

WSPÓLNIE MAMY ROZWIĄZANIE,
KTÓRE JEST UNIKALNE NA RYNKU
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• Maksymalna waga skrzydła 220 kg 
(zależne od strony zawiasowej)

• Do programu okuć MULTI-MATIC, nie 
do rozwiązania ze sworzniem uchyłu

• Do drzwi jednoskrzydłowych

• Do konstrukcji prostokątnych

• Do drewna i do PVC

• Zakresy stosowania: 
FFB 540 - 1800 mm, 
FFH 360 - 2800 mm

• Do wszystkich widocznych systemów 
zawiasów 

• Regulacja wysokości, boczna i 
docisku zależna od zastosowanej 
strony zawiasowej

• Regulacja docisku na zamknięciu 
hakowym ± 1,5 mm

• Standardowa szerokość uchyłu

• Do systemów progu zerowego z 
luzem od 4 do 7,5 mm

• Do systemów z osią 13 mm

• Minimalna głębokość zaczepów 
22 mm

ZAKRES STOSOWANIA
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