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  Kompletny program obejmuje: 
okucia rozwieralno- uchylne, 
rozwieralne i uchylne, także do 
okien łukowych i trapezowych, 
zarówno w wersji standardo-
wej, jak również w sprawdzo-
nych lub jeszcze testowanych 
klasach bezpieczeństwa. 

 Zalety:
– automatyczne trzpienie
   zamykające
– ryglowanie centralne od 
   wersji podstawowej do WK2
– rozwieralno - uchylne 
   rozwórki ze zintegrowaną
   mikrowentylacją

Dane techniczne

Warianty okuć Szerokość skrzydła w mm Wysokość skrzydła w mm Ciężar skrzydła w kg

Drewno albo PCW
UNI-JET M, UNI-JET S
UNI-JET D
UNI-JET S-CONTURA
UNI-JET S-CONCEALED

280-1600
280-1600
280-1600
400-1400

350-2450
350-2450
350-2350
350-2450

do 130
do 100
do 130
do 130

Aluminium
JET AK 8
UNI-JET C
UNI-JET D

355-1700
280-1600
280-1600

500-2400
350-2450
350-2450

do 130
80 / 130 opcjonalnie

do 100

Okucia równolegle-przesuwno-uchylne
Okucia do 2-4 skrzydłowych elementów równolegle-przesuwno-
uchylnych:

Dane techniczne

Warianty okuć Szerokość skrzydła w mm Wysokość skrzydła w mm Ciężar skrzydła w kg

Drewno i PCW
G.U-966/200 mZ
G.U-966/150 mZ
G.U-966/150 oZ
G.U-90 oZ

720-2000
720-1600
640-1600
640-1600

820-2370
820-2370
700-2350
700-2350

do 200
do 150
do 130
do   90

Aluminium
G.U-968/200 mZ
G.U-968/150 mZ
G.U-968/150 oZ
G.U-90 oZ

740-2000
740-1600
600-1600
600-1600

895-2400
895-2400
730-2400
730-2400

do 200
do 150
do 130
do   90

 Okucia pokryte powłoką 
antykorozyjną ferGUard*silber

 Elementy skrzydła
z łączeniem zatrzaskowym

System okuć rozwieralno – uchylnych UNI-JET
Okucia do 1- i 2- skrzydłowych okien i drzwi balkonowych z drewna, 
PCW i aluminium – do monażu ręcznego lub automatycznego – dla 
wszystkich producentów okien.

 Okucia obsługiwane klamką 
z wymuszeniem sterowania 
(mZ)

 Waga skrzydła do 200 kg

 Do 2 000 mm szerokości 
wrębu skrzydła (od szer. 
wrębu skrzydła 1850 z 
trzecią rozwórką) 

 Skrzydło w pozycji uchyłu za-
bezpieczone przed otworzeniem

 Koncepcja wielostopniowego 
bezpieczeństwa

 Zabezpieczenie przed 
nieprawidłową obsługą

Technika okienna 
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Technika okienna 

Okucia przesuwno – składane
Okucia do elementów przesuwno - składanych od 3- do 7-skrzydłowych:

Program okuć podnoszno - przesuwnych, 
HS-Master i HS-Master CONCEALED
Okucia obsługiwane jedną klamką dla elementów od 2- do 6- skrzydłowych:

Dane techniczne

Warianty okuć Szerokość skrzydła w mm Wysokość skrzydła w mm Ciężar skrzydła w kg

Drewno i PCW
G.U-922
G.U-925

400-900
400-900

850-2450
850-2350

do 80
do 80

Aluminium
G.U-822
G.U-825

400-1000
400-1000

730-2400
730-2400

do 80
do 80

Dane techniczne

Warianty okuć Szerokość skrzydła w mm Wysokość skrzydła w mm Ciężar skrzydła w kg

Drewno, PCW i aluminium
HS G.U-934
HS G.U-937
HS-Master
HS-Master CONCEALED

700-3300
700-2200

min. szer. skrzydła 950-3300
min. szer. skrzydła 1200-3300

 850-2765
 850-2765
 do -2765
1840-2765

 do 300 *
do 150
do 300
do 300

 Wszystkie okucia pokryte są 
powłoką antykorozyjną 
ferGUard*silber

 Progi G.U-thermostep, Progi 
G.U 47, G.U Flatstep, G.U Tim-
berstep

 Ogranicznik prędkości HS-
Speed Limiter (mechaniczny 
komponent bezpieczeństwa) 
zapobiega przyspieszeniu 
skrzydła podczas obsługi

