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Drzwi są wizytówką domu. Nie tylko materiał i kolor, 
ale również klamka jest istotna dla ich 
stylu – nadaje wejściu indywidualny charakter.  
MACO ma w ofercie szlachetny, idealnie dopasowany 
do wymagań rynku asortyment klamek do drzwi z 
drewna, drewna i aluminium oraz tworzywa sztucznego.

Klamki do każdych 
drzwi



ANTABY

Nadają drzwiom eleganckiego, smukłego wyglądu
• Idealne do drzwi wejściowych
• 2 rodzaje designu, o prostym lub 

zakrzywionym kształcie
• Warianty długości od 400 do 1600 mm 
• Powierzchnia: stal szlachetna matowa

ZESTAWY Z WĄSKIM SZYLDEM

Perfekcyjne do drzwi wejściowych bocznych
• Do wyboru jako zestaw z podwójną klamką lub 

mieszany
• Powierzchnia: stal szlachetna matowa, aluminium 

matowe, kolor RAL 9016 (biały)
• Rozstaw: E92
• Orzech 8 mm
• Zestawy montażowe dla standardowych 

grubości skrzydeł 

ROZETY OCHRONNE

Idealne w kombinacji z antabami
• 2 warianty designu: okrągły i owalny
• Powierzchnia: stal szlachetna matowa
• Do wyboru z osłoną wkładki lub bez
• Standardowe wyposażenie w zestaw montażowy 

do wszystkich rodzajów drzwi

Zestaw z podwójną klamką Zestaw mieszany

Do każdych drzwi...



ANTABY ZE ZINTEGROWANYM CZY-
TNIKIEM LINII PAPILARNYCH

• Zintegrowana, biometryczna kontrola dostępu
• 2 warianty designu, o kształcie prostym i zakrzy-

wionym
• Długość: 1200 mm
• Powierzchnia: stal szlachetna matowa
• Wygodne zarządzanie sensorem dzięki interfe-

jsowi Bluetooth
• Dalsze informacje oraz specyfikacja techniczna 

dotycząca czytnika linii papilarnych w prospekcie 
openDoor

• Dostępność na zapytanie

ZESTAWY Z SZEROKIM SZYLDEM

Klasyka wśród klamek
• Perfekcyjne do drzwi wejściowych
• Do wyboru jako zestaw z podwójną klamką lub 

mieszany
• Powierzchnia: stal szlachetna matowa
• Rozstaw: E92
• Orzech 8 i 10 mm
• Standardowe wykonanie dla drzwi 64 - 83 mm – 

dodatkowe zestawy montażowe dla różnych 
skrzydeł drzwi

• Do wyboru z osłoną wkładki lub bez
• Odporność antywłamaniowa: przebadane 

według DIN EN1906, klasa ochrony EN2

ZESTAWY WEWNĘTRZNE

Idealne w kombinacji z pochwytami 
zewnętrznymi
• Do wyboru wersja z wąskim szyldem lub z 

rozetą na zamek
• Powierzchnia: stal szlachetna matowa
• Rozstaw: E92
• Orzech 8 i 10 mm

Zestaw z podwójną klamką Zestaw mieszany

...właściwa klamka

Drücker-RosettengarniturSchmalschildgarnitur



Dobrze przemyślane, 
wiele zalet:

Nowoczesny design
 
Szerokie spektrum zastosowań – przeznaczone 
do wszystkich drzwi

Do drzwi drewnianych, z drewna i aluminium 
oraz z tworzyw sztucznych 

Przebadane pod kątem bezpieczeństwa i jakości  
MACO 

Prosty montaż

RÓŻNORODNE, PIĘKNE I BEZPIECZNE

Pochwyty, zestawy z podwójną klamką i mieszane, rozety ochronne, przyciski 
i półzestawy – dokładnie dopasowane i zestawione, przeznaczone do drzwi 
wejściowych oraz bocznych.

MACO oferuje zarówno wysokiej jakości rozwiązania ze stali szlachetnej, jak i 
ciekawą linię produktów z wąskim szyldem z powierzchnią w kolorze alumini-
um lub bieli – specjalnie przeznaczone do zastosowań w drzwiach bocznych.

Oczywiście MACO nie zapomina o kwestii bezpieczeństwa: dostępne są także 
produkty odporne na włamanie, przeznaczone do zastosowań w systemach 
drzwiowych o klasie odporności RC2..

Wiele możliwości zastosowania dzięki  
kompatybilnej rodzinie produktów

Pasują do wszystkich rodzajów zamków MACO

Wszystko z jednej ręki: Jako Twój partner w 
zakresie logistyki i doradztwa technicznego 
dostarczamy Ci kompatybilne produkty: od zamka, 
przez zawiasy, aż po klamkę.
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WITAJ w MACO! Zapytaj o dodatkowe komponenty do drzwi, elektroniczne systemy
kontroli dostępu oraz produkty w pełni automatyzujące drzwi do domu. 

LOGIKA W KAŻDYM DETALU. 
ABY TWÓJ DOM BYŁ TWOIM DOMEM.
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Treść niniejszej broszury jest stale weryfikowana.
Aktualną wersję można znaleźć pod adresem 
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758553/758553pl.pdf 
Lub proszę zeskanować QR – kod.

Są Państwo zadowoleni?
Czekamy na Państwa opinie feedback@maco.eu

www.maco.euMAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173, 5020 Salzburg
Tel +43 662 6196-0
maco@maco.eu


