
GREPEN

HARMONY

Design voor draaival

TECHNIEK IN BEWEGING



HARMONY-raamgrepen passen in een moderne architectonische omge-
ving, maar ook op renovatiekozijnen. De zachte contouren van de greep 
en de mooie segmentboogrozet geeft elk kozijn een herkenbaar aanzien.

HARMONY-Grepen
Mooi van vorm en een beproefd design



Individuele kleurkeus

MACO-HARMONY-Raamgrepen . . .

. . .  kenmerken zich door:

„Elox“ kleuren

Aluminium wordt door het 
eloxeren gehard en verkrijgt 
daardoor een metaalkleuri-
ge zijdeglans.

Geringe kleurafwijkingen zijn uit 
productietechnische gronden mogelijk.

Restist

Een met kunststof omman-
telde stalen kern.

Goud-gekleurd

Aluminium wordt verguld en 
met beschermende lak 
behandelt.

MACO-kleuren

• Zilver
• Brons
• Titan
• Champagne

• Goudkleurig

• kleurechtheid
• slijtvastheid
• decoratieve 

oppervlakte.

• Bruin-resist RAL 8019
• Wit-resist RAL 9016



Hiermee heeft u de veiligheid zelf onder controle
HARMONY-Raamgreep met drukknop

Functie

Raam wordt eenvoudig per 
drukknop ver- en ontgren-
deld
•  Knop indrukken ⇒ 

ontgrendelt.
•  Greep draaien.
•  Knop vergrendelt 
 automatisch.

•  Het eventueel bedienen 
van het beslag vanaf de 
buitenzijde wordt hierdoor 
geblokkeerd

• Veilig voor kleine 
 kinderen

•  Het draaien van de raam-
greep vanaf de buitenzijde 
wordt hierdoor verhinderd.

• In alle Maco-kleuren
 verkrijgbaar.

HARMONY-Raamgreep met cilinder 

Perfecte beschutting

•  Het eventueel bedienen 
van het beslag vanaf de bui-
tenzijde wordt verhinderd.

Functie

• Raamgreep wordt met de 
 sleutel ver- en ontgrendelt.

• Hiermee is het niet mogelijk  
 het ingeslagen raam te 
 openen.
• Sleutel is uitneembaar,   
 veilig voor kinderen.
•  Bij alle mogelijke veilig-

heidsnormen aanbevolen.
•  in alle MACO kleuren  

verkrijgbaar

Verhoogde bescherming



Voor afsluitbare draai-val-
espagnoletten bij balkon- 
en terrasdeuren.

•  Binnengrepen zijn in alle 
MACO-kleuren te leveren.

•  Voor profieldikte: 
64 – 73 mm.

•  Buitengrepen zijn in wit, 
brons, zilver, titan, cham-
pagne en goud geelo-
xeerd te leveren.

•  Buitengrepen zijn in 
drie uitvoeringen lever-
baar. Zodat de greep toe 
te passen is bij gebruik 
van luiken en rolluiken.       

HARMONY-Deurgarnituur

Voor achter- en terrasdeuren.

•   Buiten ook met lage greep
  (rolluiken en luiken). 
•  Uitvoering tbv profielcilinder.
•   Ook toe te passen bij een 

smal deurprofiel.
•  Binnengrepen zijn in alle 

MACO-kleuren leverbaar.
• Voor profieldikte:  
 64–73 mm.
•  Buitengrepen zijn te  

leveren in wit brons, zilver, 
titan en champagne kleur.

•  Buitengrepen zijn in drie 
uitvoeringen leverbaar. 
Zodat de greep toe te  
passen is bij gebruik van 
luiken en rolluiken.

HARMONY-Greep en rozetgarnituur

Genieten van de binnenzijde en buitenwereld
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Buitengrepen in drie 
uitvoeringen

Buitengreep bij toepassing 
van luiken of rolluiken.



Concurrentie voordeel door grote variatie

T-greep met HARMONY-rozet

Voor stolpramen met afde-
klat. Als greepalternatief 
zeer stijlvol en versterkt bij 
renovatie de Retrolook.
Tevens ideaal voor valramen.

Rozet is in alle MACO-kleuren 
leverbaar.

Variabele montagemogelijkheden

Af te stemmen op uw 
constructiewijze
Met nokken 10 of 12 mm of met 
combinokken 10/12 te verkrijgen.

Zonder vierkantstift Met vierkantstift
Vierkantstift los:
Lengte:    26, 30, 35,38, 

43 en 50 mm.

Lengte:  32 of 35 mm .

Rozet met afdekkap in alle 
MACO-kleuren leverbaar. 
Insteekgreep in champagne 
en zilver leverbaar.

HARMONY-SKB-handgreep en 
komgreep

Rozet met afdekkap
en insteekgreep

SKB-grepen zijn in afsluit-
bare en normale uitvoeringen
en in alle MACO-kleuren 
leverbaar.

Komgrep
Er is keuze uit vier modellen:
SOFT, SOFT-L, BASE en 
LIGHT.
Op verzoek sturen wij u graag onze 
uitgebreide komgreep-brochure met 
bestelnr. 49730 toe.

HARMONY-raamgreep met 45° stand tbv MACO-ventilatieschaar

Tijdens het in de valstand 
zetten, zal het raam, als 
men de raamgreep in de 45° 
stand zet, automatisch 10 tot 
13 mm loskomen van het 
kozijn. Optimaal functione-
ren van de Maco-ventilatie-
schaar is hiermee verzekerd.
Er is ook een afsluitbare greep 
met 45° stand leverbaar.

Meer wooncomfort 
•  Permanente ventilatie 

speciaal in de overgangs-
periode van warm naar 
koud, zonder dat de ruim-
te al te veel afkoelt.

•  Betere luchtverversing.
•  Voorkomt condensvorming. 
• Voorkomt het ontstaan 

van schimmels.



HARMONY-resist

Een stabiele metaalkern 
wordt omgeven met een 
kunststoflaag van 3 mm. 
De oppervlakte is erg sterk. 
Krassen ed. worden bijna 
niet zichtbaar.

Maco is gecertificeerd  
volgens DIN en ISO 
9001:2000. 
Alle MACO-Emotion grepen 
worden volgens RAL-richt-
lijnen geproduceerd.  
Dat betekent dat het  
productieproces continue 
onderworpen wordt aan de 
benodigde kwaliteitstesten.
Meer informatie over de geteste 
waarden, of inzage in de testrapporten 
is ten allen tijde mogelijk.

Kwaliteit voldoet aan de hoogste eisen

Verzekerde kwaliteit

metaalkern

Raster met elk 2 „gebogen veren“

Door een precieze verklinking 
ontstaat een jarenlang gega-
randeerde stabiele  verbin-
ding tussen greep en rozet

Rasterring van metaal

Rozet onderplaat is voorzien van 
stabiele ribbels (kunststofrozet)

Kwaliteitskenmerken van de HARMONY-raamgreep

omgeven door een laag 
kunststof van 3mm



Sneller dan het licht

HARMONY-“Quick“ voor een supersnelle montage van raamgrepen

•  De schroeven zijn in de 
rozet voorgemonteerd en 
kunnen er hierdoor niet  
uitvallen.

•  Verkort de montagetijd met 
de helft.

•  Zakje voor schroeven is 
niet meer noodzakelijk, dus 
geen milieubelasting.
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DE ONDERNEMINGEN VAN DE MACO-GROEP