 Zasuwnica w pełnym zakresie 
zastosowania do skrzydeł
o wysokości do 2765 mm

 Innowacyjna technika wózków 
jezdnych zapewnia  lekką 
obsługę skrzydła i powoduje 
jeszcze cichszą pracę

 Pakiety przeciwwyważeniowe 
dla wszystkich elementów 
podnoszno - przesuwnych

 Wywietrzniki listwowe HS-
komfort wietrzenia z wysoką 
ochroną przeciwwłamaniową 
(sprawdzone wg WK2)

 HS-Master – motoryczny kom-
fort obsługi okuć podnoszono 
– przesuwnych

 HS-Master CONCEALED –
motoryczny komfort obsługi okuć 
podnoszono – przesuwnych; do-
datkowo niewidoczna, zabudo-
wana w profi lu jednostka napędu 
spełnia najwyższe wymagania 
odnośnie wyglądu i estetyki

 2-rolkowe wózki jezdne, 
dolnobieżne (G.U -922, 
G.U-822) lub górnobieżne 
(G.U-925, G.U-825)

 Regulowane wózki, docisk 
skrzydła i zawiasy

 Wszystkie okucia pokryte 
powłoką antykorozyjną 
ferGUard*silber

* Specjalne zastosowanie 400 kg / 600 kg
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Dane techniczne

Warianty okuć Szerokość skrzydła w mm Wysokość skrzydła w mm Ciężar skrzydła w kg

Okucie przechylne – drewno
UNITAS 5 Bo, 7 Bo
UNITAS 10/22°
UNITAS 4 (okno okrągłe)
FERCO 44 E
FERCO 45 E

576-2950
576-2950

424-2016 Ø
576-1450
576-1450

700-2200
700-2200

700-2000
700-2200

do 175
do 300
do 100
do  80
do 120

Okucia przechylne – PCW
UNITAS 15, 16 576-2950 * 700-2200 * do 175

Okucia przechylne – aluminium
UNITAS 18 580- * 600- * do 175

Okucia obrotowe
UNITAS 93 Bo (drewno)
UNITAS 88 (aluminium)

782-1600
600- *

1250-2350
600- *

do 175
do 175

* max. szerokość skrzydła i max. wysokość skrzydła według danych systemodawcy 

Okucia przechylne i obrotowe
Okucia do okien przechylnych i obrotowych z uszczelką obwodową:

Wywietrzniki DUCO
Wywietrzniki dozujące, ciągłe i dźwiękochłonne
Systemy wywietrzników z aluminiowych profi li, przeznaczone do 
dozowanej, energooszczędnej i dźwiekoszczelnej wentylacji (klasa 
dźwiękoszczelności 4).

 Wywietrzniki klapowe i ciągłe
z przegrodą termiczną i z 
uszczelką wargową lub szczot-
kową

 Obsługa dźwignią ręczną, 
prętem lub przez pociągnięcie 
sznurka

 Montaż w ramie albo w falcu 
szkła okien z drewna, PCW 
albo aluminium

 Max. długość wywietrznika 
3000 mm

 Odporność na deszcz do 650 Pa

 System okuć, który udowa-
dnia swoją przydatność już 
od wielu lat, przeznaczony do 
skrzydeł o ciężarze do 300kg

 Zawiasy w oknach obrotowych 
umieszczone centralnie lub
z przesuniętą osią obrotu

Dane techniczne, modele wywietrzników

Oznaczenie
G.U - DucoFlat

DucoPlus 60 GF DucoTon 80 GF DucoMax Silenzio 200 Uno
80 GFO 80 GF 80 BF 100 GFO 100 GF/GFS 100 BF

Zastosowanie Wywietrznik klapowy
Wywietrznik 

klapowy
Wywietrznik 
rozwierny

Wywietrznik 
dźwiękoszczelny

Wywietrznik 
dźwiękoszczelny

Montaż w ramie X X X

Montaż w ramie

Montaż w falcu szkła X X X X X X X

Montaz w murze X

Wielkość redukcji szklenia (mm) 90 80 100 100 60 80 135

Grubość szkła (mm) 20,24,28 20,24,28 20,24 20,24,28 20,24,28,32 20,24,28,32 20-42

Wielkość pakietu (mm) 20,24 21

Montaż podszybowy X X X X X

Montaż nadszybowy X X

Montaż boczny X

Przejście powietrza (m³/h) przy 2 Pa 56,5 61,6 69,5 50 56,5 - 163,1 35,2

Współczynnik redukcji hałasu 
(otwarte) Dne, A (dB)

