
Skupina podjetij Gretsch-Unitas

Prodajni program

Okovje za okna Okovje za vrata

Avtomatski vhodni sistemi Menedžment za okna in vrata
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 Kompleten program okovja:
vrtljivo-nagibno, vrtljivo, 
nagibno-vrtljivo, nagibno 
med drugim za polkrožna in 
poševna okna v standardni 
izvedbi tako v nepreverjenih 
kot preverjenih varnostnih 
razredih

 Prednosti:
– Avtomatski zaporni zatič 
– Središčni zaklop za Standard 
 do WK2
– Vrtljivo-nagibne škarje 
 z integriranimi režami za 
 prezračevanje

Tehnični podatki, izvedbe okovja

Izvedbe okovja Širina krila mm Višina krila mm Teža krila kg

Les ali umetna masa
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

Aluminij
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 opcijsko

do 100

Paralelno drsno-nagibno okovje
Okovje za 2- do 4-krilne paralelne drsno-nagibne elemente:

Tehnični podatki, izvedbe okovja

Izvedbe okovja Širina krila mm Višina krila mm Teža krila kg

Les in umetna masa
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

Aluminij
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

 Okovje z površinskim sre-
brnim pečatom ferGUard*

 Komponente sestavljive z 
tehniko spoja

Vrtljivo-nagibno okovje UNI-JET
Okovje za odpiranje 1- in 2-krilnih oken in okenskih vrat iz lesa, 
umetne mase in aluminija – za ročno oz. avtomatizirano montažo 
okovja – za vse proizvajalce oken.

 Odpiranje s prisilno 
krmiljenimi (mZ) škarjami

 Do 200 kg teže krila brez 
dodatnih vozičkov

 Do 2.000 mm širine krila 
(od 1.850 mm širine krila 
3. škarje)

 Krilo v nagibnem položaju 
zaščiteno pred odprtjem

 Večstopenjski varnostni 
koncept

 Varovanje pred napačnim 
rokovanjem

Okovje za okna
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Drsno-zložljivo okovje
Okovje za 3- do 7-krilne drsno-zložljive elemente:

Dvižno-drsni program okovja, 
HS-Master in HS-Master CONCEALED
Okovje za odpiranje 2- do 6-krilnih elementov:

Tehnični podatki, izvedbe okovja

Izvedbe okovja Širina krila mm Višina krila mm Teža krila kg

Les in umetna masa
G.U-922
G.U-925

400-900
400-900

850-2450
850-2350

do 80
do 80

Aluminij
G.U-822
G.U-825

400-1000
400-1000

730-2400
730-2400

do 80
do 80

Tehnični podatki, izvedbe okovja

Izvedbe okovja Širina krila mm Višina krila mm Teža krila kg

Les, umetna masa in aluminij
HS G.U-934
HS G.U-937
HS-Master
HS-Master CONCEALED

700-3300
700-2200

min. Š 950-3300
min. Š 1200-3300

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

 do 300 *
do 150
do 300
do 300

 Okovje z površinskim srebrnim 
pečatom ferGUard*

 Pragovi G.U-thermostep, 
G.U-talni prag 47, G.U-fl atstep, 
G.U-timberstep

 HS-Speed Limiter mehansko 
(varnostni element) prepreči 
pospeševanje krila

 Dvižno-drsno gonilo z 
področjem uporabe višine kril 
do 2765 mm

 Inovativna tehnika vozičkov 
skrbi za enostavni potek drsen-
ja kril in omogoča še bolj mirno 
drsenje

 Varnostni paket za vse dvižno-
drsne elemente

 HS-Prepirno zračenje – udob-
no zračenje z visoko protivlom-
no zaščito (WK 2 testirano))

 HS-Master – motorizirano 
dvižno-drsno udobje

 HS-Master CONCEALED –
motorizirano dvižno-drsno 
udobje; skrit v profi l, vgrajeni 
pogon, ki omogoča najvišje 
pogoje izgleda in optike

