
System rodziny UNI-JET

rozszerzony o nowe okucie UNI-JET S-CONCEALED

UNI-JET S-CONCEALED 

Sprawdzona technika okuciowa 

o eleganckim wyglądzie
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System rodziny UNI-JET

Centralne ryglowanie do okien 

ze wszystkich materiałów

1,2 mm

System okuć rozwierno-
uchylnych UNI-JET idealnie 
nadaje się do:

 okien ze wszystkich 
dostępnych materiałów

 ręcznego i częściowo 
zautomatyzowanego 
montażu

UNI-JET – Jeden system 
dla każdego rozwiązania !

UNI-JET z widocznym okuciem

Praktyczny i pewny

 Wszystkie punkty ryglujące 
z automatycznym trzpieniem 
– “mądre” wpasowanie w 
przestrzeń wrębową

 Zatrzaskowe łączenie 
rozwórki z ramieniem
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Poziom bezpieczeństwa od standardowego do klasy bezpieczeństwa WK2

Łatwe użycie !

Ryglowanie centralne jest dostępne od 
podstawowej klasy bezpieczeństwa do 
WK2 

Poziom bezpieczeństwa zdefiniowany 
przez wybór rodzaju zaczepu.

do okien i drzwi balkonowych z drewna, PCW i metalu

UNI-JET z niewidocznym okuciem



System rodziny UNI-JET

UNI-JET M – do okien i drzwi balkonowych z drewna

UNI-JET M20/12

 Strona zawiasowa 
z wfrezowanym wspornikiem

 Luz montażowy: 12 mm

 Położenie rowka: 9 mm

 Przylga: 18 / 20 mm

UNI-JET M6/12

 Strona zawiasowa 
z podwójną wfrezowaną 
puszką

 Luz montażowy: 12 mm

 Położenie rowka: 9 / 13 mm

 Przylga: 18 / 20 mm

UNI-JET M6/4

 Strona zawiasowa 
z podwójną puszką

 Luz montażowy: 4 mm

 Położenie rowka: 9 mm

 Przylga: 15 / 18 mm

UNI-JET M6/4i

 Strona zawiasowa 
z podwójną puszką

 Luz montażowy: 4 mm

 Położenie rowka: 9 mm

 Przylga*: 15 / 18 mm

 * frezowanie możliwe przy
 niezespolonych ramiakach

UNI-JET S – do okien i drzwi balkonowych z drewna

UNI-JET S

 Strona zawiasowa 
z przykręcanym wspornikiem 
rozwórki i zawiasu dolnego

 Luz montażowy: 12 mm

 Położenie rowka: 9 / 13 mm

 Przylga: 18 / 20 mm

UNI-JET D – do okien i drzwi balkonowych z PCW

UNI-JET D

 Strona zawiasowa z zawiasem
wrębowym lub wwiercanym

 Luz montażowy: 12 mm

 Położenie rowka: 9 / 13 mm

 Przylga: 18 / 20 / 22 mm

UNI-JET C – do okien i drzwi balkonowych z aluminium

UNI-JET C

 Rowek skrzydła: 16 mm

 Rowek ramy: 10/14, 12/15, 
  14/18 mm

 Położenie rowka: 9 / 13 mm

 Przylga: 18 / 20 mm

Strona zawiasowa dobrze dopasowana 

do każdego okna

Do niewidocznej zabudowy:

UNI-JET S-CONCEALED – 

do okien i drzwi balkonowych z drewna i PCW

 Niewidoczna zabudowa okuć

 Luz montażowy: 12 mm

 Położenie 
rowka: 9 / 13 mm

 Przylga: 18 / 20 / 22 mm

UNI-JET S-CONTURA – 

do okien i drzwi balkonowych z drewna i PCW

 Ukryta zabudowa okuć dla 
okien bezprzylgowych

 Luz montażowy: 12 mm

do okien i drzwi balkonowych z drewna, PCW i aluminium

NNOWACJA
Nowe i ekskluzywne w G.U-BKS
!



UNI-JET S-CONCEALED

Nowe niewidoczne okucie rozwierno-uchylne –

Elegancki i nowoczesny wygląd

Całkowicie niewidoczna 
zabudowa okucia rozwierno-
uchylnego daje wysoką funk-
cjonalność połączoną z możli-
wościami nieograniczonego 
projektowania.

Wszystkie techniczne wyma-
gania są spełnione przez nowo-
czesny system okuć UNI-JET 
S-CONCEALED

 Elegancki wygląd: 
niewidoczne rozwórki i 
wsporniki

 Łatwy montaż:
Mocowanie wyłącznie przy 
pomocy wkrętów. Brak 
konieczności wiercenia w 
ramie

 Przestronne otwarcie okna 
dzięki kątowi otwarcia do 
100°

 Dla wagi skrzydła do 100 kg 
lub 130 kg

 Stopnie bezpieczeństwa 
WK1 i WK2 zgodnie z normą 
ENV 1627

 Uszczelka przylgowa za-
pewnia maksymalną szczel-
ność przed wodą w falcu 
okucia 

 3-płaszczyznowa regulacja 
rozwórki i wspornika:
– Regulacja docisku
– Regulacja wysokości
– Regulacja prawo/lewo

 Potwierdzenie znakiem 

NNOWACJA
Nowe i ekskluzywne w G.U-BKS
!Odpowiednie wykonanie uszczelnienia 

zapobiega skraplaniu wody

do okien i drzwi balkonowych z drewna i PCW

Łatwy montaż

Osadzenie skrzydła równoległe do ramy.

