
OKOVJE ZA OKNA
OKOVJE ZA VRATA
AVTOMATSKI VHODNI SISTEMI
MENEDŽMENT ZA OKNA IN VRATA

 Prednosti sistemov

ZA OKNA IN BALKONSKA VRATA IZ UMETNE MASE, LESA IN ALUMINIJA

Program vrtljivo-nagibnega okovja UNI-JET
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Program vrtljivo-nagibnega okovja UNI-JET

Emocije ki premikajo

Skupina podjetij 
Gretsch-Unitas

Že od leta 1907 se lastniška 
skupina GU ukvarja z 
odpiranjem in zapiranjem oken 
in vrat. Skozi tehnične inovacije 
in stalne izboljšave tehnike 
okovja si ustvarja ime na trgu, 
ter se tako v prihodnosti ust-
varjajo novi trendi in merila.

Na najnovejšem stanju 
tehnike

Vrtljivo-nagibno okovje 
podjetja GU „blesti“ po svetu 
s svojo visoko, večkrat 
preverjeno kvaliteto. Že 
osnovna oprema z modularnim 
sistemom centralnega zaklepa 
za vse izvedbe ali 
internacionalno priznana 
površina ferGUard nudita zelo 
visoko varnost. 

Inteligentno skonstruirani 

sestavni deli prihranijo na 
času v avtomatizirani oz. ročni 
montaži in skrbijo za nizke 
stroške skladiščenja. 

Več kot le okovje

Z sistemom UNI-JET 
ponujamo vrtljivo-nagibno 
okovje, ki izpolnjuje 
individualne zahteve 
izdelovalcev oken in končnih 
uporabnikov po komfortu, 
varnosti in funkcionalnosti, 
kot tudi zadostitvi posebnih 
zahtev v celotnem obsegu. Z 
sistemom UNI-JET je možno, 
obstoječa vrtljivo-nagibna 
okna spraviti na najnovejši 
nivo tehnike.

Sistemske rešitve za 
individualne zahteve

Ustrezno osnovnemu načelu 
„Prednosti sistemov“ bo trajno 
zagotovljeno, da bo za vsak 
sistem lahko ponujena 
individualna sistemska rešitev 
za ustrezen trg v obliki 
CE-certifi ciranja celotnega 
sistema. Kot sistemski 
ponudnik za les lahko podjetje 
Gretsch-Unitas ubere 
neodvisne poti in nosi vse 
izračune, ki jih zahteva trg. 

Tradicija ki obvezuje - vodilni standardi tako v izvedbi, kot v kvaliteti

Z dovoljenjem: Scottish Parliament, GB-Edinburgh
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Program vrtljivo-nagibnega okovja UNI-JET

Vsebina

Vidna naležna stran tečaja

Pri podjetju GU dobite vidni sistem 
vrtljivo-nagibnega okovja za vsako obliko 
okna in vsak material okvirja. 

Na razpolago je veliko število kljuk in 
pokrivnih pokrovov v barvah prilagojenih 
površini okna.

UNI-JET S-CONCEALED  
popolnoma zakrit!

Ta popolnoma zakrita izvedba okovja nudi 
individualne oblikovne možnosti.

Nobeni naležni deli okovja ne kvarijo 
estetiko okna.

Centralni zaklep

Sistem centralnega zaklepa je UNIverzalno 
primeren za vse vrste materiala za okna. 
Kot osnovo ne ponuja le temeljne var-
nosti, temveč omogoča tudi certifi cirano 
protivlomno zadržanje do odpornostnega 
razreda WK2 oz. WK3. 

Dopolnitev sistema centralnega zaklepa z 
le nekaj deli zadostuje, da se lahko izvede 
standardizacija uporabe tudi v posebnih 
izvedbah oken.

Ta koncept vodi k optimalnemu 
skladiščenju, saj je za tako raznoliko upora-
bo potrebno le nekaj dodatnih delov.