27,3 26,7 27,2 26,1 33 - 45,7 43,1

Współczynnik redukcji hałasu 
(zamknięte) Dne, A (dB)

44,8 41,7 44,3 31,9 45,8

Technika okienna 
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Technika okienna 

 Pewne utrzymanie skrzydeł 
uchylnych przy odłączonej 
rozwórce (np. w czasie mycia 
okien) zapewnione przez 
bezpieczną rozwórkę G.U 
EURO-SOLID

Otwieracz naświetli
Nawierzchniowy otwieracz naświetli o płaskim kształcie do 1- lub 
wieloskrzydłowych elementów uchylnych i klapowych:

Dane techniczne

Warianty okuć Szerokość skrzydła w mm Wysokość skrzydła w mm Szerokość otwarcia mm

Drewno, PCW i aluminium
VENTUS F 200
VENTUS F 300

400-3600
620-3600

od 250
od 350

165 / 200
220 / 300

 Pionowe i poziome pręty 
łączące osłonięte profi lami 
aluminiowymi

 Obsługa dźwignią ręczną, 
przekładnią pionową lub 
kątową oraz napędem 
elektrycznym, sterowane 
pojedynczo lub grupowo

 Okucia do okien prostokąt-
nych,okrągłych, łukowych
i trapezowych, także w wersji 
bezpiecznej („Se“)

 Okucia do okien klapowych, 
otwieranych na zewnątrz

Kompleksowy program 
produktowy zawiera:

Napędy wrzecionowe, 
zębatkowe i łańcuchowe

Napędy ryglujące

Okucia otwierające i ryglujące

Centrale kompaktowe
i modułowe

Akcesoria do RWA (przyciski 
awaryjne, czujniki dymu
i różnicowe czujniki ciepła, 
sensory deszczu i wiatru)

Zalety systemu RWA:

 Umożliwia pasywny i aktywny 
ratunek w sytuacji pożaru

 Dba o wywietrzenie pomiesz-
czenia

 Łatwo i bez wysiłku integruje
się z techniką okienną, fasad o-
wą, jak również technologią 
zarządzania budynkiem

Instalacje oddymiajace i przeciwpożarowe (RWA)
Wszędzie tam, gdzie w sytuacji pożaru wymagana jest najwyższa 
skuteczność systemów oddymiania i najszybsze odprowadzanie 
dymu, najlepiej sprawdza się system RWA, otwierający automaty-
cznie i niezawodnie powierzchnie oddymiajace. 
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Akcesoria do okuć
do okien i drzwi drewnianych, z PCW oraz aluminium:

Kompleksowy asortyment zawiera aktualne, najwyższej jakości 
produkty najlepszych producentów na rynku przemysłowym. 

 Technika mocowania

 Technika szklenia

 Zawiasy drzwiowe

 Elektryczne otwieracze 
drzwiowe 

 Chemia budowlana

 Elementy łączące

 Uszczelki

 Zawiasy okienne

 Siatki przeciw owadom

Technika okienna / Technika drzwiowa

Bezpieczne zamki drzwiowe
Bezpieczne zamki drzwiowe G.U- SECURY i SECURY-EUROPA do 
antywłamaniowych drzwi frontowych i bocznych z drewna, PCW
i aluminium oraz do drzwi wejściowych do mieszkań z ościeżnicami 
z drewna lub stali:

 Wysuw rygla 20 mm, pewne 
ryglowanie w blachach 
zamykających/ zaczepach lub 
listwach zamykających na 
całej wysokości drzwi

 Funkcje antypaniczne

 Dornmass od 25 do 90 mm, 
rozstawy 92/72, czworokąt 
8,9 i 10 mm

 Dostępny w różnych szeroko-
ściach i długościach listwy

 Obsługa zamków z ryglowa-
niem wielopunktowym przez: 
wkładkę bębenkową, klamkę, 
silnik 

 Zamki drzwiowe do drzwi 
antywłamaniowych –
sprawdzone według WK2
i WK3, VdS klasy A

 Warianty z ryglowaniem/odry-
glowaniem ręcznym, automa-
tycznym lub elektronicznym

 Automatyczne rygle, pod-
wójne rygle, masywne rygle, 
haki zamykające i bolce rygl u-
jące zabezpieczone przed 
cofnięciem
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Technika drzwiowa

Progi aluminiowe –
z przegrodą termiczną
do wszystkich drzwi wejściowych i drzwi rozwierno -uchylnych
z drewna i PCW – budynki nowe lub remontowane. 
Przegroda termiczna progów redukuje znacząco przepływ ciepłego 
prądu powietrza w dolnej części drzwi.

