TECHNICA MISCARII

MACO
MULTI

Feronerie batantă şi
oscilo-batantă

Ce este uşurinţa utilizării în viaţa de zi cu zi?

FERONERIE CONFORT

O viaţă fără obstacole
Deschiderea unei fereastre oscilo-batante este o problemă în sine. Acest lucru
nu ar trebui sa fie un lux, ci normalitate. Chiar dacă un om este mai slab sau
mai mic de înăltime decât media, în putere sau de vârstă mijlocie . Mai mic si
mai slab, deoarece foloseşte un scanun cu rotile. Sau din nastere este de
statura mică. Sau doar pentru ca este bătrân. Normalitate, ancorata în tema de
accesibilitate. Pentru că, uneori, o fereastră este pur şi simplu cu acces dificil.

Accesibiltate pentru toţi!

Fereastră oscilo-batantă cu MULTI-Feronerie Confort

Descrierea produsului
• Pentru PVC şi lemn pentru o
greutate maxima a cercevelei
de 80 kg

• Cota maxima de falţ pe latime
1400 mm, cota maxima de falţ
pe înalţime 1600 mm

• Axa feroneriei de
9 şi 13 mm

• Dimensiunea deschiderii basculante
peste 100 mm

• Foarfeca confort compatibila
cu MULTI-TREND
şi MULTI-MATIC

• Inchidere centrală,
complet conectata,
la stocul din depozit

• Mâner SKB
• Blocator batare MACO,
în cazul în care mânerul
este pozitionat pe latuta
orizontala de jos

Basculările & închiderile auto-induc forţe delicate

Se deschide la fel de usor ca un laptop. Mânerul MACO-SKB reduce forţa
necesară, pentru acţionarea din mâner, prin mânerul lung (efectul de pârghie).

Confort pentru fiecare utilizator
La feroneria Confort MULTI seturile de mânere se montează acolo unde
este usor accesibil pentru fiecare utilizator: orizontal pe latura de jos sau
pe latura vertical (cu un nivel scazut al poziției mânerului).
Bascularea şi închiderea trebuie să se întâmple chiar fără ca utilizatorul
să exercite forţă de compresie sau împingere asupra ferestrei.
Manipulare conform MULTI-Feronerie Confort.
• Mânerul poate fi operat
de asemenea şi la poziţionarea normal pentru
ferestrele înalte.

• Efort redus pentru
acţionarea din mâner

• Mâner MACO-SKB cu
pârgie lungă pentru
un “efect de pârgie” mărit.

• De asmenea, potrivit pentru accesul
îngreunat la fereastră

• Acces pentru oameni cu dizabilitatii

• Accesibilitate pentru toti

Mâner de fereastră la îndemână

Dacă mânerul de fereastră este rotit complet 180 grade,acesta transmite comanda de basculare sau de închidere la
bratul foarfecei prin inchiderea centrală. Fereastra se basculează şi apoi se închide auto-indus.

De asemenea pentru acces dificil la ferestre
Daca fereastra este instalată
la o înalţime mai mare
sau o verandă – de ex. la
bucatărie – in situaţia in care
nu este facilă acţionarea nici cu
braţul întins, poziţia mânerului

pe latura de jos facilitează
manipularea ferestrei pentru toţi
utilizatorii în viaţa de zi cu zi. Nu
contează dacă fereastra este în
baie, în bucătărie sau pe casa scării.

Uneori, în viaţă este destul de greu
Când mânerul ferestrei este
rotit 180 grade, de jur
împrejur, conectat la
închiderea central, transmite
comanda de basculare sau de
închidere la bratul foarfecei.
Fereastra se basculează şi
apoi se închide auto-indus.
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Fereastra basculată
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Fereastra deschisă
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Fereastra închisă

Utilizatorul nu trebuie să
exercite forţă de compresie
sau împingere asupra
ferestrei.
Plasarea mânerului în poziția
90 grade şi eliberarea
blocatorului de batare, face ca

fereastra să fi pe poziţia de
rotatie (batantă).
Datorita mânerului prelung
MACO-SKB forţele de operare
sunt minimizate.

Beneficiile pe scurt

MULTI-Feronerie Confort:
forţe prietenoase şi auto-inducere

Mâner de fereastră la
îndemână

Basculare & închidere
auto-indusă

Mânerul MACO-SKB se
poziționează pe latura
orizontală de jos sau pe latura
vertical (cu un nivel scazut al
poziţiei mânerului). Astfel se
poate întâmpla ca fereastra
oscilo-batantă să fie instalată
peste înălţimea standard sau
când se află in poziţii cu acces
dificil, cum ar fi în spatele unei
mobile de bucătărie.

Utilizatorul roteste mânerul în
poziția 180 grade.
Elementele conectate de jur
imprejurul închiderii centrale
transmit comanda de
basculare la foarfecă, care în
mod automat deschide brațul
foarfecei mai mult 100 mm.
Pentru inchiderea MULTIFeroneria Confort în acelaşi
mod.

Efectul pârghiei
Mânerul MACO-SKB este mai
mult decât un mâner standard
de fereastră. Prin pârghia
mare de acţiune se reduce
efortul necesar pentru
acţionarea mânerului.

Antiefracţie inclusă
MULTI-Feronerie Confort
poate fi echipată cu role
antiefracţie i.S. şi piese de
închidere antiefracţie
până la clasa de rezistentă
WK2.

Accesibilitate pentru toţi. Desigur!
CU MACO-MULTI-Ferronerie Confort fiecare utilizator are
sub aces la mânerul ferestrei oscilo-batante.
În orice situaţie, în oricare poziţie de montare, la orice vârstă.
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