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Βρείτε τις διαφορές
Ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες υπάρχουν τουλάχιστον 18 μικρές 
διαφορές. Μπορείτε να τις δείτε;
Όχι; Τότε ξεφυλλίστε τις σελίδες που ακολουθούν για να ανακαλύψετε 
ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ Multi-Matic και Multi-Trend 
και ποιες οι διαφορές. Αντίθετα, οι περίεργοι μπορούν να διαβάσουν 
αμέσως τη λύση στη σελίδα 18!
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Αντιστρεψιμότητα και 
ρυθμίσεις γίνονται τώρα με πιο 
εύκολο τρόπο στην ασφάλεια 
κλειδώματος του φύλλου. 
Ο προσανατολισμός δεξιά ή 
αριστερά αποφασίζεται την 
πρώτη φορά με μία απλή πίεση 
με το δάχτυλο, ενώ για να 
αντιστραφεί στη συνέχεια αρκεί 
ένα κλειδί άλεν. Αντίθετα, με ένα 
κλειδί TX μπορούν να γίνουν οι 
ρυθμίσεις ύψους, που είναι πιο 
απλές και ακριβείς σε σχέση με το 
σύστημα με "δοντάκια". Restyling 
ακόμα και την εμφάνιση: η παλιά 
φουρκέτα, αφήνει τη θέση στις 
στρογγυλοποιημένες γραμμές 
μιας σφήνας που ακουμπάει στον 
πείρο. Από τον προκάτοχό του το 
Multi-Matic κληρονομεί τη θέση 
της ασφάλειας κλειδώματος, 
ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ 
χαμηλά, αλλά κοντά στο χερούλι.

Όμορφα από όπου κι αν τα κοιτάξεις. Το MULTI-MATIC δίνει αξία 
στη σχεδίαση των παραθύρων: καμία αντιαισθητική οδόντωση στη 
σπανιολέτα, απλά μία απευθείας σύνδεση οπής-βίδας ανάμεσα στους 
μηχανισμούς. Με την απευθείας σύνδεση των εξαρτημάτων δεν 
είναι πλέον απαραίτητη η πλάκα σύνδεσης, ενώ οι βίδες μπορούν να 
καλυφθούν με μία πλακέτα (φωτο δεξιά). Όπως και στο Multi-Trend, έτσι 
και στο Multi-Matic η κίνηση μεταφέρεται χωρίς απώλεια ισχύος.
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Άνεση και αντιδιάρρηξη στο βασικό εξοπλισμό Το Multi-Matic κληρονομεί 
από το Multi-Trend τον αυτορυθμιζόμενο πείρο-μανιτάρι. Γιατί είναι πιο 
άνετος, χάρη στην κεφαλή που περιστρέφεται και μειώνει την τριβή όταν 
σύρεται μέσα στο αντίκρυσμα. Γιατί είναι και ασφαλής, με την ειδική, 
αντιδιαρρηκτική σχεδίασή του. Όλοι οι πείροι της σειράς Multi-Matic είναι 
κατασκευασμένοι με αυτορυθμιζόμενο πείρο-μανιτάρι, ωστόσο μπορούν 

να τοποθετηθούν και στάνταρ αντικρύσματα. 

Ας το κόψουμε! Κοντύναμε όλα τα γωνιακά τεμάχια 
για ευκολότερη διαχείριση: λιγότερος κίνδυνος 

πρόκλησης ζημίας κατά τη μεταφορά, λιγότερες 
απαιτήσεις χώρου στην αποθήκη.

MACO
MULTI−MATIC
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Λύσεις ειδικές για το δεύτερο φύλλο. 
Όποιος θέλει να τοποθετήσει τους 
μηχανισμούς σε όλη την περίμετρο 
του δεύτερου φύλλου δεν είναι πλέον 
υποχρεωμένος να αγοράσει ένα ψαλίδι 
που θα παραμείνει αχρησιμοποίητο. 
Στη θέση του, υπάρχει πλέον ένας 
βραχίονας, που προστίθεται στους 

γωνιακούς μηχανισμούς και μεταδίδει 
την κίνηση όταν ενεργοποιείται 

ο μοχλός.

