TECHNIKA V POHYBE

MACO
MULTI

OKENNÉ KOVANIE

Bezpečné uchytenie ťažkých elementov

MAMMUT
NOSNOSŤ PÁNTOV 180 KG

MACO
MULTi

Veľkorozmerné okenné elementy s presklenými plochami patria v energeticky
úspornej výstavbe 21.storočia k štandardom. Rámy okien sa vyrábajú prevažne
z materiálov s vysokými tepolno-izolačnými vlasnosťami, vďaka ktorým sú
predurčené na výrobu nízkoenergetických okien.

Pasívny dom
Úspora energií
Viac svetla

= zasklenie trojsklom
veľké presklenie		
= veľká plocha okna

MACO
MULTi

max. FFH 2800 mm

Široké spektrum pre výrobcov okien.

Plocha okna až

3,6 m²
max. FFB 1800 mm

MACO MULTI-MAMMUT - výhody kovania:
• určené pre ťažké elementy s nosnosťou do 180 kg a pre veľkoformátové
okenné prvky do 3,6 m²
• max. šírka krídla v drážke 1800 mm
max. výška krídla v drážke 2800 mm
• vhodné pre kovanie:
MULTI-TREND, MULTI-MATIC
• povrchová úprava strieborná pozinkovaná,
prášková na objednávku /rôzne RAL/

• kvalitné materiály = záruka dlhodobej
funkčnosti
• stabilná konštrukcia komponentov:
pántov, nožníc, kolíka ložiska nožníc
dôležitá pri výrobe veľkorozmerných
okien v otváravo-sklopnom prevedení
• MACO - jediný výrobca kovania s takýmto
progresívnym riešením

MACO
MULTi

Spodné rohové ložisko
• vhodné pre krídlo okna s
hmotnosťou až 180 kg

• nastaviteľné po stranách
+/- 2 mm

• naskrutkovateľné diely
ložiska, bez potreby frézovania na ráme, príp. krídle u
profilov bez naliehavkového
tesnenia

• výškovo nastaviteľné
+3/-2 mm
• nosné čapy

• pozinkovaná alebo prášková povrchová úprava
(na objednávku aj v RAL)

Vrchné nožnicové ložisko
• vhodné pre krídlo okna s
hmotnosťou až 180 kg

• nastaviteľné po stranách
+3/-2 mm

• naskrutkovateľné diely
ložiska, bez potreby frézovania na ráme, príp. krídle u
profilov bez naliehavkového
tesnenia

• nosné čapy

• pozinkovaná alebo prášková povrchová úprava (na
objednávku aj v RAL)

• použitie druhej nožnice od
šírky krídla vo falci 1400
mm, alebo od hmotnosti
krídla 100 kg
• uholník je predmontovaný
na nožnici

• prídavné zaistenie kolíka
pomocou násuvného dielu
(obr.)
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