 2-kolesni nosilni vozički, ki 
so pritrjeni spodaj (G.U-922, 
G.U-822) ali zgoraj (G.U-925, 
G.U-825)

 Nosilni vozički, prevrat krila, 
pritisk krila na podboj in 
nastavljivi tečaji

 Okovje z površinskim sre-
brnim pečatom ferGUard*

* Posebne uporabe 400 kg / 600 kg

Okovje za okna



4

Tehnični podatki, izvedbe okovja

Izvedbe okovja Širina krila mm Višina krila mm Teža krila kg

Okovje za vrtljiva okna 
po horizontali – les
UNITAS 5 Bo, 7 Bo
UNITAS 10/22°
UNITAS 4 (okrogla okna)
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

Okovje za vrtljiva okna 
po horizontali – umetna masa
UNITAS 15, 16 576-2950 * 700-2200 * do 175

Okovje za vrtljiva okna 
po horizontali – aluminij
UNITAS 18 580- * 600- * do 175

Okovje za vrtljiva okna 
po vertikali
UNITAS 93 Bo (les)
UNITAS 88 (aluminij)

782-1600
600- *

1250-2350
600- *

do 175
do 175

* max. ŠK in max. VK po podatkih sistemodajalca

Okovje za vrtljiva okna po horizontalni in vertikalni osi
Okovje za vrtljiva okna po horizontali in vertikali s tesnilom okoli celega okna:

DUCO-zračnik – Zračnik, zvočno-izolacijski zračnik
Zračnik iz ekstrudiranih aluminijastih profi lov za dozirano, energijsko 
varčno in zvočno izolacijsko zračenje do zračnega razreda 4.

 Termično ločljivi sklopni ali 
vrtljivi zračniki z ustničnim ali 
krtačnim tesnilom

 Pomik z ročico, palico ali 
potegom vrvi

 Vgradnja v slepi okvir ali žleb 
okna iz lesa, umetne mase ali 
aluminija

 Maksimalna dolžina zračnika 
3000 mm

 Tesnenje ob močnem nalivu 
do 650 Pa

 Že desetletja preverjeno 
okovje za visoka krila do 
300 kg

 Okovje za vrtljiva okna 
po vertikali

Tehnični podatki, modeli zračnikov

Opis
G.U-DucoFlat DucoPlus 

60 GF
DucoTon 

80 GF
DucoMax

Silenzio 200 
Uno80 GFO 80 GF 80 BF 100 GFO 100 GF/GFS 100 BF

Uporaba Sklopni zračnik
Sklopni 
zračnik

Vrtljivi zračnik
Zvočno izola-
cijski zračnik

Zvočno izola-
cijski zračnik

Vgradnja v slepi okvir X X X

Vgradnja na slepi okvir

Vgradnja v žleb X X X X X X X

Vgradnja na steno X

Dimenzija brez stekla (mm) 90 80 100 100 60 80 135

Debelina stekla (mm) 20,24,28 20,24,28 20,24 20,24,28 20,24,28,32 20,24,28,32 20-42

Debelina vgradnje (mm) 20,24 21

Povezava s steklom spodaj X X X X X

Povezava s steklom zgoraj X X

Povezava s steklom na strani X

Prepustnost zraka (m³/h) 
pri 2 Pa

56,5 61,6 69,5 50 56,5 - 163,1 35,2

Zvočna izolativnost (odprto) 
Dne, A (dB)

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

Zvočna izolativnost (zaprto) 
Dne, A (dB)

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

Okovje za okna
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 Varno zadrževanje nagibnega 
okna pri iztaknitvi škarij z 
G.U-varnostnimi škarjami 
EURO-SOLID, kot na primer 
pri čiščenju okna

Opirala nadsvetlobe
Odpirala s položno obliko z vodoravno ležečimi škarjami za eno in 
več krilna nagibna okna:

Tehnični podatki, izvedbe okovja

Izvedbe okovja Širina krila mm Višina krila mm Hod škarij mm

Les, umetna masa in aluminij
VENTUS F 200
VENTUS F 300

400-3600
620-3600

od 250
od 350

165 / 200
220 / 300

 Potisne in prečne palice so 
pokrite z aluminijastimi profi li

 Pomik z ročico, vertikalnim 
ali kotnim mehanizmom 
in električni pogon za 
posamično ali skupinsko 
krmiljenje

 Okovje za pravokotna, 
polkrožna, poševna okna 
in okna z blagim lokom

 Okovje za nazven odpirajoče 
sklopno krilo

Obširni produktni program 
obstoječ iz:

Polžasti, zobati in verižni 
prenosi

Zapirajoči pogoni

Odpirajoče in zapirajoče 
okovje

Kompaktne in modularne 
centrale

RWA dodatki (stikalo, 
dimnotemperaturni in 
toplotnodiferenčni javljalnik, 
dežni-/veterni sensor)

Prednosti RWA naprav:

 V primeru požara omogočajo 
aktivno in pasivno reševanje 

 Skrbijo za zračenje prostora

 Se brez težav vgradijo v 
okensko, fasadno ali tehniko 
zgradb

Dimne in toplotne odvodne naprave
Vsepovsod tam, kjer je v primeru požara potrebna zanesljivost in 
hitri odvod dima, so RWA naprave tam za sigurnost avtomatičnega 
odpiranja dimnega polja.

Okovje za okna
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Okovje za okna / Okovje za vrata

Dodatki okovja
za okna in vrata iz lesa, umetne mase in aluminija:

Ta kompetentni asortiman vključuje aktualne, kvalitativne in 
kakovostne produkte vodilnih proizvajalcev industrije.

 Pritrditvene tehnike

 Tehnika zasteklitve

 Trakovi

 Električni odpirači vrat

 Gradbena kemija

 Tesnila

 Okenske police

 Komarniki

Varnostne vratne zapore
Varnostne vratne zapore G.U-SECURY in SECURY-EUROPA za 
proti vlomna vrata glavnih in stranskih hišnih vhodov iz lesa, 
umetne mase in aluminija, kot tudi za stanovanjska vrata v lesenih 
in kovinskih podbojih: 

 Hod zapaha 20 mm, vpad 
zapiralnih elementov v zapi-
ralne pločevine in ploščice ali 
v zapiralne letve po celi višini 
vrat

 Panik funkcije

 Razmak med robom 
ključavnice in sredino cilindra 
25 do 90 mm, razmak med 
kljuko in cilindrom 72 do 
92 mm, za trn kljuke 8, 9 in 
10 mm

 Dobavljivo v različnih širinah 
in dolžinah

 Aktiviranje večkratne zapore 
preko: cilindra, kljuke, 
motorja

 Vratne zapore za proti vlomna 
vrata – preizkušena po WK2 
in WK3 ter VdS po razredu A

 Izvedbe za ročno, avtomatsko 
ali motorično zapahnitev oz. 
odpahnitev

 Avtomatski zapah, dvojni 
zapah, masivni zapah, kavelj 
in sornik zavarovani pred 
odpahnitvijo
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Okovje za vrata

Aluminijasti talni pragi –
termično ločeni
za vsa lesena in vhodna vrata iz umetne mase pri novogradnjah in 
prenovah. Zaradi termične ločitve aluminijastega talnega praga se 
v spodnjem priključku reducira toplotni tok.

