
Bezpieczne zamki do drzwi

Wielopunktowe ryglowanie G.U-SECURY
do drzwi z drewna, PCV i metalu
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G.U-SECURY

Automatyczne, ręczne i elektryczne wielopunktowe ryglowanie

Przeznaczone do drzwi
do domów i wejściowych
G.U oferuje obszerny program
produkcyjny obejmujący
wielopunktowe ryglowanie
do drzwi  wejściowych  z drewna,
PCV i metalu.

Program G.U-SECURY-
SECURY Automatic
SECURY z masywnym ryglem
SECURY z hakami ryglującymi
SECURY z rolkami ryglującymi

Kompletny program
z akcesoriami do drewna, PCV
i metalu znajdą Państwo
w katalogu
„G.U-Bestell-Katalog 6”.

ferGUard* powierzchnia
srebrna
Wszystke elementy okuć SECURY
posiadają srebrną powierzchnię
ferGUard*. Posiada ona wysokiej
klasy właściwości antykorozyjne
(odpowiadające wymaganiom
unijnym).

Certyfikat VdS
Drzwi wejściowe z zamkiem
G.U-SECURY Automatic są
sprawdzone wg VdS wg klasy A
i COBR klasy C.
Ze względów technicznych i
bezpieczeństwa, drzwi z
automatycznym ryglem
zapadkowym są zablokowane w
ten sposób, jak w zamkach z
ręcznie zasuniętym ryglem
płaskim.
Zamek G.U-SECURY Automatic
sprawdził się wielokrotnie i jest
polecany przez policję
kryminalną.

BKS wkładka profilowa,
bezpieczna, janus

zintegrowany sztywny
łańcuch

G.U-SECURY
Automatic z
elektroryglem
i SECURY COMFORT

Automatyczne,
wielokrotne ryglowanie:
G.U-SECURY Automatic
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G.U-SECURY Automatic

Zamek „z kliknięciem”

Do drzwi, które
automatycznie się
ryglują!
G.U-SECURY Automatic
zapewnia bezpieczeństwo
użytkowania: wystarczy
dociągnąć drzwi –
automatycznie, bez zamykania
na klucz, załącza się
wielopunktowe ryglowanie
i następuje
20 mm wysuw.
Dwie zapadki przejmują
funkcję rygli
i są zabezpieczone przed
cofnięciem.

Udostępniany produkt jest
efektem postępu technicznego
z perfekcyjnym, bezpiecznym
wyposażeniem do drzwi
wejściowych.

Warianty:
– G.U-SECURY Automatic
– Automatic z elektroryglem
– Automatic ze sztywnym
  łańcuchem
– Automatic z funkcją
  antypaniczną

G.U-SECURY Automatic
dostępny jest w powszechnych
rozmiarach, rozmiarach D
(dornmas), wersjach listew
i czworokątów; przeznaczony do
drzwi z drewna, PCV i metalu.
Szczegóły strona 9.

Zalety:
 znacznie podwyższona
ochrona antywamaniowa

 uniemożliwia odkształcenia
drzwi: jest zawsze
zaryglowany

 przestawne zapadki;
możliwosć zastosowania w
drzwiach lewych i prawych

 akcesoria G.U-SECURY

Sprawdzony wg
VdS-wg klasy A
Drzwi wejściowe z zamkami
G.U-SECURY Automatic
są sprawdzone wg stopni
zabezpieczenia:

WK 2
i WK 3

VdS
Odryglowanie
następuje od strony
zewnętrznej, poprzez
przekręcenie klucza;
od wewnątrz zaś poprzez
obsługę klamki drzwiowej.

zaryglowanie: automatyczne
odryglowanie: ręczne
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G.U-SECURY Automatic z elektroryglem

Automatyczne ryglowanie – elektryczne odryglowanie

ryglowanie: automatyczne
odryglowanie: elektryczne

Od zewnatrz:
Bezdotykowo za pomocą
SECURY COMFORT
i elektronicznego „klucza“.

Po domknięciu drzwi, zostają
one ponownie, wielokrotnie
zaryglowane.

Od wewnatrz:
za pomocą przycisku
W przypadku ryglowań
wielopunktowych z SECURY
Automatic istnieje możliwość
elektrycznego otwierania
drzwi; np. poprzez użycie
domofonu - naciśnięcie
przycisku.

