Okucia rozwieralno-uchylne UNI-JET
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UNI-JET – system okuć
rozwieralno-uchylnych ﬁrmy G.U
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.. z UNI-JET
Spodziewajcie się Państwo
następujących korzyści:
Więcej elastyczności
Zastosowanie dla wszystkich zakładów
produkcji okien.
Możliwość ręcznego i automatycznego
montażu.

Więcej bezpieczeństwa
Wybór zaczepów deﬁniuje poziom
bezpieczeństwa.
Wszystkie punkty ryglujące wykonane
jako trzpienie grzybkowe.

Większy komfortu
Automatyczny grzybek “Mądrala”
dopasowuje
się do wielkości przestrzeni wrębowej.
Wszystkie możliwości regulacji z Torx.

Większa efektywności
Mniej części składowych.
Redukcja kosztów składowania.
Oszczędność czasu w trakcie montażu.

Większa jakości
Ochrona przed korozją dzięki powłoce
ferGUard*silber.
Estetyczny design zawiasów.
Kompetentne i fachowe doradztwo.
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Więcej elastyczności

Więcej elastyczności

Cenią Państwo przejrzystość
w pracy? Jasna sprawa –
bardziej przejrzyście już nie
można. Jeden system do
wszystkich zastosowań !
UNI-JET nadaje się zarówno do ręcznego,
jak i zautomatyzowanego montażu przy
produkcji okien ze wszystkich używanych
materiałów okiennych.

Może być zastosowany we
wszystkich zakładach produkcji okien, niezależnie od
ich wielkości.
Państwa magazyn stanie się bardziej
przejrzysty, ale nie będzie niczego
brakować. Wprost przeciwnie, różnorodne
możliwości zastosownia tego okucia
pozwolą zaoszczędzić przestrzeń
magazynową, zredukować koszty
magazynowania oraz uprościć
organizację magazynu.

UNI-JET
System okuć
rozwieralno-uchylnych
idealnie nadaje się do okien ze
wszystkich stosowanych materiałów.
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..
stwa z UNI-JET

Wykorzystajcie Państwo szanse
rynkowe i zmierzajcie do sukcesu
z systemem okuć rozwieralnouchylnych !
Więcej bezpieczeństwa niż dotychczas ! Magiczne
słowo “doposażyć”: w zależności od rodzaju
zaczepu deﬁ niowany jest poziom bezpieczeństwa,
który w każdej chwili można łatwo zmienić.

Dalsze zalety:
1

Prostszy w praktyce ! Podstawowe okucie
w skrzydle jednolicie nadaje się do zastosowania począwszy od klasy standardowej
do klasy bezpieczeństwa WK2.

2

Klasę bezpieczeństwa WK3 osiągnąć można
poprzez dodanie kilku drobnych części.

3

Wszystkie punkty ryglujące wykonane jako
stalowe trzpienie grzybkowe – dodatkowy
wzrost bezpieczeństwa.

4

Gwarancję bezpieczeństwa stanowi także
130-kilogramowa nośność wspornika zawiasu.

UNI-JET: Sprawdzone bezpieczeństwo,
które przekonuje !
Poświadczenie cech odporności
antywłamaniowej
• Certyﬁkat nr 255 31463-1, 09. kwiecień 2008
• Klasa bezpieczeńswa 1 i 2 zgodnie z normą
DIN V ENV 1627
• odporne na włamanie okna drewniane
• Certyﬁkat nr 255 34403-1, 09. kwiecień 2008
• Klasa bezpieczeńswa 1 i 2 zgodnie z normą
DIN V ENV 1627
• odporne na włamanie okna z PCW

Przetesowane wg WK2:
Grupa przedsiębiorstw Gretsch-Unitas oferuje
swoim klientom serwis, z możliwością
korzystania z systemu testowania WK 2 bez
konieczności przeprowadzania własnych testów.
Dzięki temu producenci mogą sami wytwarzać
i dystrybuować sprawdzone elementy okienne.
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Więcej bezpieczeństwa

Więcej bezpieczeństwa

Wszystkie stosowane
na rynku standardy bezpieczeństwa są możliwe do
zrealizowania: różnorodne
zaczepy do różnych
wymagań bezpieczeństwa.

UNI-JET – system okuć
rozwierano-uchylnych
gwarantujący optymalne
bezpieczeństwo oraz
szerokie możliwości
zastosowań.

UNI-JET
Ustalone klasy
bezpieczeństwa przez
wybór rodzaju zaczepu.
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.. z UNI-JET
Co dla Państwa oznacza większy
komfort?
Jest “Mądrala” ! Automatyka we właściwym
miejscu: “Mądrala” to automatyczny trzpień
znajdujący się we wszystkich punktach
ryglujących. Samodzielnie wpasowuje się w nie
zawsze optymalną przestrzeń ryglową. Posiada
wszystkie możliwości regulacji z Torx. Montaż
staje się przez to prostszy, racjonalniejszym i
praktyczniejszy.

Dalsze zalety:
1

Wygląd okien ! Zawiasy ukazują się w
nowym stylu.

2

Wygodniej ! Ponieważ rozwórki rozwieralnouchylne są standardowo wyposażone w
zintegrowany system mikrowentylacji.

3

Łatwe otwieranie i zamykanie okna !
Dzięki podnośnikowi skrzydła.

4

Regulacja docisku ! Każdy automatyczny
grzybek posiada regulację docisku.

5

Dodatkowe zabezpieczenie! Zabezpieczenie
antyprzeciągowe w rozwórce.

6

Nakładka z logo ! Zasuwnica może zostać
wyposażona w nakładkę z logo.

