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WIJ HOUDEN 
UW DEUREN 
IN DE SPONNING
SCHARNIERSYSTEMEN VOOR 
KUNSTSTOFDEUREN



MACO deurscharnieren voor huis- en toegangsdeuren  
hebben een draagvermogen tot een deurgewicht van  
160 kg. Deze kwaliteit draagt bij aan de goede werking 
van een deur. Zonder zorgen open en sluiten, voor vele 
jaren. Kies daarom voor deurscharnieren waarop u kunt 
vertrouwen.

Deurscharnieren voor 
elke toepassing



MACO-deurscharnieren bieden veel 
functionaliteit, stabiliteit en comfort. Ze zien er 
bovendien goed uit.

De productlijn - Plus - respectievelijk blok - en rollenbandscharnieren, 
voldoet aan de belangrijkste eisen voor kunststofdeuren: ze zijn veelzijdig 
inzetbaar, optisch aantrekkelijk en eenvoudig te verwerken. Kortom 
een plezier voor de gebruiker én de fabrikant. In de Plus-lijn staat een 
uitgebreide keuze aan kleuren van hoogwaardige poeder- of geëloxeerde 
oppervlaktebehandelingen ter beschikking. 

Alle MACO-deurscharnieren kunnen snel door één persoon worden 
gemonteerd en kunnen als ze gemonteerd zijn aan de deur ook nog 3D 
versteld worden. De verschillen tussen beide lijnen bevinden zich in de 
vorm, materiaal, de draagkracht en de veiligheid. Wat de schanieren 
gemeenschappelijk hebben, zijn de hoge MACO-kwaliteitseisen: om die 
reden worden alle MACO-deurscharnieren volgens EN 1935 getest

Goed doordacht, 
veel voordelen:

Verschillende kleuren Neem contact op met uw 
MACO-adviseur voor meer informatie over de  
beschikbare kleuren
 
Eenvoudig verstelbaarheid, ook na montage van 
de deur
 
Eenvoudige, snelle verwerking montage door 1 per-
soon mogelijk, met de gebruikelijke gereedschappen
 
Modern design

Getest volgens DIN EN 1935
 
Één aanspreekpunt: wij zorgen voor de logistiek, 
technisch advies en op elkaar afgestemde  
producten: van het slot, de deurscharnier tot de 
greep.
 
Verhoogde inbraakbeveiliging – afhankelijk van de 
variant tot weerstandsklasse 2 of SKG**
 



Het juiste scharnier voor elke gewichtsklasse
PLUS-LIJN

De Plus-lijn is de premiumoplossing onder de MACO-deurscharnieren: voor de veeleisende gebruiker met een hoge veiligheids-
behoefte. De lijn is gemaakt van aluminium en staat voor duidelijke vormen en duurzaamheid. Bovendien is ze onbreekbaar en 
corrosievrij. Daarnaast onderscheiden de scharnieren zich door een uiterst laag gewicht.

De Plus-deurscharnieren overtuigen u ook op het gebied van veiligheid: pennen van doorzaagbestendig staal en een zo klein 
mogelijke ruimte tussen het kozijn en de deur verhogen de inbraakbestendigheid en het scharnier kan wanneer de deur gesloten 
is, niet worden gedemonteerd. Alle deurscharnieren voor deurgewichten vanaf 120 kg, zijn standaard volgens RC2 of SKG** getest. 
Het programma is geschikt voor hoogwaardige huis- en toegangsdeuren met een deurgewicht van 120 tot 160 kg, maar ook voor 
deuren met een gewicht tot 100 kg. 

BLOKSCHARNIER T120P PLUS

Hoogwaardig blokscharnier voor huis- en  
toegangsdeuren met verhoogde veiligheidseisen
• Standaard met een niet-roestende veiligheidspen
• Opdekdikte: 13,5-19,5 mm / 17-23 mm / 22-28 mm
• Hetzelfde boorbeeld als bij T160P PLUS
• Inbraakwering: weerstandsklasse RC2  

volgens DIN EN 1627-30, SKG**

BLOKSCHARNIER T160P PLUS

Hoogwaardig, veilig blokscharnier voor bijzonder  
massieve huis- en toegangsdeuren van kunststof met 
verhoogde veiligheidseisen.
• Ook verkrijgbaar als 3-delige versie voor deuren met 

bijzondere stabiliteitsvereisten
• Hoogteverschil van de scharnierrol niet zichtbaar dankzij 

de afdekrozet
• Standaard met een niet-roestende veiligheidspen
• Opdekdikte: 13,5-19,5 mm / 17-23 mm / 22-28 mm
• Hetzelfde boorbeeld als bij T120P PLUS
• Inbraakwering: weerstandsklasse RC2  

volgens DIN EN 1627-30, SKG**

Hoogteverstelling: +4 / -1 mm

Zijdelingse verstelling: 
+ / - 4 mm

Aandrukverstelling: 
+1,5 / -1 mm 

PLUS

PLUS

Hoogteverstelling: + 4 / -1 mm

Zijdelingse verstelling: 
+ / - 4 mm

Aandrukverstelling: 
+ 1,5 / -1 mm



BLOKSCHARNIER T160R PLUS

Designscharnier voor hoogwaardige deuren met 
verhoogde veiligheidseisen, waarbij de scharnieren 
onopvallend aanwezig zijn.
• Geen onderbreking van het de dichting dankzij de 

schroefverbinding in de opdek
• Extra veiligheidsset voor naar buitendraaiende 

deuren beschikbaar
• Standaard met een RVS veiligheidspen
• Opdekdikte: vanaf 16,0 mm / vanaf 19,0 mm
• Inbraakwering: weerstandsklasse RC2, SKG** 

volgens DIN EN 1627-30

Hoogteverstelling:+ 4 / -1 mm

Zijdelingse verstelling: 
+ / - 3 mm

Aandrukverstelling: 
0 / -1 mm

PLUS

Eenvoudige montage

Met hoogwaardige boormallen die exact op de 
betreffende scharnieren zijn afgestemd kunt u met 
een schroevendraaier en inbusset, snel en  
eenvoudig monteren. Welke gereedschappen u 
precies nodig hebt, hangt af van het desbetreffende 
scharnier.

Traploze zijdelingse verstelling 
met inbussleutel, onzichtbaar 
onder de afdekking

Traploze hoogteverstelling met 
inbussleutel

Aandrukverstelling met schroevendraaier - 
goed verborgen onder de MACO-afdekkap

Alle MACO PRO-DOOR deurscharnieren zijn na montage ook 
3D verstelbaar. Hierboven vindt u een voorbeeldfoto op basis 
van de T160P PLUS.

Boormal voor de PLUS-lijn



MACO BESCHLÄGE BV
Stikkenweg 60, 7021 BN Zelhem
Tel: 0314 659700
verkoop@maco.eu

www.maco-nl.nl

WELKOM bij MACO! Vraag naar extra deuronderdelen, elektronische 
toegangsoplossingen en producten voor de volledige automatisering van huisdeuren.

SLUITEND TOT IN HET KLEINSTE DETAIL ZODAT 
UW HUIS UW THUIS BLIJFT.
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Dit document wordt voortdurend geupdate.
De meest actuele versie kunt u vinden op 
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758552/758552nl.pdf 
of scant u de QR-code.

Tevreden?
Wij zijn benieuwd naar uw feedback@maco.eu