Wysoki komfort użytkowania –
po domknięciu drzwi ponownie
załącza się wielopunktowe
ryglowanie.
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G.U-SECURY Automatic

Funkcja antypaniczna
Ochrona przeciwpożarowa

ryglowanie: automatyczne
odryglowanie: ręczne

Warianty:
– z funkcją antypaniczną
– do drzwi przeciwpożarowych
– do drzwi przeciwpożarowych
   z funkcją antypaniczną

Innowacja w zakresie
zabezpieczenia drzwi
ewakuacyjnych:
brak dostępu dla osób
nieupoważnionych od zewnątrz
– w sytuacji awaryjnej zawsze
jednak pozostaje do dyspozycji
bezpieczna droga ewakuacyjna.
Drzwi podczas zamykania
zostają automatycznie,
wielokrotnie zaryglowane;
od wewnątrz można je otworzyć
za pomocą klamki.
Otwieranie drzwi od zewnątrz
możliwe jest jedynie przy
pomocy klucza.

 Najwyższej klasy
bezpieczeństwo i komfort –
przy równoczesnej gwarancji
pewnej ewakuacji
w sytuacjach zagrożenia.
 Zamek wyposażony
od zewnątrz w gałkę lub
pochwyt i wkładkę
cylindryczną,
od wewnątrz w klamkę; zamek
składa się z zapadki,
automatycznego rygla
zapadkowego i funkcji
antypanicznej
 SECURY Automatic z funkcją
antypaniczną nadaje się
zwłaszcza do drzwi
wejściowych bocznych, np.
w kinach, hotelach, szpitalach,
szkołach i budynkach
użyteczności publicznej
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G.U-SECURY MR

Wysokiej jakości technika zamknięć
G.U-SECURY MR z nowym, masywnym ryglem G.U!

Zalety:
 Wysoki komfort użytkowania
drzwi oraz wymierne korzyści dla
klientów: nowe zamki bezpieczne
G.U-SECURY MR z nowym
ryglem G.U
 W ryglu występują: hartowana
stalowa wkładka, zabezpieczająca
przed próbami przepiłowania
 G.U-SECURY MR występuje
w wersji z 2 lub 4 ryglami
- co gwarantuje 3-5-krotne
ryglowanie na całej wysokości
drzwi.
 Akcesoria:
poprzez tę samą geometrię rygla
jak w zamku SECURY Automatic,
istnieje możliwość zastosowania
od strony ramy tych samych
akcesoriów dla G.U-SECURY MR.

G.U-SECURY MR dostępny jest
w powszechnie dostępnych
rozstawach, wymiarach D
(dornmas), listwach i czworokątach,
przeznaczonych do drzwi z drewna,
PCV i metalu.

Warianty:
– MR 2 z 2 ryglami
– MR 4 z 4 ryglami
– MR 2 ze sztywnym łańcuchem
– MR/R z 2 ryglami i 2 trzpieniami rolkowymi
– MR/R ze sztywnym łańcuchem
– MR 2 M z 2 ryglami i 2 silnikami
  = do ryglowania, wzgl. odryglowania

Zakres stosowania
– MR 2 = model podstawowy
– MR 2 M = drzwi obiektowe

Szczegóły o produkcie - str. 9.

ryglowanie: elektryczne
odryglowanie:elektryczne i
ręczne

ryglowanie: reczne
odryglowanie: ręczne

MR 2 MR 2 M
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G.U-SECURY - warianty

Niezawodne zamknięcia drzwiowe
z hakami zamykającymi lub trzpieniami rolkowymi

G.U-SECURY SH
z hakami ryglującymi
- to żelazne bezpieczeństwo,
zapobiegające odkształcaniu
skrzydła i ramy drzwiowej.
Wyważenie drzwi jest zupełnie
niemożliwe, dzięki sile zamknięcia,
którą gwarantuje masywny hak
ryglujący.

 masywny, stabilny, silny
 24 mm wysuw – to o wiele
więcej niż wymaga norma DIN!
kierunek ryglowania od dołu
za zaczep, stanowi lepsze
rozwiązanie techniczne.
Blokada cofnięcia uniemożliwia
powrót haków do pozycji
pierwotnej.
 sprawdzone wg wytycznych SKG
 możliwość łączenia z elementami
systemu SECURY

Warianty
– SH 2 z 2 hakami ryglującymi
– SH 4 z 4 hakami ryglującymi

G.U-SECURY R
z trzpieniem rolkowym
SECURY R 4 z trzpienaimi
rolkowymi jest zamkiem
najstarszym w programie
SECURY.
Trzpienie rolkowe są regulowane;
mają wysokość 8 mm i średnicę
11 mm.
Zamki G.U-SECURY z trzpieniami
rolkowymi są idealne do łączenia
z innymi elementami ryglowania:
przyczyniają się do optymalizacji
docisku skrzydła w górnym
i dolnym obszarze.

ryglowanie: ręczne
odryglowanie: ręczne

SH 2 R 4
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G.U-SECURY ze sztywnym łańcuchem

Automatic – masywny rygiel – hak zamykający– trzpień rolkowy

Zalety:
 Brak zamka
nawierzchniowego
i nieestetycznego łańcucha!