Zastosowanie:

Program progów oferuje rozwią-
zania do

 Nowych i remontowanych 
budynków

 Drzwi wejściowych i drzwi 
balkonowych z drewna i PCW

 „Mieszkań bez barier“ wg DIN 
18025

 Szeroka gama akcesoriów 
gwarantuje rozwiązania dla 
każdej zabudowy

 Łączniki progu do wszystkich 
dostępnych profi li zapewniają 
optymalne połączenie po-
m iędzy progiem a ramą lub 
stałym słupkiem

Znaczenie przegrody termi-
cznej:

W normalnych warunkach 
wewnętrznych – przy tem-
peraturze wewnątrz + 20° C, 
względnej wilgotności powie-
trza 50 % – skondensowana 
wilgotność wytrąca się przy 
temperaturze powierzchniowej 
ok.+9,2° C (temperatura punktu 
rosy).
W normalnych warunkach 
zewnętrznych (do -10° C zimą) 
efektywna przegroda termiczna 
progów G-U osiąga temperaturę 
powierzchniową wyraźnie 
powyżej +9,2° C. Skraplanie 
wody jest powstrzymane, na 
dolne partie drzwi nie oddziałuje 
wilgoć, struktura budowli jest 
zabezpieczona. 

Zamki wpuszczane

Zamki standardowe

 Zamki wg DIN do drzwi wejś cio-
wych do domów, mieszkań
i drzwi wewnętrznych płaszc zo-
wych i profi lowych

Zamki do obiektów i budynków 
użyteczności publicznej

 Do wszystkich rodzajów 
drzwi w obiektach – zamki 
do obiektów i budynków 
użyteczności publicznej klasy 
5 zostały zaprojektowane
z myślą o częstym 
użytkowaniu drzwi

Zamki samoryglujące seria 21 
do drzwi płaszczowych; seria 
19 do drzwi profi lowych

 2-punktowe ryglowanie 
poprzez rygiel automatyczny 
i zapadkowy

 Zastosowanie od drzwi wejś cio-
wych aż po drzwi ewakuacyjne

Elektronicznie sprzężone
i samoryglujące zamki seri 21 
do drzwi płaszczowych, serii 
19 do drzwi profi lowych 

 sprawdzone przez VdS klasa C

 do 1- i 2-skrzydłowych drzwi

 Ryglowanie wielopunktowe 
do drzwi płaszczowych

Samoryglujące się zamki 
motoryczne serii 19 do drzwi 
profi lowych 

 do drzwi 1- i 2-skrzydłowych

 Zastosowanie w obszarze 
kontroli dostępu, budo-
wania „bez barier“ albo
w połączeniu z napędami 
drzwi rozwieranych 
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Technika drzwiowa

Systemy drzwi ewakuacyjnych 
wg DIN EN 179 i DIN EN 1125

Zamki paniczne i blachy 
zamykające

 do drzwi 1- i 2-skrzydłowych 

Zamki drzwiowe z ryglo-
waniem wielopunktowym 
SECURY serii 21 do drzwi 
płaszczowych, serii 19 do 
drzwi profi lowych 

 3-krotne ryglowanie poprzez 
3 rygle zapadkowe

 Zastosowanie do drzwi 
antywłamaniowych, drzwi 
ewakuacyjnych, do 1-
i 2-skrzydłowych elementów 
drzwiowych 

Samoryglujące się zamki serii 
21 do drzwi płaszczowych, 
serii 19 do drzwi profi lowych 

 2-krotne ryglowanie poprzez 
automatyczny rygiel zapad-
kowy i rygiel automatyczny

 Zastosowanie od drzwi 
wejściowych aż po drzwi 
ewakuacyjne

Zamki profi lowe serii 18 

 Dopuszczone do stosowania
w standardowych drzwiach
profi lowych, przeciwpożaro-
wych i dymoszczelnych 

 Różne funkcje drzwi ewaku-
acyjnych dla różnorodnych 
wymagań drzwi profi lowych 
1- i 2-skrzydłowych

Zamki antypaniczne Serii 23

 Do drzwi płaszczowych. 
Spełniają różne wymagania 
1- i 2-skrzydłowych drzwi 
przeciwpożarowych, dymo-
szczelnych i ewakuacyjnych

Pochwyty, drążki naciskowe, 
okucia drzwiowe 

 do drzwi 1- i 2- skrzydłowych 

Wkładki i systemy klucza 

System wkładek serii 50
(system klucza dwustronnego)