Področja uporabe:

Program talnih pragov nudi 
rešitve za

 Novogradnje in prenove

 Vhodna in balkonska vrata iz 
lesa in umetne mase

 Bivanje brez ovir po DIN 
18025

 Bogata ponudba opreme za 
rešitev problematične vgradne 
situacije 

 Držalo praga za vse pohodne 
profi le za racionalno povezavo 
med pragom in slepim okvi-
rom

Pomen termične ločitve:

Pri normalni stanovanjski klimi – 
temperatura v prostoru + 20 °C, 
relativna vlažnost 50% – se po-
javi kondenzacija pri površinski 
temperaturi približno + 9,2 °C 
(temperatura rosišča).
Učinkovita termična ločitev s 
pomočjo G.U-talnega praga 
skrbi zato, da je tudi pri zunanjih 
zimskih temperaturah do 
-10 °C površinska temperatura 
občutno nad + 9,2 °C. Tako 
se prepreči nastanek konden-
zata, premočljivost spodnjega 
priključka z vrati, ohranijo se pa 
gradbene snovi.

Vgradne ključavnice 

Standardne vgradne 
ključavnice

 Ključavnice po DIN standar-
du za hišna, stanovanjska 
in notranja vrata iz lesa, 
kovinska in vrata s cevastim 
okvirjem

Ključavnice za objekte in urade

 Za vse tipe vrat na objektih 
– ključavnice razreda 5 so 
predvidene za uporabo na 
močno koriščenih vhodih

Samozaklenljive vgradne 
ključavnice serija 21 za lesena 
in kovinska vrata, serija 19 za 
vrata s cevastim okvirjem

 Dva kraten zapah s pomočjo 
avtomatskega vpadnega 
zapaha

 Možnost uporabe od stano-
vanjskih vhodnih vrat do vrat 
na evakuacijskih poteh

Električno spojene in 
samozaklenljive vgradne 
ključavnice serija 21 za lesena 
in kovinska vrata, serija 19 za 
vrata s cevastim okvirjem

 VdS razred C atestiran

 Za 1- in 2-krilna vrata

 Večtočkovno zaklepanje za 
lesena in kovinska vrata

Samozaklenljive motorne 
ključavnice serije 19 za vrata 
s cevastim okvirjem

 Za 1- in 2-krilna vrata

 Možnost uporabe pri kontroli 
pristopa, gradnja brez ovir 
ali v povezavi z pogonom za 
krilna vrata
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Okovje za vrata

Vrata na evakuacijskih poteh 
po DIN EN 179 in DIN EN 1125

Ključavnice s panik funkcijo 
in prejemniki 

 Za 1- in 2-krilna vrata

Večtočkovno zaklepanje 
SECURY Serije 21 za lesena 
in kovinska vrata, SECURY 
serije 19 za vrata s cevastim 
okvirjem

 3-kraten zapah s pomočjo 
vpadnega zapaha

 Možnost uporabe pri protiv-
lomnih vrat, vrat na evakua-
cijskih poteh za 1-in 2-krilna 
vrata

Samozaklenljive vgradne 
ključavnice serije 21 za lesena 
in kovinska vrata, serije 19 za 
vrata s cevastim okvirjem

 Dva kraten zapah s pomočjo 
avtomatskega vpadnega zapaha

 Možnost uporabe od stano-
vanjskih vhodnih vrat do vrat 
na evakuacijskih poteh

Ključavnice za vrata s 
cevastim okvirjem serije 18

 Odobrena za standardna vra-
ta s cevastim okvirjem, vrata 
za zaščito pred požarom in 
vrata za zaščito pred dimom

 Razne funkcije 1- in 2-krilnih 
vrat s cevastim okvirjem 
na evakuacijskih poteh za 
različne zahteve 

Panik ključavnice serije 23

 Za lesena in kovinska vrata. 
Različne zahteve za 1- in 
2-krilna vrata za zaščito pred 
požarom, vrata za zaščito 
pred dimom in vrata na 
evakuacijskih poteh

Potisni ročaji, potisni drogi in 
vratno okovje

 Za 1- in 2-krilne vratne 
elemente

Cilindrični vložki in centralni sistemi 

Serija cilindričnih vložkov 50
(obojestranski sistem ključa)

