
Συστήματα εξωφύλλων

ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΚΡΥΦΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ

Συχνά, οι καλύτερες ιδιότητες, είναι αυτές που δεν είναι ορατές



 

Χωνευτοί μεντεσέδες: αυτό που δεν είναι ορατό, είναι ακριβώς η καρδιά του 
συστήματος. Οι κρυφοί μεντεσέδες  έχουν τη λειτουργικότητα όλων των 
μηχανισμών εξωφύλλων της Maico, τη σταθερότητα και την αντοχή του χάλυβα 
και... δεν φαίνονται. 

Μια νέα αισθητική για τα εξώφυλλά σας.

MACO
RUSTICO



Χαλύβδινη γωνία στήριξης

Βίδες στερέωσης τοποθετημένες με κλίση

Ρύθμιση ύψους αγκώνα

Πλευρική ρύθμιση +/-5 mm

Αφαιρούμενος νάυλον δακτύλιος: 
εγγυάται εξαιρετική ομαλότητα κατά την 
κίνηση και αποφυγή των φαινομένων 
οξείδωσης

Κρυφός μεντεσές με πείρο στήριξης στον τοίχο

Χωνευτό σώμα

Η ομορφιά της ασφάλειας
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Οι μεντεσέδες έχουν το 
καινοτόμο χαρακτηριστικό 
ότι είναι πρακτικά κρυμμένοι 
μέσα στο εξώφυλλο, 
αφήνοντας ορατό, μόνο τον 
πείρο στο πλαίσιο.

Μια πραγματική αισθητική 
επανάσταση που εγγυάται, 
ταυτόχρονα εξαιρετική 
σταθερότητα, μεγαλύτερη 
αντοχή σε φερόμενα βάρη, 
λειτουργικότητα και πάνω 
από όλα ασφάλεια έναντι 
απόπειρας διάρρηξης!

Η αισθητική του εξωφύλλου 
δεν διαταράσσεται, πλέον, 
από την τοποθέτηση του 
μεντεσέ. Εξασφαλίζεται, 
επομένως, η ομοιόμορφη 
εμφάνιση του (χρώμα, 
υλικό, σχήμα).

Είναι, πρακτικά, αδύνατο για 
τον πιθανό παραβάτη να 
φτάσει στις βίδες που 
στερεώνουν το σώμα του 
μεντεσέ, που βρίσκεται 
προστατευμένο στην 
κατάλληλη υποδοχή μέσα 
στο εξώφυλλο.



Τοποθέτηση σε επικάλυψη τοίχου

Τοποθέτηση σε επικάλυψη τοίχου

Επιτοίχια τοποθέτηση

Τοποθέτηση στον τοίχο

Πείρος με ρύθμιση καθ’ ύψος

•  χωρίς ρύθμιση καθ’ ύψος 

 

Πείροι βιδωτοί με ρύθμιση ύψους

•  ρυθμιζόμενοι πείροι τοίχου
•  πείροι με ρύθμιση ύψους
•  πείροι σταθεροί

MACO
RUSTICO

Τέσσερις εκδόσεις 
μεντεσέδων είναι διαθέσιμες 
για αυτό το σύστημα και 
όλες με δυνατότητα 
πλευρικής ρύθμισης +/- 5 
mm:

Οι μεντεσέδες είνα συμβατοί 
με το σύστημα επιτοίχιας 
στήριξης Rustico:

• σταθερός αγκώνας 20mm 
• σταθερός αγκώνας 25mm 
• σταθερός αγκώνας 32mm 
• αγκώνας ρυθμιζόμενος 

από 43 έως 56mm (αναδιπλούμενα)

Στο πρόγραμμα επιτοίχιας 
τοποθέτησης, διατίθενται 
δύο λύσεις για τον μεντεσέ 
με βιδωτό πείρο:

•  με ρύθμιση καθ’ ύψος     
   +5mm

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής 
της τελευταίας λύσης, βρίσκεται 
σίγουρα κατά τη συναρμολόγηση 
του εξωφύλλου που γίνεται επί 
τόπου, χωρίς καμία απόκλιση!

Για το σύστημα αυτό διατίθεται ο μεντεσές με σταθερό αγκώνα 
20, 25 και 32mm με δυνατότητα πλευρικής ρύθμισης +/- 5mm, 
σε συνδυασμό με:

• μεντεσές σε σταθερή πλάκα 20mm 
• μεντεσές σε ρυθμιζόμενη σπειροειδή μακριά πλάτη 22-50mm 
• μεντεσές σε ρυθμιζόμενη σπειροειδή κοντή πλάτη 15-50mm



Τοποθέτηση μονομπλόκ

Μονομπλόκ συγκρότημα (καβαλίκι)

Πλευρική ρύθμιση

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση του αγκώνα

Ρυθμίσεις μονομπλόκ
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Οι χωνευτοί μεντεσέδες 
ρυθμίζονται πλευρικά κατά 
+/- 5mm με ειδικό εξαγωνικό 
κλειδί 4mm. Αυτό εγγυάται τη 
δυνατότητα διόρθωσης 
αποκλίσεων που μπορεί να 
προκύψουν κατά την 
συναρμολόγηση των 
μεντεσέδων, καθώς και σε 
πιθανές παραμορφώσεις του 
φύλλου.