Έως το επίπεδο ασφαλείας CR3. 
Από τη στιγμή που στη σειρά Multi-
Matic όλα τα σημεία κλεισίματος 
– ακόμα και του δεύτερου φύλλου 
– είναι αυτορυθμιζόμενοι πείροι-
μανιτάρι, αρκεί να τοποθετηθούν 
στο κάσωμα αντιδιαρρηκτικά 
αντικρύσματα για να αυξηθεί το 
επίπεδο αποτρποής της διάρρηξης, 
έως ότου φτάσει στην κατηγορία 
CR2 και ακόμη και στην κατηγορία 
CR3. Οι μηχανισμοί συμβάλλουν 
στην ασφάλεια, αλλά, όπως είναι 
φυσικό, ολόκληρη η κατασκευή 
πρέπει να προσαρμοστεί (το πάχος 
του ξύλινου καπλαμά, η κόλληση 
και ο τύπος του υαλοθαλάμου). 

MACO
MULTI−MATIC
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Ο μοχλός στο δεύτερο φύλλο 
τερματίζει σε δύο γωνιακούς 
μηχανισμούς με αυτορυθμιζόμενους 
πείρους-μανιτάρι, που δυσκολεύουν 
τις προσπάθειες διάρρηξης. Για όσους 
δεν χρησιμοποιούν τους κοίλους 
μηχανισμούς αλλά το καναλάκι 
Euronut, παραμένει η δυνατότητα 
επιλογής δύο εξόδων με μύτη.

Δύσκολη η ζωή για τους κλέφτες. 
Συμβάλλει στην αντιδιαρρηκτική 
ασφάλεια του δεύτερου φύλλου 
ακόμα και ένα μικρό εξάρτημα που 
τοποθετείται στο μοχλό, (γρύλλο) 
του 2ου φύλλου. Πρόκειται για 
έναν ολισθητήρα μπλοκαρίσματος, 
δηλαδή ένα εξάρτημα που 
μπλοκάρει το χερούλι στο μοχλό 
όταν κάποιος προσπαθεί να την 
ανοίξει από την εξωτερική πλευρά, 
όπως θα έκανε ενδεχομένως ένας 
διαρρήκτης.

Αριστερά το προαιρετικό εξάρτημα 
είναι τοποθετημένο, δεξιά όχι.

7
tecnogram

m
a speciale M

ulti-M
atic



Στο δεύτερο φύλλο, εναλλακτικά 
με το μοχλό, παρέχεται η 
δυνατότητα τοποθέτησης δύο 
συρτών. Ακόμα και αυτοί που 
θα επιλέξουν αυτή τη λύση, 
το Multi-Matic εξασφαλίζει την 
αντιδιαρρηκτική ασφάλεια: 
οι σύρτες δεν λειτουργούν 
με εξόδους με μύτες αλλά 
με αυτορυθμιζόμενο πείρο-
μανιτάρι στην κάτω πλευρά και, 
στον κεντρικό κόμβο, με ένα 
αντίκρυσμα που υποδέχεται τους 
πείρους-μανιτάρι του πρώτου 
φύλλου. 

Αριστερά επάνω, κάτω πλευρά 
του δεύτερου φύλλου σε θέση 
κλεισίματος. Αριστερά κάτω, 
άνοιγμα.
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C'est plus facile! Δηλαδή, η τοποθέτηση 
των μηχανισμών είναι πιο απλή και πιο 
εύκολη. Οι μηχανισμοί δεν συνδέονται 
πρώτα μεταξύ τους για να τοποθετηθούν 
μετά συρταρωτά, αλλά εφαρμόζονται 
από μπροστά. Η συναρμολόγηση με 
παράλληλη σύνδεση οπής-βίδας έχει 
μόνο πλεονεκτήματα: μικρότερος αριθμός 
εξαρτημάτων γιατί οι πλάκες σύνδεσης 
δεν χρησιμεύουν πλέον, απευθείας 
μετάδοση κίνησης και κατά συνέπεια 
πιο ακριβής από τον ένα μηχανισμό στον 
άλλο, δυνατότητα πλήρους αυτοματισμού 
της διαδικασίας συναρμολόγησης των 
μηχανισμών.

