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To nas wyróżnia
• Produkcja wyłącznie w Austrii.

• Produkujemy nasze wyroby zgodnie z najwyższymi 
standardami jakości.

• Widzimy siebie jako odpowiedzialnego i kreatywnego partnera 
zainteresowanego sukcesem Twojego przedsiębiorstwa .

• Klienci doceniają nasze osiągnięcia i umiejętności.

• Chcemy z naszymi inteligentnymi rozwiązaniami  i najwyższej 
jakości produktami jako niezawodny partner aktywnie 
uczestniczyć w budowaniu przyszłości naszych klientów.

• Chcemy otwierać nowe możliwości przed naszymi klientami.

MACO
OKUCIA
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Nasze wartości w zakresie współpracy
Parametry partnerstwa

• Niezawodność 
Jesteśmy producentem okuć  z ciągłością zatrudnienia i 
wysoką rynkową stabilnością... 
... który z 98 % udziałem własnej produkcji może szybko 
 i elastycznie reagować na zmiany rynkowe; 
... który oferuje szeroką gamę produktów umożliwiających 
 otrzymywanie rozwiązań okuć dostosowanych 
 do Państwa linii produktowych.

• Innowacyjność 
Jesteśmy przedsiębiorstwem... 
... które oferuje innowacje, pozwalające Państwa firmie 
 uzyskać przewagę na rynku; 
... które przyczynia się do zabezpieczenia przyszłości 
 swoich klientów przez funkcjonalne, doskonałe 
 jakościowo i inteligentne rozwiązania, których 
 wprowadzenie do produkcji odbywa się minimalnym 
 nakładem klienta.

• Indywidualność 
jesteśmy partnerem... 
... który inwestuje w rozwiązania naznaczone zgodnością 
 z Państwa unikalnym profilem produkcji; 
... który inwestuje w rozwój, gwarantując Państwu 
 niepowtarzalny profil.

• Kompetencja 
Jesteśmy ludźmi... 
... którzy wspierają dialog ze swoim  klientem, 
 przyznając ich wiarygodnemu i kompetentnemu 
 doradztwu kluczową formę.

4

MACO
OKUCIA



5



Sprzyjający wzrost

Nasze zaangażowanie w jakość

• Wydajny rozwój produktu

• Notyfikowane wewnętrzne testy elementów

• Długofalowa pewna jakość dla wszystkich grup 
produktowych

• Innowacyjna powłoka okuć TRICOAT - technologia 
gwarantująca niezawodne produkty 

• Dopasowane do potrzeb dostawy poprzez optymalizację 
procesów produkcyjnych oraz rozbudowę sieci dystrybucji

• Usługi doradcze ukierunkowane na rozwój naszych klientów 

• Pomoc w przygotowaniu prospektów klientów

• Dopasowane do potrzeb klientów szkolenia

• Wsparcie poprzez wymianę danych,  programy do doboru 
okuć , online-katalog oraz indywidualną platformę klienta z 
możliwością składania zamówień

• Wyłącznie certyfikowani dostawcy

• Wstępnie testowane wybrane materiały

• Specjalnie opracowane metody testowe

• Samodzielnie opracowane urządzenia produkcyjne

• Najnowocześniejsze metody pomiarowe 3D 
gwarantujące wysoką jakość

• Kompleksowe i precyzyjne testy materiałów

• Najwyższe kryteria testów poświadczone certyfikatami 
wystawionymi przez zewnętrzne akredytowane instytuty 
badawcze

• Ciągła zakładowa kontrola produkcji

• Od ponad dwudziestu lat posiadamy certyfikat  ISO 9001
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Zrównoważony rozwój
MACO definicję zrównoważonego rozwoju ma już od lat 
mocno zakotwiczoną w strategii przedsiębiorstwa. W 
zrównoważonych relacjach stoją obok siebie aspekty 
ekologiczne, socjalne i ekonomiczne.

• ISO 14001 ― ochrona środowiska 
Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest 
wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie 
zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby 
społeczno-ekonomiczne.

• BS OHSAS 18001 ― bezpieczeństwo i higiena pracy 
OHSMS promuje bezpieczne i zdrowe środowisko 
pracy, oferując strukturę, w której ramach organizacja 
może spójnie określać i kontrolować zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa i zmniejszać 
prawdopodobieństwo wypadków.