 Wkładka profi lowa do 
zamknięć indywidualnych
i ujednoliconych, jak również 
do zamknięć blokujących
i wszystkich rodzajów
systemu klucza 

System wkładek serii 51 SL
(system klucza dwustronnego) 

 Bezpieczny system wkładek 
z dodatkowymi elementami 
blokującymi; w systemach 
klucza można łączyć
z wkładkami serii 50

Rodzaje systemu klucza 

 System klucza centralnego 
do domów wielorodzinnych 

 Systemy klucza głównego do 
małych i średnich przedsię-
b iorstw produkcyjnych

 Systemy klucza generalne-
go do dużych kompleksów 
budowlanych

System wkładek serii 88

 Standardowa wkładka profi l o-
wa do zamknięć indywidual-
nych i ujednoliconych 

System wkładek serii 31

 Wkładka profi lowa, okrągła
i specjalna do wszystkich 
rodzajów zamknięć
i systemów klucza

System wkładek serii 33 SL

 Bezpieczna wkładka
z dodatkowymi elementami 
blokującymi, w systemach 
klucza może być łączona
z wkładkami serii 31

System wkładek serii 45 janus
(system klucza dwustronnego)

 Z zastrzeżonym profi lem 
klucza i kompleksowym 
zastosowaniem w systemach 
klucza

 Zmienna długość wkładki 
(budowa segmentowa)



9

Technika drzwiowa

Systemy wkładek mechatronicznych SE
- Ekonomiczne rozwiązanie dzięki kombinacji systemów wkładek 

mechanicznych, mechatronicznych i elektronicznych w jednym 
systemie klucza

- Jeden wspólny klucz transponderowy do wszystkich produktów SE
- Jednakowe, łatwe programowanie wszystkich komponentów dzięki 

jednemu urządzeniu programującemu

Wkładka  SE

 Niskie koszty integracji
w system klucza  
(także przy modernizacji) 

 Zastosowanie w drzwiach 
ewakuacyjnych

 Podwójne zabezpieczenie 
dzięki mechanicznej
i elektronicznej autoryzacji 
upoważn ienia do wejścia

Wkładka SE z dwustronną 
gałką

 Możliwość doposażenia
i łączenia ze wszystkimi 
syste mami klucza aktualnych 
serii, jak i innych systemów

 Estetyczny wygląd modnych 
i nowoczesnych drzwi (np. 
drzwi szklanych)

Czytniki ścienne SE

 Bramy, windy, garaże i auto-
matyczne drzwi z obszaru 
„budujemy bez barier“ mogą 
być obsługiwane podobnie 
jak wkładki przez klucz trans-
poderowy SE

KeyManager 3.6

 Całkowite zarządzanie wkład-
kami mechanicznymi, me-
chatronicznymi i elektronicz-
nymi oraz czytnikami

 Programowanie produktów 
SE jest możliwe bezpośrednio 
przez KeyManager 3.6 

 Jeden interfejs użytkownika 
do wyświetlania i drukowania 
mechanicznych i elektro-
nicznych autoryzacji dostępu

Okucia 

Okucia bezpieczne

 Kompletny program okuć
o estetycznym wyglądzie, 
speł niający wysokie
wymagania bezpieczeństwa

 Sprawdzone wg normy DIN 
1906 – klasy bezpieczeństwa 
1, 2, 3, 4 oraz wersja podsta-
wowa

Okucia do obiektów wg DIN 
EN 1906

 Obszerny program obiektowy 
z różnymi modelami klamek
i kształtami szyldów wykona-
nych z różnych materiałów

Okucia do drzwi wewnę-
tr znych w mieszkaniach 

 z aluminium, stali szlachetnej 
i mosiądzu 

Systemy drzwi ewakuacyjnych  
wg DIN EN 179 i DIN EN 1125

 Klamki i drążki naciskowe do 
drzwi 1- i 2-skrzydłowych

Okucia ozdobne

 Ze stali szlachetnej do
wyszukanych obiektów

 Również do celów prywatnych
– formy szyldów można 
wykonać wg indywidualnych 
projektów i połączyć z mode-
lami klamek

Pochwyty i rozetki 

 Różne rodzaje pochwytów

 Rozetki z certyfi katem EN

Okucia bezpieczne do drzwi 
profi lowych 

 Okucia bezpieczne posiada-
jące certyfi kat DIN EN 1906

 Ze stali szlachetnej, mosiądzu 
i aluminium 
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Technika drzwiowa

Samozamykacze drzwiowe górne OTS, 
samozamykacze drzwiowe przypodłogowe UTS, 
samozamykacze wrębowe
Obszerny program produktowy do drzwi 1- i 2-skrzydłowych i blokad 
otwarcia.
Samozamykacze górne są zalecane do zastosowania  w drzwiach
z jednokierunkową funkcją rozwierną, samozamykacze przypodłogowe 
zarówno do drzwi z jedno- i dwukierunkową funkcją rozwierną.

