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MACO voor HOUT
Onze oplossingen voor houtverwerkende bedrijven
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Waarom MACO?



3

... omdat wij uw visie willen ondersteunen. Vertrouw op 
onze kennis en ervaring.

Met specialisten in meer dan 40 landen, zorgen wij 
ervoor dat alle mogelijkheden voor u open staan. Stel 
nieuwe industrienormen samen, met ons  en inspireer 
uw klanten met onze innovaties.

Laten we de weg samen inslaan.

WAAROM MACO?
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Deuren - onbegrensde 
mogelijkheden
Laat uw creativiteit de vrije loop.

Met ons deurbeslag kunt u elke uitdaging aan. Wij 
werken volgens de hoogste veiligheids- en kwaliteits-
normen. Of het nu gaat om een voordeur of een 
andere toegangsdeur.

Profiteer van een groot aantal, op maat gemaakte, 
oplossingen voor automatisch vergrendelen, 
navergrendelen, gecontroleerd sluiten, inbraakwerend-
heid en maximaal wooncomfort.



5

Onderdorpel

De complete 
oplossing voor uw 
deur 

Toegangscontrole

Meerpuntsvergrendeling

Druk- en stanggreep

Dichting

Rozet

DEUREN > MACO: TOTAAL LEVERANCIER
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Duurzaam en 
betrouwbaar

U verwerkt hoogwaardige materialen van 
hout en u wilt er zeker van zijn dat uw 
klanten lang plezier hebben van uw 
deuren? Maak de juiste afweging. Ook 
als het gaat om het beslag van uw 
kwalitatief hoogwaardige deuren. Met 
MACO kiest u voor duurzame kwaliteits-
producten.

Nieuwe dimensies ...
Combineer eenvoudige, 
gestandaardiseerde processen 
met de hoogste beveiligings-
standaarden en absolute 
flexibiliteit. Met het modulaire 
concept van MACO voor  
meerpuntsvergrendelingen, 
kunt u het slot individueel 
aanpassen aan elke 
productieorder en dus aan elk 
deurformaat.

Uw totaal systeem  
aanbieder
Alles uit één hand: sloten, 
meerpuntsvergrendelingen, 
beslag, grepen, dichtingen, 
toegangscontrole en nog meer. 
Wij zorgen voor dat wat 
nodig is –voor u- van het 
bestelproces tot de facturatie. 
Met MACO staat u altijd 1-0 
voor.
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GARANTIE VOORWAARDEN

- Naleving van alle MACO specificaties, onderhoud- en verwerkingsinstructies

- Aantoonbare professionele installatie van de deur

- Aantoonbare naleving van alle verplichtingen om instructies en informatie te 

 geven aan de eindgebruiker

- Gebruik volgens de product-specifieke MACO-catalogussen

- Aantoonbaar onderhoud (via de service van de fabrikant en/of het 

 garantiebewijs) volgens MACO-instructies voor PROTECT

- De beslag/systeem-combinatie bestaat uitsluitend uit MACO-onderdelen/

 componenten, of door MACO goedgekeurde producten

- Tijdige vervanging van slijtdelen

- Terug sturen van de defecte onderdelen samen met de originele factuur

- Afnemer is aansprakelijk voor het naleven van geldende regel- en wetgeving

- Gebruik van 4safecoating TRICOAT PLUS deursloten incl. VCi bescherm- 

 kappen bij gebruik van Accoya®- en eikenhout

GARANTIE VERVALT BIJ:

– Funtionele storing door defect aan het deursysteem en/of 

 profielcilinder (bijv. montagespanning en inbouwfouten)

– Operationeel defect als gevolg van schade aan het systeem als gevolg van 

 chemische of mechanische invloeden of onbedoeld gebruik

– Verkeerde behandeling, opslag of transport

– Gebruik van elektische, elektronische en magnetische onderdelen

– Ongeschikt of onbedoeld gebruik

– Gebruik van agressieve of schurende schoonmaakmiddelen

– Natuurlijke slijtage, vuil of zoutaanslag

– Beslagonderdelen die worden gebruikt in de publieke sector

– Aanpassingen of zelfreparatie

Best.-Nr.: 758513NL –opsteldatum: januari 2014

Datum van aanpassing: 19 maart 2018

Alle rechten en wijzigingen voorbehouden

Dit document wordt doorlopend bijgewerkt. De meest actuele versie vindt u op 

www.maco-nl.nl

10 Jaar functionaliteits garantie op MACO PROTECT deursloten en  

meerpuntsluitingen

MACO PROTECT
Garantie op functionaliteit

Op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de 

METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de 

rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde 

tekst. 
Deze functionaliteitsgarantie is samengesteld op basis van een zakelijke relatie, 

business to business, tussen MACO Beschläge BV te Zelhem en haar partners en is 

niet van toepassing op een relatie op basis van business to consumer.