Sistemska družina UNI-JET  .................................................................................Stran 04

Osnova
Sistem centralnega zaklepa za vse izvedbe ...................................................................Stran 05

Popolnoma zakrit sistem okovja UNI-JET S-CONCEALED
Za okna in balkonska vrata iz umetne mase in lesa ......................................................Stran 06

Sistem okovja UNI-JET D
Za okna in balkonska vrata iz umetne mase ..................................................................Stran 08

Sistem okovja UNI-JET M in UNI-JET S
Za okna in balkonska vrata iz lesa ...................................................................................Stran 10

Sistem okovja UNI-JET C in UNI-JET D
Za okna in balkonska vrata iz aluminija ..........................................................................Stran 12

Obljuba podjetja GU 
Preizkušena varnost ...........................................................................................................Stran 14

GU servis
Podjetje Gretsch-Unitas – Vaš moderni partner ...........................................................Stran 15
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Družina sistemov UNI-JET

Sistem centralnega zaklepa 
je primeren za vse stopn-
je od osnovne varnosti do 
preizkušenega protivlomnega 
zadržanja.
Klasifi kacija odpornostnega 
razreda se določi z uporabo 
različnih zapirnih ploščic.

Enostavno praktično !

Vse zapirne točke so opremljene z 
avtomatskimi zatiči . 
Samostojno „clever“ se prilagaja ne vedno 
optimalno zračnost v utoru in toleranca kril. 
Vse nastavitve se izvajajo z Torx sistemom. 
Montaža in vzdrževanje je za vas 
enostavnejša, bolj praktična in bolj 
racionalna.

Vrtljivo-nagibne škarje z večstopenjskim 
položajem reže za zračenje.

Povezovanje gonilke in škarij z zaporo na 
sistem spenjanja. 

Zapirna ploščica SE JekloZapirna ploščica SE ZamakZapirna ploščica 

Zaščita z površinskim srebrnim pečatom 
ferGUard*silber

Že leta velja atraktivna srebrna površina kot 
standard okenskega okovja. V treh, drug za 
drugim, premišljenih korakih se v modernih računsko 
krmiljenih napravah nanaša ferGUard*silber. Tako 
je dolgoročno zagotovljena kvalitetna korozijska 
zaščita, kar se prepričljivo dokazuje v postopku 
preizkusa s solnim pršenjem.

Z novo keramično visoko tehnološko površinsko 
zaščito faceGUard je na voljo dodatna površina za 
posebne izvedbe, ki izpolnjuje povišane zahteve v 
agresivnejših okoliških ozračjih. 
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Pregled izdelkov

Izvedbe Umetna masa in les Aluminij

Vrtljivo-nagibno okovje UNI-JET S UNI-JET D UNI-JET M UNI-JET C UNI-JET D

Legenda S = privijačeno D = vrtano M = rezkano C = vpeto D = vrtano 

Širina utora v krilu (mm) 390 – 1400 280 – 1600 280 – 1600 280 – 1600 280 – 1600

Višina utora v krilu (mm) 280 – 2800 280 – 2800 280 – 2800 280 – 2800

Teža krila maks. (kg) 130 130 150 130

Stran 6 10 8 10 12

Sistem centralnega zaklepa za vse

 n Manj sestavnih delov, od osnovne varnosti do WK2/WK3, vodi 
k prihranku časa pri dobavi oken.

 n Lahko ročno upravljanje okovja, tudi pri velikih in protivlomnih 
okenskih elementih.

 n Protivlomna osnovna varnost je GU standard.

 n Od ročne do avtomatizirane montaže okovja.

 n Vse izvedbe oken so izvedljive z UNI-JET sistemom 
centralnega zaklepa.

 n Avtomatski zatič  avtomatsko prilagaja zračnost v 
utoru. Dodatno je nastavljiv tudi z Torx sistemom.

 n Integrirano varovalo pred zaloputanjenem drži krilo varno v 
nagibnem položaju, tudi pri prepihu.

 n Okensko omejevalo krila lahkotno dvigne okno v zaklepni 
položaj in tako podpira komfortno upravljanje krila. Nadalje 
zanesljivo prepreči eventualno napačno upravljanje.

 n Reža za zračenje omogoča dozirano zračenje.

 n Plosko pakiranje varčuje s prostorom in racionalizira montažo 
krila in podboja z prihrankom časa in razpoložljivostjo. 

 n Obsežna izbira elektronskih nadzornih sistemov odpiranja in 
zapiranja se lahko integrira v UNIverzalen zaklepni sistem.

 n Na voljo so rešitve za krmiljenje ogrevanja in kuhinjskih nap 
ter vse do VDS certificiranih protivlomnih naprav.