MACO
MULTI−MATIC

Στην κάτω γωνία του δεύτερου 
φύλλου είναι τοποθετημένη, 
στο βασικό εξοπλισμό,  μία 
πλάκα υποδοχή κλεισίματος. 
Η λειτουργία της είναι διπλή: 
κατά τη διάρκεια κλεισίματος 
λειτουργεί ως υποδοχή, ενώ 
όταν το φύλλο είναι κλειστό η 
πλάκα ακουμπάει στο αντίκρυσμα 
προβάλλοντας αντίσταση και 
εμποδίζει έτσι το φύλλο να 
χαμηλώσει.
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Σε περίπτωση παραθύρων 
βαρέως τύπου οι μηχανισμοί 
Multi-Matic συνδυάζονται με τον 
καινούργιο μεντεσέ της Maico, 
που είναι σε θέση να συγκρατήσει 
έως και 180 κιλά. Όπως η έκδοση 
για βάρος έως
130 κιλά, έτσι και αυτός ο 
μεντεσές είναι ρυθμιζόμενος ως 
προς τους τρεις άξονες. Για να 
αυξηθεί η ασφάλεια ο μεντεσές 
είναι συγκολλημένος στο ψαλίδι.

Πρώτη φορά το βλέπω: και τα δύο φύλλα ανοίγουν με ανάκλιση. Αυτή 
η εντελώς νέα λειτουργία στον τομέα των παραθύρων επιτρέπει να 
συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα της λειτουργίας ανάκλισης με τα 
πλεονεκτήματα της λειτουργίας ανοίγματος, δηλαδή αν ο χώρος που 
διαθέτουμε είναι ελάχιστος (μπορώ να ανοίξω το παράθυρο ακόμα και αν 
ο χώρος είναι πολύ μικρός ή, για παράδειγμα, αν υπάρχουν γλάστρες στο 
περβάζι) και πλήρη εναλλαγή του αέρα.
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Για να ανοίξουν με ανάκλιση και τα δύο φύλλα αρκεί να περιστρέψετε ένα μικρό αντίκρυσμα που υπάρχει στο 
δεύτερο φύλλο. Με αυτόν τον τρόπο, ανοίγοντας με ανάκλιση το πρώτο φύλλο, ένας αυτορυθμιζόμενος πείρος-
μανιτάρι εισχωρεί στο αντίκρυσμα και παρασύρει μαζί του και το δεύτερο φύλλο. Το νέο σύστημα ανοίγματος 
με διπλή ανάκλιση μπορεί να προσαρμοστεί μόνο σε παράθυρα με φύλλα βάρους έως 60 κιλά, για μέγιστο ύψος 
1.590 mm.

Η γλώσσα στις μπαλκονόπορτες είναι 
ενσωματωμένη στη σπανιολέτα, λειτουργεί 
μόνο όταν το κούφωμα λειτουργεί ως 
ανοιγόμενο φύλλο (φωτό αριστερά), ενώ 
μαζεύεται όταν το κούφωμα λειτουργεί με 
ανάκλιση (φωτό δεξιά). Λιγότερη αντίσταση 
και μεγαλύτερη άνεση στο άνοιγμα και 
στο κλείσιμο ακόμα και σε περίπτωση 
χαμηλώματος της πόρτας, δεδομένου ότι ο 
πείρος λειτουργεί από κάτω. 