10 Jaar functionaliteitsgarantie  

op MACO PROTECT deursloten en 

meerpuntsluitingen

GARANTIE

MACO Beschläge BV, Stikkenweg 60, 7021 BN te Zelhem geeft voor verwerking van 

MACO PROTECT deursloten en meerpuntsluitingen, een functionaliteitsgarantie van 

10 jaar, beginnend op de dag van uitlevering van het beslag aan de afnemer.

GARANTIE GELDT VOOR 

De garantie geldt uitsluitend voor MACO PROTECT deursloten in zilverlook.

GARANTIE VOORWAARDE 

De garantie geldt uitsluitend voor de afnemer van MACO beslag.

GARANTIE WORDT GEGEVEN OP 

Garantie wordt uitsluitend verleend op de functie van de mechanische onderdelen 

van MACO PROTECT deursloten en omvat alle defecten die kunnen worden toegewe-

zen aan fouten in fabricage of materiaal. De aanspraak op garantie wordt pas geldig 

verklaard als er voldaan is aan alle gestelde garantie-voorwaarden en als de beoogde 

functie van het product niet meer uitgevoerd kan worden.

De elektromechanische beslagsystemen van het assortiment van MACO PROTECT 

vallen niet onder deze garantie. Onder electromechanische beslagsystemen vallen de 

elektrische, elektronische en magnetische onderdelen en de mechanische  

beslagonderdelen.  

GARANTIE SERVICE

- Herlevering van het defecte onderdeel of gratis levering van het onderdeel met 

 een gelijke of gelijksoortige functie.

- Verdere vergoedingen worden door MACO niet verleend.

MACO PROTECT

Garantie op functionaliteit

MACO Beschläge BV ·  www.maco-nl.nl

Gedetaileerde garantievoorwaarden vindt u op de 2e pagina

Hoogwaardige 
roestvrijstalen grepen
Wilt u de kwaliteit van uw deur 
verbeteren? Met geschikte 
accessoires zoals garnituren, 
stanggrepen of vingerscans, 
kunt u uw deuren nog meer 
stijl en technische finesses 
geven. 

Extra veiligheid – SKG3
Geef uw houten deuren een 
SKG3 inbraakwerendheid door 
gebruik te maken van onze 
PREMIUM meerpuntsluitingen 
met twee haakpen 
combinaties en SKG3 
sluitkommen.

Oppervlaktebescherming 
voor zure houtsoorten
Altijd een stap voor dankzij 
de uitgekiende MACO 
oppervlaktetechnologie. Met 
TRICOAT-PLUS en een 4safe-
coating oplossing bieden wij 
een volledige corrosie-
bescherming voor zure 
houtsoorten. De speciale 
beschermkappen voor 
hoofdslot- en boven/ 
onderkasten zorgen voor een 
extra lange levensduur.

Levenslange garanties
Beslag met tien jaar garantie, 
daarmee houdt u focus op het 
succes van uw bedrijf.

DEUREN > UITGEKIEND & SIMPEL
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Speciale sluitplaten
Wilt u een mooie stompe 
houten deur maken?
Bij MACO is dit geen 
probleem: onze sluitplaten 
beschermen het deurkozijn 
tegen beschadigingen van de 
vergrendeling. Bij standaard 
deuren zorgen onze 
sluitkommen voor een 
hoogwaardige uitstraling en is 
de pen-haak, in gesloten 
toestand, onzichtbaar.

Voor elke markt de juiste 
oplossing
Verschillende landen, 
verschillende eisen. Als 
wereldwijde speler bieden 
wij u altijd het juiste product - 
marktspecifiek.

Het verschil maakt 
het succes

Met MACO-producten worden uw 
ideeën werkelijkheid: U biedt uw 
klanten geavanceerde oplossingen van 
het hoogste kwaliteits- en technologie-
niveau – daarmee onderscheidt u zich 
van de rest.
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Soepele deurvergrendeling
Dankzij de draaikruk met 
kunststof-inzetstuk sluiten 
deuren met MACO-meer-
puntssloten bijzonder stil en 
soepel. Standaard, zonder 
extra kosten maar wel met 
extra comfort.