 Zintegrowany system sztywnego
łańcucha z komfortową obsługą
za pomocą pokrętła i wkładki
profilowej

 Od wewnątrz zamykanie
i otwieranie przez pokrętło

 Zaryglowany od wewnątrz
sztywny łańcuch może być
otwarty od zewnątrz przez
wkładkę profilową

 Zamknięcie zabezpieczające
przeciwko przypadkowemu
otwarciu drzwi

Program
SECURY Automatic
SECURY MR
SECURY SH
SECURY z trzpieniami
rolkowymi i w połączeniach
z SECURY MR/R, wzgl. SH/R

Obsługa sztywnego łańcucha
za pomocą pokrętła - prosta
I komfortowa.

 Zastosowanie: DIN lewe i DIN
prawe

 Wersje dla wszystkich
możliwych profili z drewna

 Wersje dostosowane do profili
z PCV i metalu

 G.U-SECURY ze sztywnym
łańcuchem nadaje się
zwłaszcza do drzwi
wejściowych do mieszkań
i drzwi wejściowych
w domkach jednorodzinnych
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G.U-SECURY - ryglowanie wielopunktowe

Automatic – masywny rygiel – hak zamykający – trzpień rolkowy

– Automatic
– Automatic z elektroryglem
– Automatic z elektroryglem i sztywnym łańcuchem
– Automatic z elektroryglem i funkcją antypaniczną
– Automatic ze sztywnym łańcuchem
– Automatic z funkcją antypaniczną

– masywny rygiel MR 2, MR 4
- masywny rygiel ze sztywnym łańcuchem MR 2
– masywny rygiel / obsługa silnika MR 2 M
– masywny rygiel i trzpień rolkowy MR/R
– masywny rygiel, trzpień rolkowy, sztywny łańcuch MR/R

– hak zamykający SH 2, SH 4
– hak zamykający ze sztywnym łańcuchem SH 2

– trzpień rolkowy R 4

G.U-SECURY-przegląd programu do drzwi z drewna, PCV i metalu

Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe do mieszkań

– Automatic DIN
– Automatic z elektroryglem DIN
– Automatic z elektroryglem i funkcją antypaniczną DIN
– Automatic ze sztywnym łańcuchem DIN
– Automatic z funkcją antypaniczną DIN

– masywny rygiel MR 2, MR 4 DIN
– masywny rygiel ze sztywnym łańcuchem  MR 2 DIN

Dornmas*       Rozstaw       Czworokąt   Listwa-rodzaj

Drzwi przeciwpożarowe

– Automatic FH               DIN
– Bolec zamykający FH                             DIN

Drzwi z ościeżnicami stalowymi wg DIN

– Bolce zamykające SB 2

* Program G.U-SECURY obejmuje wszystkie dostępne wymiary D
(dornmas); patrz:Bestell-Katalog 6 - wydanie 06.2003.

33 – 80         92 10+8    płaska; U-kształtna
35 – 80         92 10+8    płaska; U-kształtna
35 – 65         92 10+8    płaska; U-kształtna
35 – 80         92 9    płaska; U-kształtna
35 – 80         92 10+8    płaska; U-kształtna
35 – 65         92 9    płaska; U-kształtna

25 – 90         92 10+8    płaska; U-kształtna
35 – 65         92 10+8    płaska; U-kształtna
35 – 80         92 10+8    płaska; U-kształtna
55 – 80         92 10    płaska
65         92 10              płaska

25 – 90         92 10+8    płaska; U-kształtna
35 – 65         92 10+8    płaska; U-kształtna

25 – 90         92 10+8    płaska; U-kształtna

55 – 65         72 8    płaska
55 – 65         72 8    płaska
55 – 65         72 9    płaska
55 – 65         72 8    płaska
65         72 9    płaska

55 – 65         72 8    płaska
55 – 65         72 8    płaska

65         72 9    płaska
55 – 80         72 9    płaska

55 – 65         72 8    płaska
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G.U-SECURY - akcesoria

Blachy kątowe, zaczepy, listwy zamykające
SECURY COMFORT, elementy na życzenie do drzwi 2-skrzydłowych

G.U-SECURY - akcesoria do
drzwi z drewna, PCV i metalu:
– blachy kątowe, blachy

zamykające, jak też
regulowane zaczepy i obudowy

– Program listew zamykających
SECURY Automatic, MR; haki
zamykające.