Eden za vse ! – Uporaba, obdelava, oblika okna

V toku časa je iz dvoročno upravljanega sistema zaklepa nastal današnji sistem centralnega zaklepa. Podjetje GU je perfekcioniralo to 
vrtljivo-nagibno okovje in razvilo okovje UNI-JET. S tem nudi podjetje Gretsch-Unitas enoročno upravljan sistem vrtljivo-nagibnega 
okovja, primeren za okna iz umetne mase, lesa in aluminija, ki je medtem zaradi svojih markantnih prednosti postal standard v izdelavi 
oken. V tem oblikovno lepem in funkcionalnem sistemu so „clevere“ ideje nepremagljive:

Sistem centralnega zaklepa za vse izvedbe

Osnova

Iznajdljivo, ergonomsko pakiranjeSpenjanje Omejevalo krila
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Za okna in balkonska vrata iz umetne mase in lesa

Popolnoma zakrita izvedba okovja UNI-JET S-CONCEALED

Dizajn in funkcionalnost

UNI-JET S-CONCEALED

Sistem okovja UNI-JET S-CONCEALED se izbira za povišane zahteve pri oknih in balkonskih vratih iz umetne mase in lesa. Z okovjem 
UNI-JET S-CONCEALED so izvedljive individualne oblikovne možnosti. Arhitektura linij se ohranja zaradi popolnoma zakrite izvedbe 
tečajev. Okovje UNI-JET S-CONCEALED je bilo po DIN EN 13126-8 uspešno podvrženo trajnemu testiranju funkcije z 15.000 cikli in 
tako izpolnjuje zahteve evropskih norm.

 n Možnost kreativnega delovanja v dizajnu z trenutno modnimi 
višinami kril do 2800 mm.

 n Vaše vidno polje ne ovira tečaj temveč se ustavi na kljuki in 
dizajnu okna. 

 n Možna konstrukcija balkona in terase brez talnih ovir. 

 n S pomočjo neprekinjenega notranjega tesnila se doseže vodno 
tesnenje v utoru okna in izboljšana zvočna zaščita. 

 n Povišano tesnjenje zaradi neprekinjenega tesnilnega nivoja 
(energijsko varčno okno).

 n Tehnično in estetsko perfekcionirano okovje z ohranjeno kvali-
tetno in storilno značilnostjo podjetja Gretsch-Unitas.

 n Izbira barve okenskih profilov se lahko 
izbere popolnoma neodvisno od dane 
površine okovja.

Slikovni arhiv: shotshop
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Pregled izdelkov

Opis
Zračnost v 
utoru (mm)

Žleb (mm)
Prekrivanje 
krila  (mm)

Maks. teža 
krila (kg)

Širina utora v 
krilu (mm)

Višina utora v 
krilu (mm)

UNI-JET S-CONCEALED 12 9 / 13 max. 22 130 1400 2800

Prednosti dizajna

 n UNIverzalno uporabno okovje, saj se lahko namesti kot 
standard v vse serije oken.

 n Deli okovja ne bodo poškodovani ali umazani pri vgradnji na 
gradbišču, saj ležijo zaščiteno v utoru. Nadležna in časovno 
intenzivna zaščita z lepljenjem na strani tečajev ni več 
potrebna.

 n Primerno za teže kril do 130 kg brez dodatnih del.

 n Širok kot odpiranja do 100° omogoča neomejen razgled.

 n Certificirana protivlomna zaščita po DIN V ENV 1627-1630 do 
odpornostnega razreda 2.

 n Vrste odpiranja vrtljivo-, vrtljivo-nagibno-, nagibno pred vrtlji-
vim-, in nagibno- okno.

 n 3-krilno „švicarsko okno“ brez fiksnega stebra se lahko realizi-
ra s tem okovjem brez problemov.

Tehnične prednosti

 n Možna montaža ene osebe! Krila je možno kot vedno sneti ali 
obesiti paralelno z podbojem brez orodja.

 n Vse nastavitve okovja se lahko izvede z sistemskim orodjem.

 n Nizke zaloge in dober izkoristek stroškov, saj ni potrebno 
barvno ujemanje tečajev in okna.

 n Okovje UNI-JET je podvrženo kvalitetnemu menedžmentu 
QM328 („preizkušena kakovost“) s strani ift Rosenheim.

 n 10 letna garancija na funkcijo.

 n Ni potrebe po vrtanju ali rezkanju okna.

 n Avtomatski zatič „Cleverle“ – garant za funkcijo okna. Zapirni 
zatič avtomatsko uravnava toleranco zračnosti v utoru.

 n Robustna izvedba se reflektira v debelini materiala in 
obdelavi.

 n Lepa adaptacija okovja v podloge specifičnih profilov. 