Perfecte samenwerking 
van drie componenten
Met ons 3-dagschoten 
principe bereikt u de best 
mogelijke contactdruk over de 
gehele deurhoogte. 
De efficiënte bescherming 
tegen deurvervorming maakt 
het openen bovendien 
bijzonder soepel.

Zelfvergrendelend 
deurslot 
De deur sluiten zonder de 
sleutel te gebruiken? Ons 
deurslot wordt automatisch 
vergrendeld zodra de deur in 
het slot valt. En dit op drie 
punten: twee haken en de 
vergrendeling van de 
hoofdslotkast worden 
geactiveerd.

Gemotoriseerd deurslot - 
snel en stil
Vergeet het gebruik van 
sleutels voor uw voordeur! 
Voorzie uw deuren van het 
snelste en stilste 
gemotoriseerde deurslot in de 
industrie. Uitwisselbaar met 
alle gangbare elektronische 
toegangscontrolesystemen.

 DEUREN > EEN ONDERSCHEID MAKEN
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Soepele overgangen

Binnen en buiten gecombineerd. Met onze  
hef-schuifel ementen vergroot  u het gevoel van 
ruimte in uw woning. Onze hoge kwaliteit en Premium 
afwerking zijn de grondstof hout, waardig.

Met de hef-schuifsystemen van MACO kunt u zowel 
naar binnen als naar buiten gaan. Allebei op het zelfde 
moment.
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Het complete systeem 
voor uw hefschuifdeuren

Loopwagen en loopwagenrail

Greep

Espagnolet

Sluitplaat

Onderdorpel

HEFSCHUIFDEUREN > MACO: TOTAAL LEVERANCIER
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www.maco.eu

TECHNIK DIE BEWEGT

RAIL-SYSTEMS SCHIEBEBESCHLÄGE

HS-BeschlägeRehau Synego

MONTAGEHINWEISE

Verwendungausschließlich für Fachbetrieb!

TECHNIEK IN BEWEGING

www.maco-nl.nl
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WIJ HOUDEN 
UW DEUREN 
IN DE SPONNING
SCHARNIERSYSTEMEN VOOR 

KUNSTSTOFDEUREN

758552NL_Pro-Door_Tuerbaender.indd   1

23.10.18   09:05

 MACO VOOR HOUT

Dorpels
Het maakt niet uit voor welke 
grootte: we hebben de 
bijpassende dorpel. Op maat 
gemaakt en passend bij uw 
kwaliteitsnormen voor 
hef-schuifelementen van hout. 
Met een hoge UV-bescherming, 
perfect op elkaar afgestemde 
warmte- en koude-isolatie en 
KOMO certificering, zijn de 
MACO dorpels een perfecte 
aanvulling op het totaal 
systeem.

Aan de slag
Ons doel: u te voorzien van de 
benodigde materialen om uw ideeën 
en visies in de praktijk te brengen. 
Laat de concurrentie ver achter 
u met uw unieke houtcreaties samen 
met onze oplossingen. We werken 
samen aan uw bedrijfssucces.

Volledige documentatie
Bij ons kunt u putten uit een 
bron van ervaring met meer 
dan 3.000 mogelijke 
combinaties voor individuele 
beslag systemen. Uitvoerige 
documentatie staat tot uw 
beschikking met instructies, 
brochures en productinformatie. 
We leveren het totaal pakket 
als systeemleverancier.



13

HS-ST
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Der Hebe-Schiebe-Beschlag Standard HS-ST ist für die Realisierung von Hebe-Schiebe-Fenstern und - Türen für alle üblichen

Fensterprofile aus Holz, Kunststoff oder Holz/Alu geeignet.

Bei einem Flügelgewicht über 300 kg müssen Zusatzlaufwagen eingesetzt werden.

Der Schiebeflügel darf das Gesamtgewicht von 400 kg nicht überschreiten.

Die Anwendungsbereiche der Flügelgrößen dürfen die Vorgaben von MACO nicht überschreiten.

Die Flügelhöhe darf das 2,5-fache der Flügelbreite nicht überschreiten.

Oplossingsgericht en 
kwaliteitsbesef tot in de 
kleinste details
Met onze complementaire 
producten zoals loopwagens, 
espagnoletten en EPDM- 
dichtingen is het eenvoudig 
om de waarde te vermeerderen 
van uw hoogwaardige houten 
deuren.

