
SKB

POSUVNĚ 
SKLOPNÉ KOVÁNÍ

MACO
RAIL-SYSTEMS 

POSUVNÉ KOVÁNÍ 

TECHNIKA V POHYBU

Radost ze slunečných výhledů s novým  
posuvně-sklopným kováním 



Výhodné pro zpracovatele:       jednotná báze kování, optimální rozměry náběhové  
křivky, ideální odstup křídla od rámu a zmenšené 
zástavbové rozměry na rámu, zjednodušená montáž i u 
200kg těžkých okenních křídel  

Výhodné pro uživatele:                 pohodlnější manipulace s křídlem, lepší zabezpečení, 
konstrukce upravena pro úsporu energie

Systém posuvně sklopného kování od společnosti 
MACO



Umění rozhodnout se

Chcete větší pohodlí při jeho ovládání?

Tři provedení posuvně sklopného kování Vám nabízejí tři řešení dokonale 
přizpůsobená Vašim individuálním potřebám.

SKB-S
systém 

standard

Chcete ho jen snadno namontovat?

Chcete to nejlepší pro své zákazníky?

SKB-SE
systém 

s automatickou aretací

SKB-Z
systém 

s nuceným ovládáním 



Zásadní přednosti všech tří systémů

•  náběhová křivka optimalizovaná z 50 na 53 mm
•  odstup křídla od rámu zvětšený ze 122 na 125 mm 
•  zmenšené zástavbové rozměry na rámu 35 mm
•  snadná montáž
•  snadné nastavení výšky pojezdových vozíků
•  pojistka proti vysazení na všech vozících
•  jednotný barevný odstín u všech krytek
•  kompletní systém šablon

•  nosností
•  oblastí použití
•  způsobem zavírání elementu

Tato tři provedení se liší 

Největší předností posuvně-
sklopného systému kování 
je jeho snadná montáž.  
Provedete jí se základním 
nářadím, čímž ušetříte cen-
ný čas.   

Můžete nabídnout více 
řešení, aniž byste zvětšo-
vali skladové prostory nebo 
měnili výrobní proces.

Snadná montáž

Snadné nastavení výšky pojezdových vozíků 

Výšku pojezdových vozíků 
lze snadno regulovat TX 
klíčem.
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Kompletní systém šablon

Šablony pro uzávěry, vrtání i frézování.

Odstup křídla od rámu 125 mm a  
optimální náběhová křivka 53 mm

Více bezpečí a funkčnosti 
pro posuvně sklopné prvky 
díky vzdálenosti křídla od 
rámu a optimální náběhové 
křivce. 

Díky tomu lze použít pro-
fily a skla s větší stavební 
hloubkou. 

Jednotný design krytek

Barevný odstín krytek je 
sladěn s barevným prove-
dením klik MACO. 

Zmenšené zástavbové rozměry na rámu 35 mm

•  pro křídla až do váhy 200 kg 
•  nižší výšky prahů pro snadné překračování
•  možnost užití nejrůznějších profilů



SKB-S posuvně sklopné kování standard

zavřená poloha klikyotevřená poloha klikypoloha kliky při vyklopení

• nosnost až 160 kg
•  manuální otvírání a  

zavírání 

•  standardní kování  
MACO MULTI-TREND

  a MACO MULTI-MATIC
•  jednodílné nůžky

• kompletní systém šablon
•  možná i povrchová úprava 

TRICOAT na objednávku

SKB-S systém standard



160 kg

Standardní kování MACO MULTI-TREND a 
MACO MULTI-MATIC

Jednoduchá montáž při 
použití většiny standardních 
dílů z programu okenního 
kování MACO MULTI a  
jednodílných nůžek.

Náklady na balení, dopravu 
a skladování jsou minimální.

Ruční otvírání a zavírání

Otevření a zavření lze pro-
vést lehkým pohybem ruky.

Nosnost až 160 kg

Použití

Šířka křídla v drážce FFB 650 - 1650 mm 
Výška křídla v drážce FFH 1000 - 2350 mm



SKB-SE posuvně sklopné kování s automatickou aretací

zavřená poloha klikyotevřená poloha klikypoloha kliky při vyklopení a při 
režimu zavírání

SKB-SE systém s automatickou aretací

• nosnost až 160 kg
•  automatická aretace 

v dolní části
• jednodílné nůžky

• standardní kování  
 MACO MULTI-TREND
   a MACO MULTI-MATIC
• kompletní systém šablon

•  pojistka proti  
samovolnému zavření

•  možná i povrchová úprava 
TRICOAT na objednávku



160 kg

Automatická aretace v dolní části

Při otočení kliky nahoru 
zapadne křídlo samo do 
posuvné polohy. Při zavírání 
se naopak samo nastaví do 
pozice vyklápění. 