Popolnoma zakrit, eleganten, zanesljiv

Novo defi niran standard !

Kotni ležaj Škarje Ležaj nagibnega okna
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Za okna in balkonska vrata iz umetne mase

Sistem okovja UNI-JET D

UNI-JET D

Pri vrtljivo-nagibnem okovju UNI-JET D gre za okensko okovje za okna iz umetne mase z kotno spono ali kotno spono v utoru. Z okovjem 
UNI-JET D ponujamo kvaliteten in zelo praktičen sistem, ki je bil perfekcioniran z konceptom sistema centralnega zaklepa (več o tem na 
strani 4). Tudi tukaj je stran tečaja dopolnjena z UNI-JET standardnim programom – kar vodi k optimizaciji skladiščenja in s tem nižjim 
stroškom.

Dizajn in funkcionalnost

 n Ozka estetika na strani tečaja sovpada z vitkim profilom in 
omogoča maksimalno površino stekla.

 n Preprosta eleganca na strani tečaja okovja UNI-JET D 
postavlja vidne akcente v estetiki oken. 

 n Stilski pokrovi se lahko barvno prilagodijo na površino okna. 
Okenske kljuke dopolnijo barvno harmonijo.

 n Sistem okovja omogoča lahko in komfortno upravljanje okna.

 n Naležno okovje UNI-JET D je poravnano z prekrivanjem. Okno 
obdrži svojo linijo in izgled. 

 n V okno razporejeno okovje omogoča lahko in hitro čiščenje.

Z dovoljenjem: Holzbau Becker & Sohn GmbH, Medebach Slikovne pravice: Wiedemann Fotografi e, Kassel
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Pregled izdelkov

Opis
Zračnost v 
utoru (mm)

Žleb (mm)
Prekrivanje 
krila  (mm)

Maks. teža 
krila (kg)

Širina utora v 
krilu (mm)

Višina utora v 
krilu (mm)

 UNI-JET D 12 9/13 18/20/22 130 1600 2800

Osnova: centralni zaklep

 n Optimirano skladiščenje: Izvedbe okovja na strani tečaja 
temeljijo na UNI-JET sistemu centralnega zaklepa z 
samonastavljivimi zatiči gobaste oblike iz jekla „Cleverle“.

 n Samonastavljiv zatič gobaste oblike iz jekla „Cleverle“ skrbi za 
večjo varnost in uravnava toleranco zračnosti v utoru.

 n Certificirana protivlomna varnost do odpornostnega razreda 
2 je v sistemu centralnega zaklepa določena z izbiro ustreznih 
zapirnih ploščic.

Nadaljnje prednosti strani tečaja

 n Tridimenzionalna nastavitev kotnega in škarjastega ležaja 
izenačuje vgradne tolerance in ohranja okno zanesljivo v 
funkciji in tesnjenju na dolgi rok.

 n Škarjasti tečaj ima integrirano zavoro krila, ki kompenzira 
tolerance montaže in zasteklitve, tako da se krilo ne zapira 
samo od sebe (tudi pri rahlem vetru).

 n Opcijsko je na voljo tudi nastavljiva zavora krila.

 n Simetrična šablona vrtanja in vijačenja podstavka škarjastega 
in kotnega ležaja je izdelana tako, da je zagotovljeno 
optimalno vijačenje v jekleno armaturo.

 n Za balkonska vrata in vrata na teraso z pragom za lahek 
dostop, brez ovir, so na voljo specialno prilagojene rešitve na 
strani tečaja.

 n Masivna kotna spona v utoru v popolnoma jekleni izvedbi nosi 
tudi najtežje posebne zasteklitve.

Milijonkrat preizkušena stran tečaja !