Meer dan u verwachtte
MACO heeft de componenten 
en speciale extra’s in huis: 
ervaar hoe premium de 
standaard wordt. We installeren 
onze speciale borsteltechno-
logie in de basisoplossing: De 
borstels bevinden zich voor de 
rollen en verwijderen vuil van 
de looprail. Dit zorgt voor 
soepel gebruik gedurende vele 
jaren.

Comfort in elk opzicht
Zware hefschuifelementen 
verplaatsen: geen probleem 
dankzij de demper. Onzicht-
baar en achteraf in te bouwen. 
Dankzij de demper wordt het 
sluitproces vertraagd en 
gereduceerd zodat gewichten 
tot 400 kg kunnen worden 
verplaatst. De dichtingen zijn 
echt dicht en kunnen een 
sponnings verschil tot 3 mm 
compenseren.

Hoge weerstand
Onze GFK-onderdorpel biedt 
veel toegevoegde waarde, 
zoals een verbeterde 
weerstand tegen UV-straling 
en een optimale warmte/ 
koude-isolatie. Met onze hoek-
dichtingen gebruikt u het beste 
op het gebied van wind-, 
weer- en hittebestendigheid 
voor uw houten hefschuif-
elementen. Bovendien zorgen 
deze voor extra 
inbraakwerendheid.

SCHUIFDEUREN > FLEXIBILITEIT
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HS Panorama
Hoe voldoet u aan de 
veiligheidseisen en combineert 
u deze met design? 
Indien alle sluitelementen 
verdekt zijn maar toch zorgen 
voor de hoogste mechanische 
bescherming tegen inbraak. 
Wij bieden u eenvoudige  
montage-instructies en 
documentatie. Vertrouw op het 
MACO Panorama-systeem.

HS Premium Plus
Gebruik het beste en ga een 
stap verder. Kies voor HS 
Premium Plus en geniet van 
alle voordelen van ons 
Panorama-systeem met 
elektronisch sluitsysteem. 
Beter dan dat wordt het niet.

Onderscheid 
maken is de 
nieuwe standaard

Zet uw individuele ontwerpen om naar 
de praktijk en ga uw eigen weg. Met 
MACO als partner voor uw hefschuif 
elementen kunt u meer dan 5.000 
varianten realiseren.
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Dichtingen
Energiebesparing, 
geluidsdichting en prettig 
wonen zitten in de perfectie 
van alle details. De dichting 
hoort bij het totale systeem 
van prettig wonen en ook hier 
biedt MACO haar kennis en 
producten aan.

Dorpels volgens de eisen 
van de markt
Elk land heeft zijn eigen  
vereisten voor onderdorpels, 
inclusief de montage ervan. 
MACO biedt u altijd de juiste 
oplossing.

Voldoen aan 
bouwvoorschriften
De bouwvoorschriften zijn per 
land verschillend. MACO heeft 
haar eigen Nederlandse 
vestiging en we zorgen voor 
een assortiment conform 
de Nederlandse bouwvoor-
schriften. We werken volgens 
bouwbesluit, bijvoorbeeld, ons 
HS 28mm systeem voldoet 
aan bouwvoorschrift voor 
luchtdoorlatendheid, QV10.

Onderdorpels: specialisme 
van het huis
Via onze eigen website is het 
eenvoudig om dorpels te 
bestellen. Een handige en 
makkelijk te gebruiken website. 
Kies de juiste dorpel, geheel 
volgens de Nederlandse 
maatstaven en geef uw 
bestelling door via:  
www.macodorpel.nl 

Handleidingen
Één van de grootste 
uitdagingen op het gebied van 
standaard bouwaansluitingen 
is de juiste afdichting van grote 
opper vlaktedelen. Met 
eenvoudige en begrijpelijke 
montage-instructies 
onder steunen wij u al vanaf het 
moment van installatie. Als 
systeemleverancier voldoen wij 
ook aan de eisen van wind- en 
gebouwisolatie.