 Cilindrični vložek za 
posamično in skladno zak-
lepanje kot tudi za zaporno 
zaklepanje in centralne 
sisteme

Serija cilindričnih vložkov 
51 SL (obojestranski sistem 
ključa)

 Varnostni cilindrični vložek z 
dodatnim zapornim elemen-
tom; pri centralnih sistemih 
možnost kombinacije s serijo 
50

Vrste centralnih sistemov

 Centralni sistemi za več 
družinske hiše 

 Sistemi glavnega ključa za 
manjše do srednje velike 
industrijske objekte

 Sistemi glavnega ključa za 
velike komplekse zgradb

Serija cilindričnih vložkov 88

 Standardni cilindrični vložek 
za posamično in skladno 
zaklepanje

Serija cilindričnih vložkov 31

 Cilindrični-, okrogli, in spe-
cialni vložki za vse vrste zak-
lepanj, navadnih in centralnih 
področji 

Serija cilindričnih vložkov 
33 SL

 Varnostni cilindrični vložek z 
dodatnim zapornim elemen-
tom; pri centralnih sistemih 
možnost kombinacije s serijo 
31

Serija cilindričnih vložkov 
45 janus (obojestranski sistem 
ključa) 

 Varnostni cilindrični vložek 
z zapornim elementom in 
centralnih sistemih

 Spremenljive dolžine 
cilindričnih vložkov 
(sendvič-izvedba)
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Okovje za vrata

Mehatronski sistem zaklepanja SE
– Ekonomske rešitve preko kombinacije mehanskega ali mehat-

ronskega sistema zaklepanja v sklopu centralnega sistema
– Skupni transpondni ključ za vse SE produkte
– Enostavno in enotno programiranje vseh komponent preko 

programirne naprave.

 SE cilinder

 Možnost ugodne namestitve 
v  centralne sisteme

 Primerno za evakuacijska 
vrata

 Dvojna varnost skozi mehan-
ski in elektronski preizkus 
pristopa 

SE dvojni gumb cilinder 

 Možnost kombinacije in do-
grajevanja z vsemi centralni-
mi sistemi aktualnih serij ter 
tudi tujih naprav

 Estetske rešitve za posebna 
vrata (npr. Steklena vrata)

SE stenski čitalec

 Vhodna vrata, dvigala, par-
kirne pregrade in avtomatska 
vrata so v sklopu „bivanje 
brez ovir“, kakor tudi cilindri 
z možnostjo upravljanja z SE 
transponder ključi

KeyManager 3.6

 Skupno upravljanje mehans-
kih in mehatronskih ter elekt-
ronskih cilindrov in čitalcev

 Programiranje SE produktov 
je možno direktno preko 
KeyManager 3.6

 Prikazovanje in tiskanje 
mehanskih in elektrons-
kih kontrol pristopa na eni 
površini

Okovje

Varnostno okovje

 Kompleten program za visoko 
varnost, atraktivne oblike

 Preizkušeno po DIN EN 1906 
– razredi zaščite 1, 2, 3, 4 in 
standardne izvedbe

Kljuke za objekte po 
DIN EN 1906

 Obsežen program z različnimi 
izvedbami kljuk in ščitov v 
različnih materialih

Kljuke za stanovanjska 
notranja vrata

 Iz aluminija, nerjavečega 
materiala in medenine

Vrata na evakuacijskih poteh 
po DIN EN 179 in DIN EN 1125

 Kljuke in ročaji za 1- in 2-kril-
ne vratne elemente

Posebno okovje

 Iz nerjavečega materiala za 
zahtevne objekte

 Tudi za privatne prostore – 
ščite lahko sami oblikujete in 
kombinirate z vsemi oblikami 
kljuk

Ročaji in rozete

 Ročaji v različnih oblikah

 Rozete z EN-atestom

Zaščitno okovje za vrata iz 
cevastih profi lov 

 Zaščitno okovje z atestom po 
DIN EN 1906 

 Iz aluminija, nerjavečega 
materiala in medenine
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Okovje za vrata

Zgornje samozapiralo vrat OTS, talno samozapi-
ralo vrat UTS, zgibno samozapiralo
Obsežni produktni program za 1- in 2-krilna vrata in fi ksiranje zapiral.
Zgornja samozapirala so primerni za nihajna vrata, talna samozapirala 
za vrata z tečaji in nihajna vrata.

