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Εντελώς κρυφός
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Είναι η αισθητική του παραθύρου ο πιο σημαντικός 
παράγοντας; Τότε, επιλέξτε μια πραγματική 
σχεδιαστική λύση – την πλευρά κρυφού μεντεσέ 
MACO Multi Power. Κανένα εξάρτημα δεν είναι ορατό, 
όταν το παράθυρο είναι κλειστό. Με αυτόν τον τρόπο 
κατασκευές με ομοεπίπεδα ή πολύ λεπτά προφίλ, 
γίνονται πραγματικότητα , χωρίς να θυσιάζεται η 
λειτουργικότητα και η ασφάλεια. Η πλευρά των 
μεντεσέδων διαθέτει μεγάλη αντοχή στα φερόμενα 
βάρη κάνοντας, έτσι, το χειρισμό ακόμη και τριφύλλων 
παραθύρων εύκολο και άνετο.



Multi Power
Πλεονεκτήματα 
για τον κατασκευαστή

Εξαιρετικά ανθεκτικό Εξοικονόμηση χρόνου

Ανθεκτικό – με υψηλή προστασία 
κατά της διάβρωσης

Η υψηλών προδιαγραφών Tricoat 
επιφάνειά μας, εξασφαλίζει αντοχή και 
αντίσταση έναντι των καιρικών 
συνθηκών, ακόμη και με τη χρήση 
Accoya και όξινων ξύλων. Υπερέχει για 
χρήση σε παράκτια κτίρια, 
βιομηχανικούς, αγροτικούς και υγρούς 
χώρους. 

Απλό

Ρυθμιζόμενο
Προσαρμόσιμο

Με το εξάρτημα της Maco  για 
μεταφορά φορτίου, μπορείτε να 
στηρίξετε μέχρι και 180 κιλών φύλλα 
για μπαλκονόπορτες. 
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Τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες 
γίνονται ολοένα και βαρύτερα. Η 
αύξηση του πάχους της υάλωσης 
προσδίδει ηχομόνωση, θερμομόνωση 
και, σε συνδυασμό, με το σύστημα 
Multi Power καλύτερη αισθητική.

Multi Power σημαίνει ταχύτητα – 
Παρέχονται τεχνικά φυλλάδια για 
όλα τα κοινά προφίλ PVC και 
αλουμινίου για εύκολη τοποθέτηση 
των κλειδωμάτων. Ακόμη και η 
τοποθέτηση, του εξαρτήματος 
μεταφοράς φορτίου είναι απλή και 
εύκολη – απλώς κρεμάστε το φύλλο 
χωρίς την ανάγκη περαιτέρω 
ρυθμίσεων.

Προ-τρυπήστε, εισάγετε και 
βιδώστε. Είναι τόσο απλό με τη 
χρήση οδηγών τοποθέτησης. Με το 
σύστημα της Maco, δεν χρειάζεστε 
πείρους θέσης ή δημιουργία 
πρόσθετων οπών.

Το σύστημα μπορεί να ρυθμιστεί  σε 
τρεις διαστάσεις. Ο ρυθμιστής 
βήματος εξασφαλίζει πλευρική 
ρύθμιση στο ψαλίδι ανάκλισης για 
πρόσθετη ασφάλεια, διότι δεν 
επιτρέπει απορρύθμιση.



Κρυφοί μεντεσέδες

(Α)όρατα 
Επιχειρήματα…



… πείστε τους 
πελάτες σας

Ορατοί μεντεσέδες

Αισθητική

Εύκολος καθαρισμός

Ισχύς

Χωρίς συντήρηση

Ομοεπίπεδη κατασκευή



Ατέλειωτη δύναμη
Ευέλικτη χρήση

Παράθυρο ασφαλείας

Μονόφυλλο ανακλινόμενο-ανοιγόμενο

Δίφυλλο παράθυρο

Πλευρά κρυφού μεντεσέ που ταιριάζει σε όλες τις 
κατασκευές. Κανονικό παράθυρο; Δίφυλλο παράθυρο; 
Πολύφυλλο παράθυρο; Παράθυρο ασφαλείας; Επίπεδο 
παράθυρο; 
Όποια και αν είναι η απαίτηση, το σύστημα MACO 
Multi Power ταιριάζει τέλεια.