SCHUIFDEUREN > SLIM
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Ramen – ongekende 
mogelijkheden

Of het nu thuis of op kantoor is - ramen brengen niet 
alleen licht en lucht in een gebouw, ze geven de ruimte 
ook karakter. Wij ondersteunen u bij de uitvoering van 
al uw ideeën, want onze raamproducten voldoen aan 
de hoogste veiligheidsnormen en combineert dit met 
tijdloos design.
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De complete 
oplossing voor 
uw raam

Grepen

Dorpels

Hefschuif beslag
Elektronische onderdelen 

Opdek en verdektliggend beslag

RAAM > TOTAAL SYSTEEM
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Oplossingen voor op maat 
gemaakte houtprofielen
Laat uw creativiteit de vrije 
loop. Ook bij speciale groef- 
en kozijnmaten of speciale 
raamsponningen - met MACO 
kunt u putten uit een groot 
aantal beslag-oplossingen 
waarmee u uw ideeën in de 
praktijk kunt omzetten.

Maak het uzelf 
gemakkelijker

Wij maken uw leven gemakkelijker: 
MACO zorgt voor details zoals 
standaard componenten, gedetailleerde 
documentatie, geplande levering en de 
bijbehorende klantenservice. U richt 
zich alleen op efficiënte productie-
processen - wij zorgen voor het 
intensieve huiswerk.

Uw persoonlijke expert
Voor al uw vragen en 
aandachtspunten met 
betrekking tot onze producten 
kunt u terecht bij uw 
persoonlijke MACO-contact-
persoon. Wij bieden u 
individuele service omdat uw 
wensen voor ons belangrijk 
zijn.
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Beslagsamenstellingen 
met MACOWin+
Onze beslagconfigurator stelt 
duidelijke beslag lijsten voor u 
samen: u hoeft slechts 
één keer het gewenste raam 
en de beslag oplossing te 
specificeren. De raam-
afmetingen zijn voldoende. De 
calculatie komt zo met 1 klik 

„in huis“.

Procesoptimalisatie
Slimme opslag? Geen 
probleem dankzij het 
uitgekiende supply chain 
management van MACO. U 
profiteert op twee manieren: 
minder tijd voor het opslaan 
van de goederen, minder 
voorraad en toch betrouwbare 
levering.

Digitale online beslag catalogus
Geen data jungle meer! Het is 
tijd voor duidelijke technische 
informatie over de montage 
van beslag en de verwerking 
ervan. In onze technische onli-
necatalogus vindt u alles: 
gegevensbladen, instructies, 
technische tekeningen en prijs-
aanduidingen die specifiek zijn 

voor de markt.
De in de TOM (Techniche 
Onlinecatalogus Maco) 
beschikbare gegevens zijn ook 
beschikbaar in BMEcat- 
formaat, een van de meest 
voorkomende formaten voor 
productinformatie uit 
technische catalogi.

RAAM > GEMAKKELIJK
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MACO MULTI-MATIC
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Processing information
3  Application diagram

www.maco.eu

Only
for use by certified specialists!Not for end users!

DT160
Hardware for timber

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

TILT AND TURNHARDWARE

TECHNOLOGY IN MOTION

 MACO VOOR HOUT

Simpelweg 
eenvoudiger

Elke dag heeft zijn uitdagingen. Onze 
taak is om u te ondersteunen met onze 
producten en onze know-how. 
Wij zorgen ervoor dat u uw doelen 
bereikt. Vertrouw op ons! Met MACO 
als partner kunt u alle hindernissen 
overwinnen.

Verwerkingsinstructies - 
maar eenvoudig
Wij hechten veel belang aan 
onze documentatie, of het 
nu gaat om gegevensbladen, 
handleidingen of brochures. 
Duidelijk en beknopt- de 
eerste stap naar het perfecte 
resultaat.
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GARANTIE VOORWAARDEN

- Naleving van alle MACO specificaties, onderhoud- en verwerkingsinstructies

- Aantoonbare professionele installatie van het MACO beslag in het raam of raam

 deur element

- Aantoonbare naleving van alle verplichtingen om instructies en informatie te 

 geven aan de eindgebruiker

- Gebruik volgens de product-specifieke MACO-catalogussen

- Aantoonbaar onderhoud (via de service van de fabrikant en/of het 

 garantiebewijs) volgens MACO-instructies voor MULTI TREND en MULTI MATIC 

- De beslag/systeem-combinatie bestaat uitsluitend uit MACO-onderdelen/

 componenten, of door MACO goedgekeurde producten

- Tijdige vervanging van slijtdelen

- Terugsturen van de defecte onderdelen samen met de originele factuur

- Afnemer is aansprakelijk voor het naleven van geldende regel- en wetgeving

GARANTIE VERVALT BIJ/OP

– Funtionele storing door defect aan het draai- of draaikiepsysteem  

 (bijv. montagespanning en inbouwfouten)

