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TECHNIEK IN BEWEGING

DEURSLOTEN

PROTECT MODUL

Teveel soorten sloten op voorraad?
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De uitgangssituatie!

Als uw deurassortiment aan verschillende deurhoogtes en eisen moet 
voldoen, zult u, in de meeste gevallen, ook meerdere soorten sloten 
nodig hebben. Daarmee belast u uw magazijn en moet u daarom 
rekening houden met hogere kosten.
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Het idee van MACO

De voordelen voor verwerkers

• Diverse deurhoogtes met 1 slot kunnen 
samenstellen van 1600-3100 mm

• Modulair gebruik van diverse 
vergrendelingen 

• Uniformiteit in de standaardsloten en 
slotkastposities

• Variabele positionering van de bovenste en 
onderste vergrendelingen

• Alle Protect Modul sloten zijn geschikt voor renovatie
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Het innovatieve antwoord 
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De „modulaire“ opbouw van PROTECT MODUL
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Variabele 
bovenste 
vergrendelingspo-
sitie door gebruik 

 
verkortstuk 

 
slotkastpositie

 
slotkastpositie

Standaard
positie

Bovenste positie 
bij gebruik van het 
verlengstuk

Bovenste 
positie bij 
gebruik van het 
verkortstuk

Bij gebruik van het 
tussenstuk zijn 
deurhoogtes tot en met 
3100 mm eenvoudig 
samen te stellen

Stulpmodule

Voor sloten naar iedere 
wens van de klant

1  met bijzetslot

2  met magneetslot 

voor slotbewaking

3  met haak-penslot
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Z-TS / G-TS Modul

1 Deurslot met pensluiting
2 Deurslot met haaksluiting
3 Deurslot met haak-pen combinatie

Vaste module voor variabele
deurhoogtes

Door een inkort-,verleng- of tussenstuk kan
het deurslot traploos aan iedere gewenste
deurhoogte worden aangepast.

4 Met inkortstuk:
min. FFH 1600 mm

5 mit verlengstuk:
max. FFH 2650 mm

6 extra verlengingsmogelijkheid door
gebruik te maken van het tussenstuk:
 max. FFH 3100 mm
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De diverse soorten sloten

Slotmodule
Haak-Pen combinatie

• 

• Ingrijpen van de haak tot 11 mm 
In het sluitdeel

• 

•  
noodzakelijk, hier wordt een universele 
sluitkom gebruikt

•  

Slotmodule met magneetcontact

•  
te monteren

Slotmodule bijzetslot

• 

• Sluitkom identiek aan de haak-pen 
combinatie

• De nachtschoot komt met een

• enkele sleutelomdraaiing al 20 mm 
uit het slot

Slotmodule deurbegrenzer

• Toegevoegde veiligheid aan de deur

• Deur kan beveiligd op een kierstand 
geopend worden

•  
gedeactiveerd worden
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Die sluitplaten van PROTECT MODUL

Nieuw is de combinatie-sluitplaat
PROTECT-MODUL.

Er is maar 1 sluitplaat nodig voor de 
onderstaande sloten:

• Haak-Pen combinatie

• Haak

• Pen

• Bijzetslot

Combinatie-sluitkom 
Voor hout

Combinatie -sluitplaat 

Eén sluitplaat voor alle toepassingen
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Scan for more Info

Alle rechten wn wijzigingen voorbehouden 

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173 

A-5020 SALZBURG 
 
 

maco@maco.at 
www.maco.at

MACO BESCHLÄGE BV
Stikkenweg 60 

7021BN Zelhem 
 
 

www.maco nl.nl

Het scala aan mogelijkheden van Protect-Modul 
is sinds kort uitgebreid en nu ook verkrijgbaar in 

Oplossingen voor deursloten met U-voorplaat

Modulaire sluitlijst
•  

groeien en krimpen mee.

Modulaire stolpespagnolet
• Voor hoge stolpdeuren
• 
• Toegevoegde sluitplaatposities
• 

MACO Modul compleet