Πολύφυλλο παράθυρο

Μπαλκονόπορτα με κατωκάσι

Παράθυρο με θέση νυκτερινού εξαερισμού



MACO Εξάρτημα μεταφοράς φορτίου
Αυξημένες δυνατότητες

Κατωκάσι με πλαίσιο PVC

Μια μπαλκονόπορτα που αφήνει πολύ φως; Με το εξάρτημα μεταφοράς 
φορτίου από τη MACO,  μπορείτε να κατασκευάσετε μπαλκονόπορτες 
μέχρι 180 κιλά και με κρυφή πλευρά άρθρωσης. Αυτή είναι η ισχυρότερη 
λύση στην αγορά. Το εξάρτημα μεταφοράς φορτίου εγκαθίσταται εύκολα 
με τη χρήση οδηγού επεξεργασίας – ακόμη και κατά τη διάρκεια 
μετασκευής. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η απλή τοποθέτηση του 
φύλλου σύμφωνα με την αρχή "Mount & go". Επιπλέον, το εξάρτημα 
μεταφοράς φορτίου μειώνει την πίεση πάνω στον μεντεσέ, κάτι που 
αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του.



Κατωκάσι με ξύλινο πλαίσιο

Χρησιμοποιείτε κατωκάσι; τοποθετήστε το εξάρτημα 
μεταφοράς φορτίου χωρίς κανέναν περιορισμό.

Προσβασιμότητα



Ομορφιά χωρίς γωνίες ή ακμές 
Λεπτά προφίλ; Βεβαίως!

Τι άλλο μπορεί να διαχειριστεί το Multi Power; Η πλευρά του μεντεσέ, 
σας επιτρέπει να δημιουργήσετε εξαιρετικά λεπτά πλαίσια παραθύρων. Το 
πλάτος περίπου ενός εκατοστού προσφέρει μια εντελώς νέα αισθητική, η 
οποία μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε παράθυρα της κατηγορίας 
ασφαλείας RC2. Αυτή η λύση είναι ιδανική για ομοεπίπεδα ξύλινα προφίλ 
με βάθος πατούρας 24 χιλιοστά και προφίλ πλαισίου δέκα χιλιοστών. Για 
το σκοπό αυτό, απαιτείται μόνο ένα επιπλέον αντικείμενο - η πλάκα 
τάνυσης.



Multi Power
Εύρος εφαρμογής

> Για ξύλο, PVC και αλουμίνιο με κανάλι 16 χιλ. 
> για κανονικά ή ομοεπίπεδα συστήματα 

παραθύρων 
> προσαρμόσιμο για μονόφυλλα, δίφυλλα ή 

πολύφυλλα, παράθυρα μέχρι 130 κιλά βάρος 
φύλλου, μπαλκονόπορτες βάρους έως 150kg 
(με συσκευή μεταφοράς φορτίου έως 180kg) 

> κατάλληλο για ανοιγόμενα-ανακλινόμενα, 
ανακλινόμενα-ανοιγόμενα, μόνο ανοιγόμενα 
και ανακλινόμενα μόνο στοιχεία 

> δυνατότητα νυχτερινού εξαερισμού 
> ανθεκτικό σε διαρρήξεις κατηγορίας έως RC3
> για πλάτη φύλλου από 370 έως 1 650mm και 

ύψη φύλλου από 360 έως 2.800mm 
> για μετατόπιση άξονα μηχανισμού 9 και 

13mm
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Θα θέλατε να έχετε συνεργασία
με έναν, μόνον, προμηθευτή εξαρτημάτων;

Η MACO κοντά σας:

www.maco.eu/contact

Με τη Maco έχετε πρόσβαση σε πλήρης λύσεις για την κατασκευή 
μεγάλων επιφανειών, παραθύρων και θυρών, για προφίλ ξύλου, 
αλουμινίου και  PVC. Χρησιμοποιείστε το πλήρες εύρος των ευέλικτων 
συστημάτων μας και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας.
Ανακαλύψτε περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.maco.eu ή 
επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπό μας. 

Αυτό το έγγραφο ανανεώνεται συνεχώς.
Η τωρινή έκδοση μπορεί να βρεθεί στο 
https://www.maco.eu/assets/759456 ή σαρώνοντας τον κωδικό QR.

http://www.maco.eu/
https://www.maco.eu/assets/759456
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