Blokada otwarcia w kącie 90° nie jest potrzebna !



UNI-JET S-CONCEALED

Dane techniczne

Wykonanie ramy Drewno PCW

Położenie rowka 9 i 13 mm 9 i 13 mm

Waga skrzydła 130 kg 100 – 130 kg (zależy od profi lu)

Głębokość falcu ramy 24 mm 30 mm

Wymagane miejsce, z boku Przylga skrzydła +6 mm Przylga skrzydła +6 mm

Ogranicznik otwarcia od szerokości wrębu skrzydła 800 mm od szerokości wrębu skrzydła 800 mm

Kąt otwarcia 100° 100°

Możliwość regulacji

Wysokość +2 mm / -1 mm +2 mm / -1 mm

Prawo / Lewo +2 mm / -1 mm +2 mm / -1 mm

Docisk +1 mm / -1 mm +1 mm / -1 mm

Szerokość skrzydła 400 – 1400 400 – 1400

Wysokość skrzydła 350 – 2450 350 – 2450

Bezpieczeństwo WK1 – WK2 WK1 – WK2

Mocowanie wspornika rozwórki 
i zawiasu dolnego

bez wiercenia, 
tylko przykręcenie

bez wiercenia, 
podkładka zależna od profi lu [1]

Zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki

[1] Zależne od profi lu podkładki do okien i drzwi balkonowych z PCW

Wielkość 01 Aluplast Ideal 2000 / 3000; Accord Contur 7.0; Brügmann AD; 
Schüco Corona CT 70; Veka Softline / Topline / Swingline; 
Pimapen 6000 Quadro; Fenesta

Wielkość 02 Aluplast Ideal 4000 / 5000 / 6000 / 7000; Schüco Corona AS

Wielkość 03 Gromathic AD 3100

Wielkość 05 Rehau S 730 / Clima-Design; Kompen Thermoline

Wielkość 07 KBE AD 58 / KBE AD 70; Deceuninck Zendow

Wielkość 08 Kö-Profi ne Eurodur 3S / Eurofutur; Egepen 2032

Wielkość 09 Plustec 3K System AD

Wielkość 10 Helmitin KS/KSL

Wielkość 11 Deceuninck Mondial

Wielkość 12 Gealan S 3000 / S 6000 / S 7000

Wielkość 13 Wymar 2000

Wielkość 14 Wymar 2500

Wielkość 15 Wymar 3000

Wielkość 16 Alphacan Esthea

Wielkość 17 Tryba 58/3 / Tryba T71

Podkładki do innych profili – na zapytanie.



Bazujący na internecie konfigurator produktów w obszarze okien, drzwi i systemów wejść

Serwis i oprogramowanie

Łatwe ustalanie i zamawianie kompletu okuć !

Dostawa i logistyka 
Na czas – w każde miejsce !

Zalety

 Komfortowy dostęp przez 
przeglądarkę internetową 
(nie jest wymagana lokalna 
instalacja)

 Interfejs przyjazny dla 
użytkownika

 Kalkulacje bazujące na ak-
tualnych cenach, warunkach 
i danych technicznych

 Konfiguracja szczególnych 
form, jak np. okna ukośne 
z uwzględnieniem technicz-
nych restrykcji

Obszary zastosowań

 Konfiguracja zestawów 
okuć i list części

 Tworzenie list zamówień 
i technicznych wykazów 
części, w tym rysunków 
montażowych CAD

 Tworzenie ofert o profesjo-
nalnym wyglądzie na bazie 
aktualnych warunków G.U

 Uwzględnienie zależnych od 
profilu wariantów okuć dla 
wszystkich wiodących na 
rynku producentów profili

 Dostarczanie informacji 
technicznych, takich jak po-
zycjonowanie na ramie albo 
wymiary do cięcia długości

 Indywidualne zarządzanie 
ofertą i adresem dostawy

 Obsługa w wielu językach

 Zastosowanie konfiguracji 
okuć specyficznych dla 
krajów i klientów

 Komfortowe możliwości 
składania zamówień dzięki 
integracji z systemem CIS 
(system informacji klienta)

 Pomoc w planowaniu dla 
montażystów, handlowców i 
architektów

 Bezpośrednia dostawa 
z magazynu centralnego

 Krótki czas dostawy dzięki 
utrzymywaniu stałych, bez-
piecznych stanów magazy-
nowych
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