
Perfect in functionaliteit en niet te kraken!

TECHNIEK IN BEWEGING

MACO
PROTECT 

DEURSLOTEN

ZTS

CILINDERBEDIEND  
MEERPUNTSLUITING



Kan iets dat goed is nog verbeterd worden?
Door gebruik te maken van moderne technologie en de optimale 
materiaalcombinatie is het gelukt, de functionaliteit van de Z-TS 
meerpuntsluitingen verder te verbeteren en een aangename en 
eenvoudige bediening te waarborgen.

Een sluiting, die de vraag beantwoord.

Het nieuwe Z-TS deursleut



Een inbraakwerende oplossing voor iedere deur!

Haaksluiting

•   Door de speciale vormge-
ving grijpt de haak verder 
en dieper in de sluitplaat.

i.S. - veiligheidsnokken

•   De variabele i.S.-veilig-
heidsnok is zelfstellend 
en past zich automatisch 
aan in een bereik van 10 
tot 14 mm. De aantrek is 
verstelbaar.

Sluitrichting standaard naar beneden!

•   Door de variabele i.S.-
sluitnok te combineren 
met een stalen penschoot 
of haak is een nog hogere 
wind- en waterdichtheid te 
realiseren.



Voorplaat
•   Naast de vlakke voorpla-

ten 16, 20 en 24 mm is er 
een U-voorplaat van  
24 x 6 mm leverbaar.

Sluitlijsten
•    Uit massieve   

U-staalprofielen.
•   Beschermt en onder-

steunt het deurkozijn over 
de totale hoogte.

•    Verhoogd de  
inbraakwerendheid.

•    Verschroeven van de 
sluitpunten direct in het 
kozijn of in het staal van 
het kozijnprofiel.

Deurkantschuif met 
geïntegreerde sluit-
plaat
•   Houdt de passieve deur 

altijd gesloten.
•   Soepel openen en slui-

ten door een verzonken 
hevelbediening.

Dagschootgeleider
•   Soepele inloop in de dag-

sluitplaat – daardoor kan 
de deur vrijwel geruisloos 
worden gesloten.

•   De dagschoot is omkeer-
baar, hierdoor kan deze 
zowel links als rechts wor-
den toegepast.
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