Tehnični podatki, modeli samozapiral

Model samozapirala Izvdba
Velikost zapirne 

moči **

za vrata za zaščito pred požarom in vrata 

za zaščito pred dimom **

Zgornje samozapiralo 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 drsno ročico
z drsno ročico
z drsno ročico

z škarjasto ročico
z škarjasto ročicom/z drsno ročico

z škarjasto ročico
z škarjasto ročico/z drsno ročico

z škarjasto ročico
Retro-gonilna ročica

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

-

, - / -
 / -
-
-

- / po DIN 18263, 1.del

Zgibno samozapiralo
Zgibno samozapiralo 24/20 za zakrito vgradnjo v vertikalen okvir 2 - 4 / 1 - 2 -

Model samozapirala
maks. teža

Velikost zapirne 

moči **

za vrata za zaščito pred požarom in vrata 

za zaščito pred dimom **

Talno samozapiralo 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 in 4

-
-
-

* samo za nihajna vrata ** po EN 1154

Možne variante izvedb:

 Z vgrajenim regulatorjem vrst-
nega reda zapiranja

 Mehansko in elektromehansko 
fi ksiranje

 Z zamenljivimi vtičniki in 
podaljški

Sistemi za nastavitve
Dodatki za nastavljive sisteme za zgodnjo zaznavanje ognja in dima. 
V primeru požara se električno nastavljivi sistemi ali držalni mag-
neti preko prekinitve napetosti vrata sprostijo in preko samozapiral 
zaprejo.

 Ročna tastatura za vklop za 
nad in podometno montažo

Magneti za vrata kot npr.:
– Osnovni model z jekleno 
 osnovno ploščo
– z aluminjasto-gibljivo glavo
– za montažo na tleh

Pridržalna plošča

Dodatki za sisteme nastavitev:

 Centrala za javljanje požara BMZ 
730 H, z vključenim požarnim 
javljalnikom

 Optično dimno stikalo za strop-
no in stensko montažo

 Omrežne- in izvedbene naprave 
za delovanje dimnih naprav
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Okovje za vrata

Elektronska kontrola pristopa
Visoka fleksibilnost – razvrščene rešitve, glede na visoke varnostne 
potrebe:
– Kot Standalone Card Sistem za varovanje posamičnih vrat
– Kot mrežni sistem za kompleksno varovanje prostorov in 
 varnostnih conskih modelov

 Obsežne funkcije kot na pri-
mer definicija časovnih con, 
območje pristopa, pristopne 
skupine ali individualen pris-
top

 Možnost kombinacije z elekt-
romehanskimi ključavnicami, 
FT-sistemi in avtomatskimi 
pogoni za vrata podjetja GU

 Sprostitev vrat preko:
– PIN-kodna tipkovnica
– Kartični čitalec
– Biometrija (fingerprint z 
 mrežno varianto)

 Enostavna uporaba

Upravljanje evakuacijske 
enote FTNT10

 Upravljanje z vključeno 
tipko v sili

 Inovativna jasna signalizacija

 Možnost kombinacije z 
mnogimi programi stikal

 Dovoljeno po EltVTR

 Enostavna montaža, zagon in 
vzdrževanje

 G.U-BKS NET vmesnik

Varovanje evakuacijskih poti
G.U-BKS-varovanje evakuacijskih poti ponuja v kombinaciji z EVP-
ključavnicami učinkovito zaščito pred zlorabo evakuacijskih vrat, 
brez da omeji proti vlomno delovanje.