7

Lekka praca ! Wszystkie części pracują
bardzo lekko.

8

Hamulec na życzenie ! Na życzenie:
nastawialny hamulec skrzydła w zawiasie
wrębowym.

Z UNI-JET osiągniecie Państwo
zadowolenie swoich klientów !
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Większy komfortu

Większy komfortu
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1

Praktyczny
i bezpieczny

2
1 Wszystkie
punkty ryglowania
z automatycznym
grzybkiem – w celu
“inteligentnego”
dostosowywania się
do luzu wrębowego.

3

1

1

2 Rozwórki z
wielostopniowym
ustawieniem uchyłu.
3 Zatrzaskowe
łączenie elementów
okuć.
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1 On może wszystko

– automatyczny grzybek

2 Ona sprawia, że jest to możliwe

– rozwórka z ustawieniem
wywietrznika szczelinowego
a opcjonalna b standardowa

3 Rozwiązanie optymalne

Zatrzaskowe łączenie elementów
okuć
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Jak ważny jest czas? Jeśli chcą go
Państwo zaoszczędzić, mamy odpowiednie rozwiązanie.
Nie znają go Państwo jeszcze? Zatem czas je
poznać: wszystkie okucia mocowane są w
skrzydle. Wszystkie zasuwnice, zasuwnice
narożne oraz rozwórki łączone są zatrzaskowo.
Racjonalniejsze rozwiązanie staje się więc
możliwe, obojętnie czy ręczne, czy automatyczne.
Jeśli coś łatwiej funkcjonuje i jeśli spełnia wiele
funkcji naraz oznacza to dla Państwa prawdziwą
oszczędność czasu. Liczba części, które
dotychczas były potrzebne do zaspokojenia
potrzeb rynku (klasy bezpieczeństwa: standard,
AhS, WK2 itd.) dzięki UNI-JET zostanie znacznie
zredukowana. Redukcja ilości części produkcyjnych prowadzi do oszczędności w przygotowaniu produkcji, gospodarce zapasami i czasie
montażu.

Dalsze zalety:
1

Mniej to więcej ! Do uchylania na poziomej
części ramy potrzebny jest tylko jeden zaczep
dla dwóch funkcji, uchyłu i zamykania.
Zaczep uchylny jest zbędny.

2

Wcześniej zamontowane okucia JET mogą
bezproblemowo zostać zastąpione okuciami
UNI-JET np. podczas prac konserwacyjnych.

Z UNI-JET mają Państwo więcej czasu
dla swoich klientów !
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Większa efektywnośći

Większa efektywności

Okno rozwieralno-uchylne
Jednoskrzydłowe
Od bezpieczeństwa
podstawowego
do klasy WK2

Mniej to więcej!
Tylko jeden zaczep do
uchylania i zamykania.

Okno rozwieralno-uchylne
Dwuskrzydłowe
Od bezpieczeństwa
podstawowego
do klasy WK2

Okno łukowe

Okna trapezowe

Od bezpieczeństwa
podstawowego
do klasy WK2

Od bezpieczeństwa
podstawowego do
klasy WK2
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.. z UNI-JET
Wszystko zależy od doboru.
Dobry “materiał” wytrzymuje dłużej.
Jakość oznacza większe zadowolenie.
Ach, ta powierzchnia! Powłoka ferGUard*silber
niezawodnie chroni wszystkie części przed
korozją.
Dalszy wzrost jakości osiągany jest przez użycie
stalowego trzpienia grzybkowego. Państwa klienci
kładą z pewnością duży nacisk na trwałość.

Dalsze zalety:
1

UNI-JET z gwarantowaną jakością.

2

Estetyczny design zawiasów.

3

Części dłuższe w płaskim opakowaniu
ułatwiającym montaż.

4

Niezawodna dostawa dzięki nowoczesnej
logistyce.

5

Kompetentne i fachowe doradztwo na
miejscu i w terenie.

Piękny styl i pożyteczne funkcje –
Państwa klienci będą zachwyceni !
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Większa jakości

Wspornik
rozwórki
UNI-JET M

Zawias
wrębowy
Większa jakości

wfrezowywany

Zawias
wwiercany
Wspornik
rozwórki
UNI-JET S
przykręcany

Zmieniona
estetykahamulec
skrzydła,
Wspornik
rozwórki
UNI-JET D

zintegrowany
z zawiasem
rozwórki

np. dla okien
z PCV

Wspornik
dolny
UNI-JET
S-CONCEALED
Wspornik
rozwórki
UNI-JET C
Wspornik
dolny
UNI-JET
S-CONTURA

Ramię
rozwórki
UNI-JET
S-CONTURA

EGO-B
Ogranicznik
otwarcia z
hamulcem

EGO-FL
Ogranicznik
otwarcia
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Okucia rozwieralno-uchylne UNI-JET

Efektywny montaż dzięki
zoptymalizowanemu pakowaniu.

Grupa Przedsiębiorstw Gretsch-Unitas:
Jesteśmy mocni wszędzie tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo !
Technika okienna
Technika drzwiowa
Automatyczne systemy do drzwi
Inteligentny budynek
Doradztwo obiektowe

Łatwy montaż.
Mniej części do montażu ogranicza jego czas i obniża koszty.
Nasi przedstawiciele handlowi
chętnie do Państwa przyjadą
i przedstawią system okuć
rozwieralno-uchylnych ﬁrmy G.U.
Skorzystajcie Państwo z tej
możliwości !

G-U Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
PL-60-449 Poznań
Tel. + 48 (0) 61 650 40 00
Faks + 48 (0) 61 650 40 01
okucia@gupolska.pl
www.gupolska.pl
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