Για το σύστημα μονομπλόκ (καβαλίκι) οι 
μεντεσέδες είναι, επίσης, εξοπλισμένοι με 
ρυθμιζόμενο αγκώνα (στη θέση ανοικτό 
και κλειστό εξώφυλλο).

Υπάρχουν τρεις εκδόσεις 
μεντεσέδων διαθέσιμες γι αυτό 
το σύστημα, με ρυθμιζόμενο 
αγκώνα και δυνατότητα 
πλευρικής ρύθμισης +/- 5mm:

•  gr.1 = 43 - 56mm
•  gr.2 = 55 - 80mm
•  gr.3 = 80 – 105mm
   (αναδιπλούμενα εξώφυλλα)

Αυτοί οι μεντεσέδες είναι 
συμβατοί με το τυπικό 
πρόγραμμα πλάτες και πείροι. 
Παρακάτω είναι οι μετρήσεις 
για τις πλάτες (πλάτος και 
ύψος) και των πείρων τους:

•  25 x 35mm πείρος gr.1
•  25 x 55mm πείρος gr.2/3
•  35 x 35mm πείρος gr.1
•  35 x 55mm πείρος gr.2/3



Προστασία επιφάνειας

Μεντεσές με πλευρική ρυθμιζόμενο αγκώνα, μαύρο ματ. Μεντεσές με πλευρική ρύθμιση, μπρονζέ.

Χρωματισμός κόνεως

Καταφόρηση

Γαλβανισμός

Χάλυβας

Αντοχή στον χρόνο
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Με τον χωνευτό μεντεσέ, η 
επιφάνεια που εκτίθεται στα 
στοιχεία της φύσης μειώνεται 
σημαντικά. Το μόνο ορατό 
τμήμα του μεντεσέ είναι η 
χαλύβδινη φέρουσα γωνία, η 
οποία υποβάλλεται σε προ-
γαλβανιστική επεξεργασία, 
ακολουθούμενη από βαφή 
καταφόρησης και επίστρωση 
σκόνης.

Έτσι αποφεύγονται πιθανά 
φαινόμενα οξείδωσης, με 
αποτέλεσμα τη μείωση σχεδόν 
100% του κινδύνου σκουριάς.

Η τριπλή επεξεργασία προστατεύει από τη διάβρωση λόγω 
καιρικών συνθηκών: προστασία από το νερό, τον πολύ δυνατό 
ήλιο, το αλάτι και τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας. 
Επιπλέον, η αντι μυκητιακή επιφάνεια εμποδίζει τη βρωμιά να 
κολλήσει.

Ο πλαστικός δακτύλιος, ο οποίος μειώνει την τριβή μεταξύ 
των μεταλλικών τμημάτων, είναι ένα περαιτέρω μέτρο υπέρ 
της ανθεκτικότητας του εξωφύλλου.



Εικόνα 1 Εικόνα 2

Επεξεργασία των εξωφύλλων

Επεξεργασία του φύλλου
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Σχέδιο χωρίς κλίμακα

Υπάρχουν δύο δυνατότητες επεξεργασίας:

● με το ειδικό μηχάνημα Prima της Maico (εικόνα 1)
● με αυτόματη φρέζα για κέντρο κατεργασίας. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι στην αγορά (εικόνα 2).
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Πώς να προετοιμάσετε τα 
παντζούρια για το κρυφό 
σύστημα άρθρωσης:

Το σχέδιο δείχνει τις διαστάσεις της επεξεργασίας που πρέπει να γίνει στο φύλλο. 
Επιπλέον, είναι διαθέσιμοι οδηγοί για τη σωστή τοποθέτηση της οπής για τον βιδωτό 
πείρο ή για τον πείρο μονομπλόκ. Επίσης, διατίθεται οδηγός για οπή άρθρωσης με 
χωνευτό μεντεσέ.
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MAICO SRL

ZONA ARTIGIANALE, 15

I-39015 S. LEONARDO (BZ)

TEL +39 0473 65 12 00

FAX +39 0473 65 13 00

info@maico.com

www.maico.com
MACO-POLSKA 
maco@maco.at

POLONIA

MACO-BESCHLÄGE  
GESELLSCHAFT MBH 

d-maco@maco.de
GERMANIA

MACO HARDWARE  
(TIANJIN) CO., LTD. 

j.zhang@maco.at
CINA

MACO DOOR & WINDOW 
HARDWARE LTD 

maco@macouk.net
GRAN BRETAGNA

MACO-BESCHLÄGE  B.V. 
info@maco-nl.nl

PAESI BASSI

LE AZIENDE DEL GRUPPO MACO

MAICO SRL
maico@maico.com

ITALIA

MAYER & CO 
BESCHLÄGE GMBH 

maco@maco.at
AUSTRIA
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