• ISO 9001 ― jakość 
Posiadamy  certyfikaty jakości dla wszystkich procesów 
zachodzących w przedsiębiorstwie. Zamiarem systemu 
jakości ISO 9001 jest uświadomienie że dobrze 
zorganizowana praca zabezpiecza najwyższą jakość 
wyników, jest gwarancją powstawania najlepszych 
produktów i usług. Certyfikacja ISO 9001 pokazuje 
Partnerom MACO że wszystkie procesy zachodzące 
podczas procesu produkcji są optymalnie ustawione.

Od stycznia 2013 MACO jest członkiem Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB).

• Zrównoważony rozwój z DGNB 
„Oprócz ekologii, ekonomii i komfortu użytkowania istnieją 
aspekty funkcjonalne i technologiczne z wyraźnym 
naciskiem na planowanie i realizację pomysłu 
zrównoważonego budownictwa.“ (źródło: www.dgnb.de)

MACO rozwiązania
Przykładem elementów budownictwa zrównoważonego jest 
próg Fiber-Therm z włókna szklanego oraz zastosowanie 
plastiku z recyklingu w różnych częściach okuć z plastiku.

Korzyści dla konsumentów
Okucia MACO zapobiegają ucieczce energia cieplnej 
na zewnątrz i nie dają szansy na tworzenie się mostków 
cieplnych.
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MULTI POWER

Klamka Harmony

Kryte nawiewniki

Nasze produkty

Do okien
Oferujemy najwyższą jakość i szeroki pakiet usług wokół 
okien i drzwi balkonowych, indywidualnie dobrany do 
wymagań rynkowych i życzeń klienta.

Do wietrzenia
Pomimo, że wiele mówi się o mechanicznych systemach 
wentylacyjnych, nie każdy może sobie pozwolić na tak 
kosztowne rozwiązania. Istnieją jednak także produkty, które 
przy korzystnej cenie oferują wygodną obsługę i spełniają 
funkcję wymiany powietrza. Warianty wietrzenia do okien 
drewnianych oraz PVC w prosty sposób dbają o dopływ 
świeżego powietrza dokładnie wtedy gdy jest ono potrzebne.

• Wyrafinowany design

• Trwałe i niezawodne 
funkcjonowanie przez lata

• Oszczędność energii i 
szczelność

• Przeciwbieżne czopy 
ryglujące 

• Wysoka efektywność 
montażu

• Wysokie bezpieczeństwo i 
komfort użytkowania

• Mechaniczna wentylacja • Udoskonalone elementy 
nawiewne

• Linie modelowe Rhapsody, 
Harmony, Symphony i 
Tentazione

• Z funkcją blokady przed 
dziećmi oraz do klasy 
utrudniającej włamania 
RC3

• Komplety klamek, 
komplety klamek z 
rozetami,  komplety klamek 
do drzwi werandowych, 
rozety i klamki wtykowe, 
pochwyty balkonowe, 
klamki krzyżowe.

MULTI okucia rozwierne i rozwierno – uchylne

ESPAGS zasuwnice bez przeniesienia napędu

EMOTION klamki

Mach 3
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Do drzwi
MACO PROTECT perfekcyjne rozwiązania zabezpieczające 
przestrzeń życiową dla domów, mieszkań oraz bocznych 
drzwi wejściowych. Innowacyjne zamki wielopunktowego 
ryglowania wykonane z wysokogatunkowych materiałów, 
umożliwiają zabezpieczenie sfery prywatnej oraz ochronę 
przed szkodami i utratą dóbr osobistych. Dodatkowe aspekty 
jak polepszona izolacja termiczna oraz dźwiękoszczelność są 
równie ważne jak możliwość komfortowej obsługi bez użycia 
kluczy.