Στο μέλλον οι μηχανισμοί Multi-Matic θα 
είναι διαθέσιμοι, κατόπιν παραγγελίας, 
με επιφανειακή επεξεργασία με Trico-
at: τρεις επάλληλες προστατευτικές 
στρώσεις σχηματίζουν μία αδιαπέραστη 
θωράκιση από τους εξωτερικούς 
παράγοντες, τη διάβρωση και τη 
σκουριά.
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Veico Strim
Productmanagement Maico
v.strim@maico.com

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αλλαγή γενιάς

Η Multi-Matic κληρονομεί τα δυνατά σημεία του Multi-Trend και βελτιώνει τα λιγότερο πειστικά 
χαρακτηριστικά. Πρόκειται για τη γενιά μηχανισμών του μέλλοντος και γι'αυτό παρουσιάζει 
εντελώς νέα χαρακτηριστικά, τα οποία θα επιτρέψουν σε αυτή τη σειρά προϊόντων να 
αντιμετωπίσει την αγορά κουφωμάτων έτσι όπως είναι σήμερα και όπως θα εξελιχθεί τα επόμενα 
χρόνια. Ακολουθεί ένα σχεδιάγραμμα με τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Multi-Matic

MACO
MULTI−MATIC

Χαρακτηριστικά που το Multi-Matic κληρονόμησε από το Multi-Trend

• Αυτορυθμιζόμενος πείρος-μανιτάρι
• Ασφάλεια κλειδώματος φύλλου
• Διαδρομή πείρου ± 19 mm
• Ψαλίδι για ελεγχόμενο εξαερισμό
• Επιφανειακή επεξεργασία Tricoat (Προαιρετικά)
• Προσαρμοστικότητα μηχανισμών, είναι κατάλληλοι για διαφορετικούς τύπους κουφωμάτων
• Αντικρύσματα συγκολλημένα στο ραβδομοχλό 
• Ακόμη και στην κρυφή έκδοση

• Δεν υπάρχει πλέον εμφανής οδόντωση στη σπανιολέτα
• Δεν υπάρχει πλέον η πλάκα που συνδέει τη γωνιακή κίνηση με το ψαλίδι και τη σπανιολέτα
• Ευκολότερη ρύθμιση μηχανισμού ανύψωσης φύλλου
• Σφήνα ανύψωσης στο βασικό εξοπλισμό
• Άμεση σύνδεση των μηχανισμών με οπή-βίδα
• Γλώσσα για μπαλκονόπορτα ενσωματωμένη στη σπανιολέτα
• Μικρότερη φθορά της γλώσσας γιατί λειτουργεί μόνο στη θέση ανοιγόμενου φύλλου
• Βραχίονας αντί για ψαλίδι στο δεύτερο φύλλο

• Δυνατότητα ανοίγματος και των δύο ανακλινόμενων φύλλων
• Τοποθέτηση μηχανισμών από μπροστά προκειμένου να επιτραπεί η πλήρως αυτοματοποιημένη 

συναρμολόγηση τους
• Κοντοί γωνιακοί μηχανισμοί: μικρών διαστάσεων, μεγαλύτερη ευκολία χρήσης
• Στο δεύτερο φύλλο, μεγαλύτερη αντιδιαρρηκτική ασφάλεια, με τους αυτορυθμιζόμενους πείρους-

μανιτάρια
• Στο δεύτερο φύλλο, ραβδομοχλός με πείρους-μανιτάρια ή σύρτες με μανιτάρια και πρόσθιο 

αντίκρυσμα
• Στο δεύτερο φύλλο, μηχανισμός ασφαλείας (ολισθητήρας μπλοκαρίσματος) που παρεμποδίζει το 

άνοιγμα από την εξωτερική πλευρά
• Δυνατότητα τοποθέτησης του νέου μεντεσέ με δυνατότητα έως και 180 kg
• Πλάκα υποδοχής στο στάνταρ μηχανισμό στην κάτω γωνία του πρώτου φύλλου
• Νέα σχεδίαση αντικρύσματος ασφάλειας κλειδώματος
• Ράουλα διαχείρισης του μηχανισμού

Χαρακτηριστικά Multi-Trend που έχουν τελειοποιηθεί στο Multi-Matic

Εντελώς νέα χαρακτηριστικά για το Multi-Matic
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