– Operationeel defect aan draai- of draaikiepsysteem als gevolg van schade aan  

 het systeem als gevolg van chemische of mechanische invloeden of onbedoeld 

 gebruik

– Verkeerde behandeling, opslag of transport

– Gebruik van elektische, elektronische en magnetische onderdelen

– Ongeschikt of onbedoeld gebruik

– Gebruik van agressieve of schurende schoonmaakmiddelen

– Natuurlijke slijtage, vuil of zoutaanslag

- Elektrische, elektronische en magnetische onderdelen

– Beslagonderdelen die worden gebruikt in de publieke sector

– Aanpassingen of zelfreparatie

Best.-Nr.: 758509NL –opsteldatum: januari 2014

Datum van aanpassing: 19 maart 2018

Alle rechten en wijzigingen voorbehouden

Dit document wordt doorlopend bijgewerkt. De meest actuele versie vindt u op 

www.maco-nl.nl

10 Jaar Functionaliteitsgarantie op beslagassortiment van MACO MULTI TREND 

en MULTI MATIC beslag voor draai- en draaikiepbeslag

Op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de 

METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de 

rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde 

tekst. 
Deze functionaliteitsgarantie is samengesteld op basis van een zakelijke relatie, bu-

siness to business, tussen MACO Beschläge BV te Zelhem en haar partners en is niet 

van toepassing op een relatie op basis van business to consumer.

MACO MULTI MATIC & TREND

Garantie op functionaliteit

10 Jaar functionaliteitsgarantie op 

MACO MULTI TREND en  

MACO MULTI MATIC beslag voor 

draai- en draaikiepbeslag

GARANTIE
MACO Beschläge BV, Stikkenweg 60, 7021 BN te Zelhem geeft voor verwerking van 

MACO MULTI TREND en MACO MULTI MATIC draai- en draaikiepbeslag, een func-

tionaliteits garantie van 10 jaar, beginnend op de dag van uitlevering van het beslag 

aan de afnemer.

GARANTIE GELDT VOOR 

De garantie geldt uitsluitend voor het MACO MULTI TREND en MACO MULTI MATIC 

beslagassortiment.

GARANTIE VOORWAARDE 

De garantie geldt uitsluitend voor de afnemer van MACO MULTI TREND en MACO 

MULTI MATIC beslagassortiment.

GARANTIE WORDT GEGEVEN OP 

Garantie wordt uitsluitend verleend op de functie van de mechanische onderdelen 

van het MACO MULTI TREND en MACO MULTI MATIC beslagassortiment en omvat 

alle defecten die kunnen toegewezen aan fouten in fabricage of materiaal. Er kan pas 

aanspraak gemaakt worden als er voldaan is aan alle gestelde garantie-voorwaarden 

en als de beoogde functie van het product niet meer uitgevoerd kan worden.

De elektromechanische beslagsystemen van het assortiment van MACO MULTI MA-

TIC en MACO MULTI TREND vallen niet onder deze garantie. Onder electromecha-

nische beslagsystemen vallen de elektrische, elektronische en magnetische 

onderdelen en de bijbehorende mechanische beslagonderdelen.  

GARANTIE SERVICE

- Herlevering van het defecte onderdeel of gratis levering van het onderdeel met 

 een gelijke of gelijksoortige functie.

- Verdere vergoedingen worden door MACO niet verleend.

MACO MULTI MATIC & TREND

Garantie op functionaliteit

MACO Beschläge BV ·  www.maco-nl.nl

Gedetaileerde garantievoorwaarden vindt u op de 2e pagina

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Maco Beschläge BV

Nummer: 420.213.01

blad 2 van 2

1. PRODUCT

PRODUCTSOORT

meerpuntsslot met schootvangers

meerpuntsslot

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:

Mechanische bediening

Uitvoering:

1 voorplaat met hoofdslot met blokschoot en

2 bijkomende haak(+ pen)schoten

Systeem:

sleutelbediend
afsluitbaar d.m.v. 17 mm profielcilinder

PC: 92 mm , DM: 55 mm

1 sluitkom met dubbele sparing t.b.v. nacht-blokschoot en dagschoot

2 sluitkommen met enkele sparing t.b.v. haak(+ pen) schoot

Materiaal:

voorplaat en slotkasten: staal verzinkt

hoofdsluitkom:
kunststof kom voorzien van een staal verzinkte sluitplaat

bijkomende sluitkommen:

staal verzinkt

Afmeting:

voorplaat: 1750~2295x20~24x3 mm

hoofdslotkast: 218x(dm+18mm)x15 mm , bijkomende slotkasten 150x40x15 mm

hoofdsluitkom: 195x24x27 mm , bijkomende kommen: 138x24x27 mm

Bevestiging:

in loofhout (RC3): voorplaat: 4,0x50 mm (SKH gecertificeerd) sluitkommen:

hoofdsluitkom: 6x 4,0x50 mm, schuin geschroefd +

3 x4,0x50 mm recht geschroefd (SKH gecertificeerd) bijkomende sluitkom: 2x 5,0x50 mm, schuin geschroefd 

(SKH gecertificeerd)

Geschikt voor toepassing: Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout

indien RC2bevestiging loofhout 4x40 mm of naaldhout 4x50 mm

3. LEVERING
De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift

met de volgende versie: 20180904

4. PRESTATIES
Een meerpuntsslot met schootvangers overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een meerpuntsslot met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van

de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:


het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring

toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan

aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een meerpuntsslot met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het 

verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:


de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

420.213.01

Uitgegeven op: 05-09-2018

Certificaathouder

Maco Beschläge BV

Stikkenweg 60

7021 BN  Zelhem

T: +31 (0)314 659 700

E: verkoop@maco.eu

I:  www.maco-nl.nl

Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en 

Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

meerpuntsslot met schootvangers

geleverd onder logo / merk:

MACO

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

PROTECT PREMIUM-PLUS, TYPE Z-TS, G-TS

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken 

onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel

Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

RAAM > VERTROUW OP ONS

Voorwaarden
MACO werkt volgens de 
Metaalunie voorwaarden. Dit 
zijn algemene leverings- en 
betalingsvoorwaarden 
opgesteld door de Koninklijke 
Metaalunie.

Blijft u kort op de bal 
MACO-producten producten 
gaan extreem lang mee, maar 
als er op enig moment een 
vervanging nodig is, is dat 
geen reden tot zorg: dankzij 
ons onderdelenbeheer zijn 
zelfs jaren later nog steeds 
passende onderdelen 
verkrijgbaar. Ramen hoeven 
dus niet bij het oud ijzer gezet 
te worden.

Certificering
Als Nederlandse vestiging 
zorgen we voor de juiste 
certificeringen. Elk land heeft 
zijn eigen bouwwijze en 
bouwvoorschriften.
Hiervoor hebben wij 
gekwalificeerde mensen in 
dienst. We volgen de nieuwste 
voorschriften en schrijven zelfs 
voor! Voor het voldoen aan 
bouwbesluiten en voor beslag 
met het juiste keurmerken bent 
u bij MACO aan het 
juiste adres.

Levenslange garanties
Beslag met minimaal tien jaar 
garantie. Dit geeft u de 
nodige vrijheid om met de 
essentie om te gaan: Het 
succes van uw bedrijf.
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Het begint met 
het idee ...

Laat uw creativiteit de vrije loop en 
overwin alle denkbare grenzen. 
Wij bieden u oplossingen op maat, de 
basis voor het realiseren van uw 
projecten.

Alles rondom het raam
Met ons veelzijdige 
assortiment grepen - van 
sluitdelen tot onderdorpels 
en dichtingen - bieden wij u 
de basis voor meer: maak uw 
ideeën waar.
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Speciale oplossingen
Wilt u vrijheid bij het ontwerp 
van uw ramen of openslaande 
deuren? Of het nu gaat om 
speciale vormen, verschillende 
openingsvarianten, gewichten 
tot 250 kg, verdekt beslag of 
zeer dunne raamprofielen: 
Samen met MACO kunt u alle 
oplossingen  bieden. Dat is 
samenwerking.

Creëer toegevoegde 
waarde
Of het nu gaat om 
toegankelijk heid, comfort-
beslag of soepel lopende 
hefschuifelementen: 
Wij hebben het juiste product 
voor iedere leefomstandigheid, 
elke leeftijd, elke doelgroep. 
Uw wens - onze oplossing

Slimme ramen
Bied uw klanten automatisering 
en maximale veiligheid dankzij 
intelligent beslag: 
Het controleren van de situatie 
van het raam, zelfs het kiepen 
en sluiten, werkt met één klik 
op uw telefoon. Met MACO 
gaat u verder dan de 

„conventionele„ aanpassing.