• Zamek

• Hutstulp

• Zaczepy pojedyncze i 
listwy zaczepowe

• Zasuwnice centralne

• Rygle drzwiowe

PROTECT	zamki	drzwiowe

• Transponder-Plus

• Code

• Touch

OpenDoor	system 
kontroli	dostępu	

PRO-DOOR	zawiasy	drzwiowe
• Regulacja 3D bez 

zdejmowania drzwi

• Wykonanie z masywnego 
aluminium

• Wysoka stabilność

TransponderCodeTouch

Zawias drzwiowy kryty T100 R

System ryglowania hako-bolcamiZ-TA zamek automatyczny
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Do systemów przesuwnych
Zabawa możliwościami nowoczesnych systemów 
przesuwania drzwi jest indywidualnym wyrazem koncepcji 
użytkowania. Z systemem RAIL-SYSTEMS producent 
otrzymuje pełny asortyment możliwości, nastawiony i 
zoptymalizowany na maksymalne korzyści dla użytkownika 
końcowego charakteryzując się funkcjonalnością oraz 
komfortem obsługi. Asortyment obejmuje miedzy innymi 
zasuwnice, wózki, szyny uszczelniające, progi i klamki.

• System podnoszono - 
przesuwny do elementów 
z PVC, drewnianych i 
drewniano-aluminiowych 
do wagi skrzydła 400 kg

• Możliwe wieloskrzydłowe 
konstrukcje

• Zastosowanie do 
wszystkich schematów 

• Trzy wersje: SKB-S, 
SKB-SE, SKB-Z

• Systemy uchylno – 
przesuwne do elementów 
z PVC, drewnianych i 
drewniano – aluminiowych 
do wagi skrzydła 200 kg

• Również klasa utrudniania 
włamania RC 2 

• Systemy uchylno – 
odstawny do elementów z 
PVC, drewnianych i 
drewniano – aluminiowych 
do wagi skrzydła 200 kg

• Łatwa obsługa przez 
zintegrowane tłumienie 
siły zamykania

• Pozycja odstawna w 
klasie RC 2

RAIL-SYSTEMS HS

RAIL-SYSTEMS SKB

RAIL-SYSTEMS PAS

Tłumienie siły zamykania

Zasuwnica z hakami

SKB-Z z automatycznym uchyłem
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RUSTICO okucia do okiennic
Okiennice dla wielu osób są ciekawym dodatkiem do okien. 
Okiennice są nie tylko ozdobą, stanowią również ochronę 
przed deszczem, gradem, słońcem, śniegiem, zimnem oraz 
utrudniają włamania.

Powłoki okuć / TRICOAT-PLUS
MACO posiada ponad 95% udział własny  przy tworzeniu 
powłok do okuć. Innowacją jest od lat produkowane przez 
MACO rozwiązanie okuć w ekstremalnie odpornej na korozję 
powłoce TRICOAT-PLUS.

Bezpieczeństwo
Z systemem i.S. MACO oferuje  absolutnie niezawodny 
antywłamaniowy system ryglowania okien do klasy RC4. 
Systemy podnoszono – przesuwne mogą osiągnąć klasę 
RC2.

• Zawiasy do każdego 
rodzaju okiennic

• Haki do muru

• Zabezpieczenie przed 
podważeniem

• Uchwyt okiennicy Komfort

• Uchwyt okiennicy  Classic

• Mechanizmy otwierające 
okiennice

• Zatrzaski

• Zamknięcia zatrzaskowe

• Zamknięcia okiennic 
wieloskrzydłowych

• Ekstremalnie odporna na 
korozję powłoka 
TRICOAT-PLUS

• Silber-look (galwanizacja)

• RUSTICO-PREMIUM 
(lakierowanie proszkowe)

• Anodowanie

• Lakierowanie

• Lakierowanie próżniowe

• Powłoka plastikowa

• Zaczep utrudniający 
włamanie

• Klamka utrudniająca 
włamanie MACO TRESOR

• EN-znormalizowane 
bezpieczeństwo

• Szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa

Uchwyt okiennicy Komfort Czop ryglujący i.S.

Mechanizm otwierający okiennic
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Nasz serwis
W ramach obowiązku znakowania okien znakiem CE każdy 
producent zobowiązany jest do przeprowadzania testów 
swoich wyrobów w odniesieniu do  przepuszczalności 
powietrza, wodoszczelność oraz odporności na obciążenie 
wiatrem. Testy muszą zostać przeprowadzone przez 
akredytowane lub notyfikowane laboratorium badawcze.