Dane techniczne, Modele samozamykaczy

Model samozamykacza Wykonanie Siła zamykania ** do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych **

Samozamykacz górny OTS
OTS 730
OTS 630
OTS 633/634
OTS 530
OTS 430, 440/440G
OTS 330/210
OTS 200/200G
OTS 140
OTS 80/81

z szyną ślizgową
z szyną ślizgową
z szyną ślizgową

z ramieniem
z ramieniem /z szyną ślizgową

z ramieniem
z ramieniem /z szyną ślizgową

z ramieniem
przekładnia w stylu retro

3 - 6
2 - 4

3 / 2 - 4
2 - 6 / 4 - 7

2 - 5 / 2
2 / 3 / 4
3 - 4 / 1

1 / 2 / 3 / 4
2 - 6 / 3 - 5

-

, - / -
 / -
-
-

- / wg DIN 18263, część 1

Samozamykacze wrębowe 
Samozamykacze wrębowe 24/20

ukryty montaż po stronie zawiasowej 
w pionowym wrębie 2 - 4 / 1 - 2 -

Model samozamykacza max. siła nośna Siła zamykania ** do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych **

Samozamykacz dolny UTS
UTS 85
UTS 42
UTS 50/60
UTS 840 *

300 kg
120 kg

120 / 170 kg
120 kg

2 - 5 / 3 - 6
1 - 4
3 / 4
3 i 4

-
-
-

* tylko do drzwi wahadłowych  ** wg EN 1154

Możliwe warianty:

 ze zintegrowanym regulatorem 
kolejności zamykania

 Mechaniczne i elektromechani-
czne ustawienia blokady 
otwarcia

 z wymienną osią wałów
i przedłużeniem

Blokady otwarcia
Akcesoria do blokady otwarcia dla wczesnego wykrywania dymu
i ognia. W przypadku pożaru i związanego z tym braku prądu 
elektryczne trzymacze otwarcia lub blokady magentyczne powinny 
zwolnić drzwi, a skrzydło drzwiowe powinno zostać zamknięte przez 
samozamykacz.

 Przycisk do montażu nad-
i podtynkowego

Magnetyczne blokady 
otwarcia np.:
– moduł podstawowy ze 
 stalową płytką bazową
– wariant z aluminiową główką 
 obrotową
– do montażu podłogowego

płytki uzbrojeniowe

Akcesoria do systemu:

 Centrala systemu przeciwpoża-
rowego BMZ 730H ze zintegro-
wanym czujnikiem ognia

 Optyczne detektory dymu
dla montażu podtynkowego
i nawierzchniowego

 Urządzenia sieciowe i wywoł-
ujące zapewniające zasilanie 
instalacji przeciwpożarowej
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Technika drzwiowa

Elektroniczna kontrola dostępu 
Wysoka elastyczność – stopniowane rozwiązanie wedle indywidual-
nych wymogów bezpieczeństwa:
– jako wolnostojący czytnik kart dla zabezpieczenia pojedynczych 
 drzwi
– jako system sieciowy dla kompleksowego bezpieczeństwa 
 pomieszczeń

 Obszerna funkcjonalność 
jak np. zdefiniowanie stref 
czasowych, obszaru dostępu, 
grup dostępu albo dostępu 
indywidualnego

 Kompatybilne z elektro-
mechanicznymi zamkami, 
systemem FT i automaty-
cznymi napędami grupy 
przedsiębiorstw

 Odblokowanie drzwi poprzez:
– Kod PIN
– Czytnik kart
– Czytnik linii papilarnych

 Łatwa obsługa

Jednostka sterująca 
połączona z czytnikiem wyjść

Czytnik kart

Sterowanie drzwi 
ewakuacyjnych FTNT 10

 Sterowanie ze zintegrowanym 
przyciskiem alarmu

 Innowacyjna jednoznaczna 
sygnalizacja

 Możliwość połączenia
z wieloma przełącznikami 
programów

 Dopuszczony przez EltVTR

 Prosty montaż, odbiór
i przegląd 

 G.U-BKS NET interfejs

Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych 
Sterowanie drzwi ewakuacyjnych G.U-BKS zapewnia w połączeniu
z zamkami EVP pełną ochronę przed nadużyciem drzwi ewakuacyjnych, 
przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony antywłamaniowej.

