TECHNIEK IN BEWEGING

DRAAI- EN DRAAIVAL BESLAG

INVISIBLE - Onzichtbaar goed

verdekt liggend beslag

De vraag naar verdekt liggend beslag is de laatste jaren sterk toegenomen.
De redenen hiervoor verschillen van klant tot klant. De belangrijkste reden is
zeker het optische aspect.
INVISIBLE is niet alleen het antwoord op deze behoefte, maar is de optimale
oplossing voor het maken van mooie kozijnen. Het volledig verdekt liggend
beslag van de 2e generatie!

INVISIBLE - Mooie uitstraling

INVISIBLE - voor stompe ramen en ramen met opdek

INVISIBLE - De voordelen op een rij:
• Geen koude brug

• Weerstandklasse 2

• Hoge wind- en
waterdichtheid

• Verstellen zonder de
schroeven los te draaien

• Openingshoek 90 of 95
graden geïntegreerd

• Hoeklager 3 dimensionaal
te verstellen

• Geen afdekkappen nodig

• Geschikt voor 9 en 13 mm
verzet

• Te combineren met
MACO MULTI-TREND en
MACO MULTI-MATIC

Vernieuwde rotatietechniek

Met INVISIBLE-Beslag
draait de opdek minimaal
naar buiten waardoor er een
geringere vrijmaat nodig is
en dat is gunstig voor de
aftimmering.
Het raam komt enkele centimeters in de dag te staan
waardoor er plek overblijft
voor b.v. lamellen.

Optimale openinghoek
• Openinghoek  van 90 of
95 graden: De openingshoek is eenvoudig in  het
hoeklagerband aan te passen.
• B
 ij een geringe negge
maat is een openingshoek
van 95 graden mogelijk
hierdoor ontstaat er een
groter blikveld.

Een warme uitstraling die U geen koude rillingen bezorgt.

Geen koude brug
Het beslag ligt volledig binnen het raam en staat daardoor niet meer in directe
verbinding met de lucht
in het vertrek waardoor er
geen koude brug ontstaat.

Ideaal voor houten stompe ramen.

Veiligheidsbeslag en INVISIBLE- Eenvoudig te combineren
Door de compacte opbouw
kan het veiligheids beslag
tot dichtbij het hoeklager
doorlopen.

INVISIBLE - Universeel en rendabel toepasbaar

Meer Mogelijkheden
Ramen met volledig verdekt
liggend beslag kunnen
zowel met
MACO MULTI-TREND als
met MACO MULTI-MATIC
uitgevoerd worden.

Hefzekering/antifoutbediening
MACO MULTI-TREND

Hefzekering/antifoutbediening
MACO MULTI-MATIC

INVISIBLE kan op verschillende manieren verwerkt worden
Het beslag kan op de volgende manier verwerkt worden.

Traditioneel

half automatisch

volledig automatisch

Eenvoudige montage
Geen infrezingen nodig bij
raam en kozijn.
Over het algemeen is er
geen aanpassing van de
profilering noodzakelijk
 fdekkappen komen te
A
vervallen.

Dubbel voordeel
Met het volledig verdekt
liggend beslag van de
2e generatie beschikt u
over een toonaangevend
beslagsysteem voor houten
en kunststof kozijnen, dat
ondanks de voordelen zoals
de mooiere uitstraling en
betere functionaliteit geen
extra tijd in beslag neemt bij
de productie en montage
ervan.
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