Notyfikowane centrum testowe MACO

Program do doboru okuć MACO Win 2.0

Platforma „Extranet“

Online-Katalog

Wersja Offline

MACO jest partnerem gbd-lab GmbH i funkcjonuje w 
formie niezależnego oddziału. Producent okien otrzymuje 
bezpośrednio od MACO świadectwa badań w odniesieniu 
do przepuszczalności powietrza, wodoszczelność oraz 
odporności na obciążenie wiatrem. Dodatkowo w centrum 
testowym MACO można przeprowadzić notyfikowane testy 
antywłamaniowe.

• Zarzadzanie cenami i 
warunkami sprzedaży

• Łatwe tworzenie zamówień 

• Łatwe zarządzanie 
wszystkimi wariantami 
okuć MACO

• Zamówienia

• Indywidualny obszar 
pobierania plików 

• Techniczny Online-Katalog

• Rysunki techniczne 
artykułów

• Intuicyjna obsługa

• Wybór według materiałów i 
montażu

• Rysunki techniczne i karty 
katalogowe

• Szybkie wyszukiwanie

• Aktualizacja danych przez 
Internet

• Zoptymalizowane do pracy 
w systemie  Windows 8.1

• Funkcja skanera kodów 
kreskowych

• Szybkie wyszukiwanie
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SIEDZIBA I PRODUKCJA

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

ODDZIAŁY Z MAGAZYNEM

ODDZIAŁY

Centrala MACO w Salzburgu | Austria

Zakład produkcyjny w Trieben | AustriaProdukcja zamków Mauterndorf | Austria

MACO Niemcy MACO Wielka BrytaniaMAICO Włochy

FrancjaHiszpania Czechy Słowacja Białoruś Ukraina

Naszym celem
• są sprawdzone okucia

• w odpowiedniej ilości

• w odpowiednim miejscu

• o odpowiedniej porze

• w jak najlepszej jakości

Zintegrowany proces łańcucha dostaw zapewnia klientom 
optymalne zaopatrzenie magazynów, zaczynając od naszych 
procesów dostaw w surowce do produkcji półproduktów i 
produktów gotowych aż do optymalizacji magazynów u 
naszych klientów.

Poprzez stałą rozbudowę sieci dystrybucji chcemy 
zagwarantować zaopatrzenie dostosowane do potrzeb 
danego rynku.

MACO
OKUCIA
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SIEDZIBA I PRODUKCJA

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

ODDZIAŁY Z MAGAZYNEM

ODDZIAŁY

Zakład montażowy Kaluga | RosjaZakład produkcyjny w Trieben | Austria

MACO Wielka Brytania MACO Holandia MACO Polska

Turcja BrazyliaUkraina Rumunia Bułgaria Chorwacja

Sieć sprzedaży
W 40 państwach firma MACO 
sprzedaje rocznie okucia do 
ponad 35 milionów okien.
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Certyfikaty / dokumenty

ift-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT 
ift-CERTIFICATE OF CONFORMITY
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Beschläge / Hardware
Produktfamilien
product families

Beschläge für Hebeschiebe-Fenster und Fenstertüren
hardware for lift and lide windows and balcony door

Produkt
product

MACO Rail-Systems HS-150 
MACO Rail-Systems HS-300 
MACO Rail-Systems HS-400 

Einsatzbereich
field of application

Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut
systems with suitable hardware groove

max. Flügelgewicht
max. casement weight

400 kg 

Hersteller
manufacturer

Mayer & Co. Beschläge GmbH 
Alpenstraße 173, A 5020 Salzburg 

Produktionsstandort 
production site

Maco Produktions GmbH 
Industriestraße 1, A 8784 Trieben

Rosenheim Christian Kehrer Ulrich Sieberath 
11. Dezember 2012 Leiter ift Zertifizierungs- und Überwachungsstelle Institutsleiter

Head of ift Certification and Surveillance Body Director of Institute 

Vertrag-Nr. / Contract No.: 228HS 6036771 Zertifikat-Nr. / Certificate No.: 228HS 6036771-1-2