SECURY COMFORT
Komponenty:
– Elektroniczne klucze

z wbudowanym,
zaprogramowanym chipem:
4 klucze użytkowników,
1 klucz Master

– Zwojnica odczytująca/osłonka
dekoracyjna, śr. ok.80 mm,
położenie: na zewnątrz
w obszarze drzwi (np. na ścianie
domu)

– sterownik, wstępnie
zaprogramowany;położenie:
wewnętrzny obszar w pobliżu
drzwi (dostosowany do puszek
podtynkowych)

– Kabel, dł.2 m + śruby

Drzwi 2-skrzydłowe
Akcesoria do drzwi wejściowych
z  drewna, PCV i metalu,
2-skrzydłowych, zostały
przedstawione w katalogu G.U:
Bestell-Katalog 6:
– kantrygle górne/dolne
– zaczepy i obudowy
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G.U-ECONOMY

Zamki wpuszczane - idealnym uzupełnieniem zamknięć bezpiecznych do drzwi

Produkcja drzwi
bardziej racjonalna
Istnieje wiele poziomów
bezpieczeństwa drzwi
wejściowych.
Konieczne są różne warianty
drzwi.
Od dziś drzwi z tej samej
produkcji mogą być wyposażone
w zamki bezpieczne
i wielopunktowe oraz
wpuszczane.
Jest to możliwe dzięki zamkom
G.U-SECURY i G.U-ECONOMY.

– wymiary frezowania dla
skrzynek zamka są równe

– wymiary listew zgadzają się
– do dyspozycji pozostaje

również listwa 16-mm
– można zastosować elementy

pomocnicze z programu
SECURY

Redukcja stanu magazynu
dzięki prostemu przestawieniu
zapadki, zamki wpuszczane G.U
mogą być stosowane do drzwi
lewych i prawych.

Wszystkie akcesoria SECURY,
tj. blachy kątowe i zaczepy,
łącznie z szablonami wfrezowań
nadają się również do
zastosowania w zamkach G.U-
ECONOMY. Program:

Zamki wpuszczane dostarczane
są w wariantach:

Zamki wpuszczane
G.U-ECONOMY E 210
rygiel stalowy, 2-obroty klucza
powodują zamknięcie rygla z
wysuwem 2 x 10 mm

Uruchamianie
Funkcja cofania zapadki
(wechsel)

Wymiary
Zamki wpuszczane dostępne są
w popularnych wymiarach,
wymiarach D (dornmas)
i wersjach czworokąta.

Wersje listew
Płaskie i U-kształtne ze stali,
dopasowane do różnych
konstrukcji drzwi.
Listwa krótka o wym.
280 mm, końcówki listew
zaokrąglone lub kątowe.

Kolorystyka
Zamek jasno-srebrny,
ocynkowany; rygiel i zapadka
niklowane; listwa srebrna
ferGUard*.
Inne kolory listwy - na żądanie.

Zamek wpuszczany
G.U-ECONOMY E 210 EK
Kątowe zakończenie listwy



Zawsze pewnie!

z pakietem wyposażenia i bezpieczeństwa G.U-BKS

G-U Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań
tel. +4861 650 40 00
fax +4861 650 40 01
okucia@gupolska.pl
www.gupolska.pl

Okucia bezpieczne BKS
Wielokrotne mocowanie
przeciwwyważeniowe,
masywna kontrukcja szyldu
zewnętrznego, osłonka wkładki
cylindrycznej z płytką
ochraniającą bębenek.

Klamki do drzwi
ze stali szlachetnej,
w atrakcyjnych kształtach;
z z 1-lub 2-stronnym
mocowaniem.

Wysokiej jakości technika
zabezpieczeń oraz
estetycznego wykańczania
produktów
System wkładek
cylindrycznych BKS janus
z bezpieczną wkładką
i poręcznym kluczem typu
Wende.

Samozamykacz drzwiowy
górny OTS
do drzwi wejściowych do
domów gwarantuje
kontrolowany przebieg
zamykania drzwi z każdego
kąta otwarcia. Dostępny
w kolorach powierzchni
zewnętrznej drzwi.

Zawiasy do drzwi
zewnętrznych
Masywne zawiasy do drzwi
zewnętrznych, przeznaczone
do dużych ciężarów skrzydeł
są gwarancją większego
zabezpieczenia wejść do
domów – także w połączeniu
z dodatkowymi
zabezpieczeniami zawiasów.

Aluminiowe progi
Termicznie dzielone lub
izolowane progi z aluminium,
uszczelniające dolny obszar
drzwi do domów w starych
i nowych budynkach.
Dzięki nim nie występuje
zjawisko skraplania wody
wewnątrz mieszkania
i zagwarantowana jest lepsza
izolacja cieplna.

(333c  06.03 ST)