Elektronsko zaklenjena panik 
ključavnica – EVP

 Samozaklenljive vgradne 
ključavnice serije 21 za lese-
na in kovinska vrata, serije 19 
za vrata s cevastim okvirjem
– Optimalne zapirne točke 
 za električno zaklenljivo 
 področje ključavnic
– Zmanjšanje sistemskih 
 komponent
– Prijazne rešitve za 
 načrtovalce in proizvajalce

Odpiranje Alarm Zapiranje

Krmilna enota možna v kombinaciji z 
čitalcem izhoda

Kartični čitalec
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Avtomatski vhodni sistemi

Avtomatska drsna vrata
GU sistemi avtomatskih drsnih vrat nudijo funkcionalnost podreje-
no namenu, visoki stopnji ekonomičnosti in varnosti za vsak vhod. 
Obširen program bazira na mikroprocesorsko vodljivem pogonu, 
ki z svojo majhno vgradno višino ponuja komfortno rešitev vhodov 
brez ovir. Precizen sistem profi lov za okvir krila poudari zahteven 
dizajn vrat.
Vsi sistemi vrat so preizkušeni po TÜV za uporabo na evakuacijskih 
potek in izhodih v slučaju panike in reševanja.

Drsna vrata

 Moderna vhodna oblika z 
vitkim pogonom vrat

 Obiskovalcem prijazno 
odpiranje in zapiranje

Teleskopska vrata

 Širok prehod tudi na malem 
prostoru

 Eleganten videz zaradi pre-
ciznega okvirja vratnega krila

Krožna drsna vrata

 Za vhode z zahtevno arhitek-
turo

 Ozek pogon z integriranimi 
varnostnimi senzorji

Kotna drsna vrata

 Idealna kombinacija komfort-
nega prehoda in reprezenta-
tivnega arhitekturnega videza

 Dobavljivo za vsak kot od 90° 
do 170°

Pogon za krilna vrata
Pogonska tehnika za 1- in 2-krilna vrata, primerna za vse pogoje 
vgradnje. Varno in enostavno upravljanje. Naknadno renoviranje 
obstoječih krilnih vrat, zaradi modernizacije vhoda, je lahko izvedl-
jivo. Primerna za uporabo na vratih za zaščito pred požarom in vratih 
za zaščito pred dimom. Dobavljiv je tudi talni pogon za krilna vrata. 

 Izredno tih

 Za zunanja in notranja vrata

 Enostavna montaža, zagon in 
vzdrževanje

 Integrirano tipalo z LED 
prikazom 

 Mehansko možna pozicija za 
odprto

 Možen vnos za funkcijo moči 
vetra

 Dinamično prilagajanje 
odpiralnega časa

 Motorna ključavnica, SECURY 
A-Öffner, direktna vezava za 
električno vratno zapiralo in 
varnostne sensorje je možna

 Vtično mesto za radijsko 
kartico

 Kompaktno ohišje v 
modernem G.U-BKS dizajnu
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Avtomatski vhodni sistemi

Drsne steklene pregrade
Sistemi drsnih steklenih pregrad ponujajo individualne možnosti 
uporabe v poslovnih hišah, nakupovalnih centrih, bankah:

Ročne ali popolnoma 
avtomatske drsne steklene 
pregrade

 Ustvarjanje variabilnih pros-
torov z uporabo kot predelne 
stene

 Ločevanje prostora in upora-
ba kot izložba

 Neomejena kreativnost z 
ravno, ukrivljeno ali kotno 
postavitvijo

 Komfortno odpiranje in zapi-
ranje s pritiskom na tipko ali 
ročno upravljanje, po želji

Sistemi rotirajočih vrat
Sistemi rotirajočih vrat so vsestransko uporabni. Z njimi se lahko 
pristop v stavbe oblikuje funkcionalno, zagotovi se pa tudi toplotna in 
zvočna izolacija. 