Gültig bis / Valid: 13.09.2016

EN 1191  
EN 12400 
Klasse 3 

Dauerfunktion
resistance to repeated 
opening and closing

EN 12046-1 
EN 13115 
Klasse 1 

Bedienungskräfte
operating forces

EN ISO 9227 
EN 1670 
Klasse 4 

Korrosionsschutz
corrosion protection 

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die 
benannten Beschläge den Anforderungen des ift-
Zertifizierungsprogramms für Beschläge (QM346 : 2009) 
entsprechen. 
Grundlagen sind durch das Prüflabor erstellte 
Produktfamilien der aufgeführten Beschläge, Prüfung 
durch das Prüflabor nach EN 13126-16 : 2008-04 und 
EN 1191 : 2008 unter Berücksichtigung der Anwendungs-
diagramme, eine werkseigene Produktionskontrolle des 
Herstellers und eine Fremdüberwachung der Fertigung 
durch die Überwachungsstelle in den benannten 
Standorten.  
Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 5 Jahre. Mit 
der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige 
Fremdüberwachung des Herstellers verbunden. 
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. 
Alle Änderungen der Voraussetzungen für die 
Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen 
Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschläge gemäß 
der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen 
zu kennzeichnen. 
Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen: 
1: Übersicht der Produktfamilien 
2: Austauschbarkeit nach EN 14351-1 

The present certificate attests that the hardware 
mentioned fulfils the requirements of the ift-certification 
scheme for hardware (QM346 : 2009). 
Basis of the certificate are the product families of the 
hardware listed that have been compiled by the test 
laboratory, tests performed by the test laboratory as per 
EN 13126-16 : 2008-04 and EN 1191 : 2008 based on 
the application diagrams, factory production control by 
the manufacturer and third-party surveillance audits of 
the production by the surveillance bodies at the plants 
mentioned. 
The certificate is valid for a period of 5 years. Award of 
the certificate is tied to regular third-party surveillance of 
the manufacturer. 
The reproduction of the certificate without any change 
whatsoever from the original, is permitted. Any changes 
to the prerequisites applicable to certification shall be 
immediately communicated in writing to ift-Q-Zert 
accompanied by the necessary evidence. 
The company is authorised to affix the ”ift-certified“-mark 
to the hardware according to the “ift Rules for use of the 
“ift-certified”-mark. 
This Certificate contains 2 Annexes:  
1: List of product families 
2: Interchangeability as per EN 14351-1 
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Beschläge / Hardware 
 

Produktfamilien 
product families 

Beschläge für Kippschiebe-Fenster und Fenstertüren 
hardware for tilt and lide windows and balcony door 

Produkt 
product 

Schiebekipp-Beschläge SKB-Z, SKB-S, SKB-SE und PAS 

Einsatzbereich 
field of application 

Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut 
systems with suitable hardware groove  

max. Flügelgewicht  
max. casement weight max. Flügelgewicht 200 kg 

Hersteller 
manufacturer 

Mayer & Co. Beschläge GmbH 

Alpenstraße 173, 5020 Salzburg 

Produktionsstandort 
production site 

Maco Produktions GmbH  

Industriestraße 1, 8784 Trieben 

 

 
 
 
 
Rosenheim Christian Kehrer Ulrich Sieberath 
14. August 2013 Leiter  Zertifizierungs- und Überwachungsstelle Institutsleiter 

 Head of ift Certification and Surveillance Body Director of Institute 

 

Vertrag-Nr. / Contract No.: 228PSK 6036771 Zertifikat-Nr. / Certificate No.: 228PSK 6036771-1-3 
  Gültig bis / Valid: 04. November 2015 

EN 1191  
EN 12400 

 Klasse 2 

Dauerfunktion 

resistance to repeated 
opening and closing 

 

EN 12046-1 
EN 13115 

 Klasse 2 

Bedienungskräfte 

operating forces 

 

EN ISO 9227 
EN 1670 

 Klasse 4 

Korrosionsschutz 

corrosion protection 

 

 

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die 
benannten Beschläge den Anforderungen des ift-
Zertifizierungsprogramms für Beschläge (QM347 : 2009) 
entsprechen. 