Elektrycznie ryglowany zamek 
paniczny – EVP

 Samoryglujące zamki serii 21 
do drzwi płaszczowych, serii 
19 do drzwi profi lowych 
– Optymalna ilość punktów 
 elektrycznego ryglowania 
 w obszarze zamka
– Redukcja komponentów 
 systemu
– Rozwiązanie przyjazne 
 planowaniu i opracowaniu

Odryglowanie Alarm Ryglowanie
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Systemy wejść automatycznych

Automatyczne drzwi przesuwne
Systemy automatycznych drzwi przesuwnych G-U oferują dopaso-
waną do potrzeb funkcjonalność, wysoką wydajność i bezpieczeń-
stwo wszędzie tam gdzie są stosowane. Bazujące na mikroprocesor-
owych sterownikach napędy o małej wysokości zabudowy zapewn iają 
komfortowe, wolne od barier rozwiązania. Cienkie profi le podkreślają 
wyszukany wygląd drzwi.
Wszystkie systemy drzwiowe posiadają atest TÜV (Niemieckiej
Organizacji Nadzoru Technicznego) i są zalecane do zastosowania
przy przejściach ratowniczych  i ewakuacyjnych. 

Drzwi przesuwne

 Nowoczesne wykonanie 
wejść z wąskim napędem

 Wygodne dla użytkowników 
otwieranie i zamykanie drzwi 

Teleskopowe drzwi przesuwne

 Szerokie światło wejścia 
nawet przy ograniczonej 
powierzchni zabudowy

 Elegancki wygląd dzięki 
cienkim profi lom ramy

Łukowe drzwi przesuwne

 Dla wejść o wyszukanej 
architekturze

 Wąski napęd ze zintegro-
wanymi czujnikami bezpie-
czeństwa

Narożnikowe drzwi przesuwne

 Komfort przejścia połączony 
z imponującym wyglądem 
wejścia

 Dostępne w każdym kącie od 
90° do 179°

Napędy do drzwi rozwieralnych 
Napędy do 1- i 2-skrzydłowych drzwi rozwieralnych, nadają się do 
montażu we wszystkich lokalizacjach. Bezpieczna i prosta obsługa. 
Łatwe doposażenie tradycyjnych drzwi w trakcie renowacji. Zastoso-
wanie w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych. W ofercie 
również napędy do montażu pod posadzką.

 Dźwiękoszczelność

 Do drzwi zewnętrznych
i wewnętrznych 

 Łatwy montaż, uruchomienie 
i konserwacja

 Zintegrowany przełącznik 
funkcji ze wskaźnikiem LED

 Mechaniczne wywoływanie
z pozycji blokady otwarcia

 Funkcja regulacji 
oddziaływania wiatru

 Dynamiczne dopasowanie 
czasu otwarcia

 Możliwość bezpośredniego 
połączenia z zamkami 
SECURY z elektroryglem, 
elektrycznymi, elektroniczny-
mi otwieraczami drzwi oraz 
czujnikami bezpieczeństwa

 Miejsce na kartę

 Kompaktowa obudowa w 
modnym stylu G.U- BKS
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Systemy wejść automatycznych

Całoszklane ściany przesuwne
Systemy ścian przesuwnych oferują indywidualne możliwości zasto-
sowania w biurowcach, centrach handlowych,bankach i projektach 
typu sklep-w-sklepie:

Ręczne i w pełni automaty-
czne systemy całoszklanych 
ścian przesuwnych

 Zmiana wystroju pokoju 
dzięki zastosowaniu ścianek 
działowych 

 Oddzielenie obszarów
i wykorzystywanie ich jako 
reprezentatywną powier-
zchnię

 Nieograniczona kreatywność 
spełniająca wymagania budyn-
ku poprzez wykonanie proste, 
łukowe lub segmentowe

 Komfortowe zamykanie
i otwieranie poprzez przycisk 
lub obsługę ręczną – zgodnie
z życzeniem klienta

Systemy drzwi karuzelowych 
Drzwi karuzelowe mają różnorodne zastosowanie i spełniają
szczególne wymagania z zakresu funkcjonalności, termoizolacji
i dźwiękoszczelności.