Potom, jako u běžného 
posuvně sklopného okna, 
stačí okno zavřít. 

Pojistka proti samovolnému zavření

Standardní kování MACO MULTI-TREND a 
MACO MULTI-MATIC

Jednoduchá montáž při 
použití většiny standardních 
dílů z programu okenního 
kování MACO MULTI a  
jednodílných nůžek.

Náklady na balení, dopravu 
a skladování jsou minimální.

Když se klika nachází v  
otevřené poloze, brání  
speciální jištění nechtěnému 
zavření křídla. 

Nosnost až 160 kg

Použití

Šířka křídla v drážce FFB 650 - 1650 mm 
Výška křídla v drážce FFH 1000 - 2350 mm



SKB-Z posuvně sklopné kování s nuceným ovládáním

poloha kliky při zavíránípoloha kliky při otevírání s jiště-
ním proti samovolnému zavření

poloha kliky při vyklopení

•  nosnost až 200 kg
•   automatické otvírání a 

zavírání  je řízeno pákou

•  sériové použití i.S.- čepu
•   pojistka proti samovolnému 

zavření

SKB-Z systém s nuceným ovládáním

zavřená poloha kliky



200 kg

Nosnost až 200 kg

Ideální řešení pro velká a 
těžká křídla až do váhy 200 kg. 

Od 160 kg lze využít  
tandemového posuvného 
vozíku.

Sériově montovaný i.S.- čep

i.S.-bezpečnostní čep brání 
násilnému vniknutí,  
automaticky se přizpůsobí 
mezeře ve falci. Přítlak se 
dá snadno regulovat.

Otvírání a zavírání
Automatické otvírání a  
zavírání je centrálně řízeno 
klikou: po otočení kliky 
se křídlo automaticky a s 
minimální silou otevře nebo 
zavře. 

Na vyžádání je možné 
použít pojistku proti chybné 
manipulaci. 

Použití
Šířka křídla v drážce FFB 720 - 2000 mm
Výška křídla v drážce FFH 900 - 2700 mm 

Pojistka proti samovolnému zavření

Když se klika nachází v  
otevírací poloze, brání tato 
speciální pojistka nechtěnému 
zavření křídla. 



S až 200 kg vážícím křídlem lze pohybovat plynule 
a snadno

V provedení systému SKB-Z 
s nuceným ovládáním pro 
křídla s váhou až do 200 
kg je od 160 kg k dispozici 
tandemový vozík.              

Úpravou pojezdových 
rolen na průměr 28 mm 
se ve srovnání s běžnými 
posuvnými vozíky kontaktní 
nosná plocha zvětšila o 20 
procent.

Díky jednodílnému tělesu 
posuvného vozíku a jeho zvět-
šené kontaktní nosné ploše, 
vzniklé v důsledku použití čtyř 
rolen, je pohyb křídla plynu-
lejší a stabilnější. 



Facelifting

Barevné odstíny krytek jsou 
sladěny s barevným  
provedením klik MACO.

Krytky 

•   bílá
•   krémově bílá
•   stříbrná
•   bronzová-SKB
•   hnědá

MACO-barvy

Z technických důvodů se mohou 
objevit drobné barevné odchylky 
v tisku. 



MACO SKB-kliky

Kliky jsou k dispozici 
v následujících barevných 
variantách:

•   bílá
•   stříbrná
•   titanová
•   champagne
•   bronzová-SKB

Kliky u posuvně sklopného kování pro model SKB-S a SKB-SE

Z technických důvodů se mohou objevit drobné barevné odchylky v tisku. 



Kliky u posuvně sklopného kování pro model SKB-Z

 Kliky jsou k dispozici 
v následujících barevných 
variantách:

•   bílá
•   krémově bílá
•   stříbrná
•   bronzová-SKB
•   hnědá

Z technických důvodů se mohou objevit drobné barevné odchylky v tisku. 
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