Rotirajoča vrata

 Ročno upravljanje ali uporaba 
popolnoma avtomatskega 
pogona

 Udoben in varen prehod skozi 
sistem 3- ali 4-prekatov

 Individualne rešitve za 
zahtevne arhitekture stavb

 Inovativen dizajn vrat, npr. 
popolnoma zastekljena kons-
trukcija z steklenim stropom 
in pogonom v tleh

Varnostna vrata
Varnostna rotirajoča vrata in varnostna krožna vrata so namenjena 
posebej za področja z visoko senzibilnostjo kot na primer banke, 
ministrstva, računski centri.

 Kontroliran pristop v zavaro-
vane cone samo za izbrane 
osebe s pomočjo sistema 
kontrole pristopa

 Varovanje glavnih in stranskih 
vhodov brez uporabe dodat-
nega osebja
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Menedžment za okna in vrata

G.U-BKS NET

Sistem Management G.U-BKS NET povezuje elektromehanične 
sisteme povezujočih skupin preko moderne BUS-komunikacije 
in zagotavlja avtomatsko skupno uporabnost.

Centralna konfi guracija je prav tako kot centralna sistemska 
kontrola del moderne sistemske gradnje.

Bus sistem omogoča krmiljenje in pogled raznih mehatroničnih 
izdelkov preko razdelilne enote k GEMOS-Sistemske rešitve za 
varovanje zgradb.

Fleksibilnost sistema GEMOS dovoljuje, da se učinkovito in udobno 
realizirajo specifi čne zahteve objektov po meri. Dodatno ponuja 
povezujoča skupina podjetji vse potrebne storitve kot so inženiring, 
inštalacija in seveda tudi vzdrževanje projektov. Mnoge mednarodne 
reference iz različnih področij uporabe učinkovitosti.

GEMOS – Sistemske rešitve za varovanje zgradb
Menedžment sistem GEMOS omogoča integracijo vseh podatkov v 
zgradbah s področja varnostne tehnike.
Menedžment za okna in vrata ponuja moderno tehniko zaklepanja, 
zanesljiv nadzor in inteligentno informacijsko podporo iz ene roke.

 G.U-BKS NET

 Požarni nadzor

 Protivlomni nadzor

 Nadzor zgradb

 I/O Module

 Komunikacijske naprave

 Video nadzor

 Kontrola pristopa

 Sprejemne centrale

 Krmilnik evakuacijskih vrat

 Perimeter

 Klic v sili za osebe

 UGM

 Naprave za nadzor dima 
in toplote
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Servis

Servis
Servisna podpora povezujočih skupin ponuja številne možnosti. 
Ponudba vključuje možnost realizacije do naročila, informacije, 
planiranje in upravljanje.

Podporni servis

 Internetno podprti modul 
podpore za izdelavo kom-
pleksnih zahtev, razčlenjenih 
po produktnih področjih

CIS – Customer Information 
System

 Internetno podprti sistem za 
naročanje in informacijski 
sistem za stranke z pregle-
dom dogajanja od naročila do 
računa. Internetno podprti si-
stem za planiranje in možnost 
naročila za centralne sisteme

MKS – MasterKeySystem

 Internetno podprti sistem za 
planiranje in možnost naročila 
za centralne sisteme

KeyManager

 Profesionalni Software za 
upravljanje, dokumentiranje 
in programiranje mehanskih 
in mehatroničnih centralnih 
sistemov

Podpora za okovje

 Internetno podprti Produkt- 
 in iskalec 

izdelkov za izdelavo ponudb 
in naročil od garnitur okovja 
in kosovnic za okna, vrata in 
vhodnih sistemov

Servis podatkov o okovju

 Izdelava individualnih rešitev 
in zagotovitev CNC podatkov 
za krmiljenje proizvodnje
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