Drzwi karuzelowe  

 Obsługa ręczna albo poprzez 
zastosowanie w pełni zauto-
matyzowanej techniki napędu

 Wygodne i bezpieczne 
przejście dzięki systemom 3- 
lub 4-komorowym

 Indywidualne rozwiązania dla 
pełnej wyrazu architektury

 Innowacyjny wygląd drzwi, 
np. konstrukcja całoszklana 
ze szkalnym dachem
i napędem zamontowanym
w podłodze 

Drzwi bezpieczne
Bezpieczne drzwi karuzelowe i bezpieczne drzwi przesuwane po 
łuku stosowane są, jako komfortowe rozwiązania, w budynkach
o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa np. banki, ministerstwa, 
centra komputerowe.

 Kontrolowany dostęp do 
stref bezpieczeństwa tylko 
dla wybranych osób poprzez 
zintegrowany system kontroli 
dostępu

 Ochrona wejść głównych
i bocznych bez konieczności 
zatrudniania dodatkowego 
personelu
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System zarządzania budynkiem

Elastyczność systemu GEMOS pozwala skutecznie i komfortowo 
realizować specyfi czne wymagania dostosowane do obiektu. 
Dodatkowo grupa przedsiębiorstw oferuje wszystkie niezbędne 
do tego usługi, takie jak: inżynieria, instalacja i oczywiście także 
monitoring projektu. Międzynarodowe referencje z różnych obszarów 
zastosowań potwierdzają skuteczność zintegrowanego podejścia. 

GEMOS – systemowe rozwiązania dla 
bezpieczeństwa budynków 
System zarządzania budynkiem GEMOS integruje wszystkie mechatro-
niczne i elektroniczne elementy wyposażenia budynku kładąc nacisk 
na technologię bezpieczeństwa.
Za pomocą pewnego, bazującego na internecie interfejsu zarządzania 
możliwy jest zarówno monitoring i administracja wszystkimi zintegro-
wanymi systemami, a także kontrola wzajemnego oddziaływania 
wszystkich elementów wyposażenia budynku.

 G.U-BKS NET

 System wykrywania pożaru

 Alarm nieuprawnionego 
wejścia

 System zarządzania budynkiem

 Moduł wejść/wyjść

 Systemy komunikacji

 Systemy video

 Systemy kontroli dostępu

 Odbiornik

 Sterowanie drzwiami ewakua-
cyjnymi

 Systemy obwodowe

 Systemy alarmowe

 UGM

 Systemy oddymiające
i przeciwpożarowe

G.U-BKS NET
System zarządzania G.U-BKS NET łączy elektromechaniczne systemy
grupy przedsiębiorstw poprzez nowoczesną komunikację BUS
i gwarantuje automatyczne współdziałanie funkcji.

Centralna konfi guracja, tak samo jak scentralizowany system 
monitoringu, jest częścią nowoczesnego systemu.

System BUS umożwliwia sterowanie i wizualizację wielu mechatro-
nicznych produktów poprzez interfejs połączony z systemem 
zarządzania budynkiem GEMOS.
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Serwis danych i oprogramowanie

Serwis danych i oprogramowanie
Serwis świadczony przez grupę przedsiębiorstw Gretsch-Unitas 
obejmuje narzędzia służące do informowania, planowania, admini-
strowania i zamawiania.

Serwis specyfikacyjny

 Oparty na internecie moduł 
do tworzenia kompleksowych 
specyfikacji w formatach: 
Word / Excel / Gaeb81 / 
Gaeb82, ze zintegrowaną 
funkcją importu Gaeb

CIS – System Informacji 
Klienta

 Oparty na internecie system
 informacji klienta i zama-
wiania, daje możliwość 
sprawdzania dostępności, 
monitorowania zleceń i archi-
wizowania faktur

MKS – MasterKeySystem

 Oparta na internecie platforma 
do planowania i zamawiania 
systemów klucza

KeyManager

 Profesjonalne oprogramo-
wanie służące do admini-
strowania i programowania 
mechanicznych i mechatroni-
cznych systemów klucza

konfiGUrator

 Oparte na internecie oprogra-
mowanie do wyszukiwania
i konfiGUrowania produktów 
służące do tworzenia kalku-
lacji garniturów okuć oraz list 
elementów dla okien, drzwi
i systemów wejść.

Serwis danych okuciowych 

 Tworzenie indywidualnych 
rozwiązań okuciowych
i dostarczanie danych dla 
cyfrowych maszyn numery-
czynch CNC przeznaczonych 
do produkcji okien.
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