Grundlagen sind durch das Prüflabor erstellte 
Produktfamilien der aufgeführten Beschläge, Prüfung 
durch das Prüflabor nach EN 13126-17 : 2008-04 und 
EN 1191 : 2008 unter Berücksichtigung der 
Anwendungsdiagramme, eine werkseigene 
Produktionskontrolle des Herstellers und eine 
Fremdüberwachung der Fertigung durch die 
Überwachungsstelle in den benannten Standorten.  

Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 5 Jahre. Mit 
der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige 
Fremdüberwachung des Herstellers verbunden. 

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. 
Alle Änderungen der Voraussetzungen für die 
Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen 
Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 
Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschläge gemäß 
der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen 
zu kennzeichnen. 

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen: 

1: Übersicht der Produktfamilien 

2: Austauschbarkeit nach EN 14351-1 

The present certificate attests that the hardware 
mentioned fulfils the requirements of the ift-certification 
scheme for hardware (QM347 : 2009). 

 
Basis of the certificate are the product families of the 
hardware listed that have been compiled by the test 
laboratory, tests performed by the test laboratory as per 
EN 13126-17 : 2008-04 and EN 1191 : 2008 based on 
the application diagrams, factory production control by 
the manufacturer and third-party surveillance audits of 
the production by the surveillance bodies at the plants 
mentioned. 

The certificate is valid for a period of 5 years. Award of 
the certificate is tied to regular third-party surveillance of 
the manufacturer. 

The reproduction of the certificate without any change 
whatsoever from the original, is permitted. Any changes 
to the prerequisites applicable to certification shall be 
immediately communicated in writing to ift-Q-Zert 
accompanied by the necessary evidence. 

The company is authorised to affix the ”ift-certified“-mark 
to the hardware according to the “ift Rules for use of the 
“ift-certified”-mark. 

This Certificate contains 2 Annexes:  

1: List of product families 

2: Interchangeability as per EN 14351-1 

 

 

Der Güteausschuss der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. verleiht hiermit  
aufgrund des vorliegenden Prüfberichtes gemäß RAL-GZ 607/9 den Fenstergriffen 

Based upon the test report according to RAL-GZ 607/9 which has been released by the quality assurance commission of  
the quality assurance association of locks and hardware hereby awards the window handles 

 

Symphony, Harmony, Rhapsody 

der Mitgliedsfirma 
the membership company                          

         Mayer & Co. Beschläge GmbH 
A-5020 Salzburg 

das von RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.)  anerkannte 
und durch Eintragung beim Deutschen Patentamt als  Kollektivmarke geschützte 

Gütezeichen Schlösser und Beschläge mit der Inschrift  „Fenstergriffe“ 
The RAL-quality label shown below, having been recognized by the German RAL Institute for Quality Assurance and 

labelling and trademark-legally protected by the registration in the German Patent Agency  
“window handles” 

Fenstergriffe, mit der Bezeichnung RAL  
Window handles, with the designation RAL  

 

Geprüft nach RAL-GZ 607/9, Ausgabe 09.2012   
                                                        certified according to RAL-GZ 607/9, issued 09.2012 
 

Die Führung des Zeichens setzt die Einhaltung und Überwachung nach dieser Güte- und Prüfbestimmung 
voraus. Die Kennzeichnung, die Gültigkeit und die wesentlichen Bestandteile des geprüften Produktes sind in 

dem gleichlautenden Prüfbericht Nr. 9-8/13 beschrieben. 
Permission of using this RAL quality label is based on the surveillance and the quality- and testing instructions of RAL-GZ 607/9.  

The labelling, the validity and the main components of tested product are specified in the test report no. 9-8/13. 
 

D-42551 Velbert, den 14. August 2013 
                                          

 Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. 
 
 
 

 
Geschäftsführer 
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Scan for more Info

Nr. 757022 - Data: marzec 2014 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Zdjęcia: MACO, shutterstock.de 

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173 

A-5020 SALZBURG 
TEL  +43 662 6196-0 

FAX  +43 662 6196-1449 
maco@maco.at 

www.maco.at

MACO POLSKA SP. Z O.O.
UL. GUTENBERGA 18 

PL-44-109 GLIWICE 
TEL  +48 3 23 01 23 30 
FAX  +48 3 23 01 23 32 

maco@maco.pl 
www.maco.pl
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