Zet uw merk voorop
Voorzie het product met uw 
merk: uw logo of bedrijfskleuren 
kunnen worden verwerkt op 
grepen, sluitdelen of 
afdekkappen. Dit kan uw merk 
effectief onderstrepen op 
beslagonderdelen voor 
espagnoletbehuizing of hand-
grepen.

RAAM > MAAK HET ONDERSCHEID
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Samen 
vooruitgaan
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Er is maar één weg naar succes en dit is gebaseerd 
op onderlinge samenwerking.

U profiteert van geavanceerde  beslagproducten die 
zich onderscheiden en die waarde toevoegen door 
hun uniciteit. Bijvoorbeeld in de oppervlaktetechniek.

Wij blijven u ondersteunen  met al onze expertise. 
Altijd met het uitgangspunt dat je een voorsprong hebt 
met Maco als partner.

Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken. Laten 
we beginnen - vandaag.

EEN STAP VERDER
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Eigen testcentra
In onze testcentra testen we 
onze producten op wind- en 
waterdichtheid en 
inbraakwerendheid. Het 
voordeel voor u: producten 
met een minimale garantie 
van tien jaar.

Netwerk
Via verkoop- en partner-
bedrijven over de hele wereld, 
in meer dan 40 landen, 
beschikt MACO over een inter-
nationaal netwerk en toegang 
tot de nieuwste technologische 
ontwikkelingen en trends. 
Bij ons bent u altijd goed 
voorbereid op dagelijkse 
uitdagingen en blijft u op de 
hoogte van uitbreidingsplannen 
voor nieuwe markten.

Veeleisende 
standaarduitrusting
Als systeemleverancier met 
totaal oplossingen voor elk 
raam, elke deur, zijn wij uw 
complete leverancier. Vermijd 
ingewikkelde bestelprocessen 
bij verschillende leveranciers. 
Met MACO krijgt u 
hoogwaardige producten voor 
uw marktbehoeftes - uit één 
hand.

Individuele verpakking
Heeft u speciale wensen met 
betrekking tot de hoeveelheid, 
tijd en verpakking? 
Geen probleem. Dankzij ons 
uitgekiende logistieke systeem 
en onze betrouwbare leverings-
service zijn wij in staat om 
flexibel op al uw wensen in te 
spelen en deze uit te voeren.
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Oppervlaktetechnologie
Met onze gepatenteerde 
oppervlakteveredeling hebben 
wij de norm gesteld. Wat bij 
andere fabrikanten een 
premium oppervlaktebe-
handeling is, is bij ons 
standaard. MACO stelt met zijn 
oppervlaktetechniek een 
ongeëvenaarde standaard.

Gecertificeerde 
managementsystemen
MACO is gecertificeerd 
volgens DIN EN ISO 9001, 
ISO 14001 en OHSAS 18001. 
Als MACO-partner kunt u er 
zeker van zijn dat de producten 
die u verwerkt voldoen aan de 
hoogste internationale 
wettelijke, kwaliteits-, 
veiligheids-, gezondheids- en 
milieunormen.

Trainingscentrum
Via ons opleidingscentrum 
zorgen wij voor het structureel 
doorgeven van kennis en de 
permanente uitwisseling van de 
nieuwste ontwikkelingen 
en technologieën. Dankzij onze 
centrale ligging en goede 
bereikbaarheid kunnen wij 
regelmatig gasten en partners 
uit de hele wereld verwelkomen 
in ons hoofdkantoor in Salz-
burg. Samenwerken bij MACO 
betekent ook samen leren.

Digitale dienst
MACO biedt online product-
informatie inclusief CAD- 
tekeningen. Snel toegankelijk 
en overzichtelijk . Brochures 
en montagehandleidingen zijn 
beschikbaar op onze website, 
beslagoverzichten zijn te 
vinden op MACOwin+. Zo 
heeft iedereen eenvoudig en 
snel toegang tot belangrijke 
informatie.

SERVICE EN MEER
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MACO BESCHLÄGE NL BV
Stikkenweg 60, 7021 BN Zelhem
+31 314 659700 | www.maco-nl.nl | verkoop@maco.eu

Best.Nr. 758570NL
Alle rechten en aanpassingen zijn voorbehouden. 

 Beeldbanken: MACO, fotolia.com, istockphoto.com