Škarjasti ležaj Kotna spona v utoru Kotna spona  
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Za okna in balkonska vrata iz lesa

Sistem okovja UNI-JET M in UNI-JET S

UNI-JET M in UNI-JET S

Za okna in balkonska vrata iz lesa so na voljo različne variante na strani tečaja, ki sistem centralnega zaklepa optimalno dopolnjujejo. Od 
enojnega preko dvojnega ležaja UNI-JET M vse do privijačenega kotnega in škarjastega ležaja UNI-JET S – vse je optimalno prilagojeno 
v dizajn okna. Robustne izvedbe tečajev iz jekla omogočajo predimenzionirane velikosti oken, tako da je možno izvesti visoke okenske 
elemente.

Dizajn in funkcionalnost

 n Ozka estetika na strani tečaja omogoča uporabo vitkih 
profilov.

 n Posledično večje površine stekla na oknu ponujajo več 
svetlobe in večji komfort bivanja.

 n Preprosta eleganca na strani tečaja okovja UNI-JET M in 
UNI-JET S postavlja vidne akcente v estetiki oken. 
Stran tečaja okovja UNI-JET S-CONTURA leži skrito v dizajnu 
okenskega profila, v obliki krožnega senčnega žleba.

 n Kvalitetna površina ferGUard*silber na strani tečaja dobro 
barvno harmonira z svetlimi in temnimi površinami lesa.

 n Na voljo so stilski pokrovi in okenske kljuke, ki so barvno 
prilagojeni površini okna. 

 n Sistem okovja omogoča optimalno tesnjenje okna kot tudi 
lahko in komfortno upravljanje okna.

Slikovni arhiv: panthermedia
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Pregled izdelkov

Opis
Zračnost v 
utoru (mm)

Žleb (mm)
Prekrivanje 
krila  (mm)

Maks. teža 
krila (kg)

Širina utora v 
krilu (mm)

Višina utora v 
krilu (mm)

UNI-JET M 20/12 12 9 18/20 130 1600 2800

UNI-JET M 6/12 12 9/13 18/20 150 1600 2800

UNI-JET M 6/4 4 9/13 15/18/20 130 1600 2800

UNI-JET M 6/4 i 4 9 15/18 130 1600 2800

UNI-JET S 12 9/13 18/20 130 1600 2800

UNI-JET S-CONTURA 12 - - 130 1600 2800

Prednosti UNI-JET M in UNI-JET S

 n Sistem centralnega zaklepa UNI-JET nudi s svojo UNIverzalno 
uporabo osnovo za okna, balkonska vrata in posebna okna.

 n Avtomatski zatič „Cleverle“ avtomatsko uravnava toleranco 
zračnosti v utoru – za nadaljnjo lahko upravljanje z okovjem. 

 n Pri GU je jekleni zapirni zatič gobaste oblike „Cleverle“ 
standarden. Varnostna stopnja se določa z izbiro ustreznih 
zapirnih ploščic. Povišana protivlomna zaščita se lahko 
nadgradi v že vgrajenem oknu tudi kasneje z menjavo zapirnih 
ploščic.

 n Pri GU standardno uveljavljene tridimenzionalne nastavitve 
kotnega in škarjastega ležaja uravnavajo tolerance priprave in 
vgradnje okna. 

 n Raznovrstna izbira na strani tečaja za okna iz lesa nudi vedno 
pravo rešitev in se jo zatorej lahko optimalno integrira v potek 
izdelave.

 n Škarjasti tečaj ima integrirano zavoro krila, ki preprečuje, da 
se krilo samo zapira tudi pri rahlem vetru. Opcijsko je na voljo 
tudi nastavljiva zavora krila. 

 n Za balkonska vrata in vrata na teraso z pragom za lahek 
dostop, so na voljo posebej enostavne in hitro prilagojene 
rešitve na strani tečaja.

 n Specialne kotne spone v utoru zagotavljajo funkcijo okna tudi 
pri mehkejšem lesu za okna in tako zaokrožujejo program 
podjetja GU.

Eleganten – brezmejen – raznolik !

Šablona za rezkanje 
UNI-JET M 20 / 12

Šablona za rezkanje 
UNI-JET M 6 / 12

Šablona za rezkanje 
UNI-JET M 6 / 4 (M 6 / 4i)

UNI-JET S vgrajen
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Za okna in balkonska vrata iz aluminija

Sistem okovja UNI-JET C in UNI-JET D

UNI-JET C in UNI-JET D

Aluminijasta okna so reprezentativen del notranje arhitekture v modernih individualnih hišah in kvalitetnih objektih. Zato da nastane 
harmonična celotna slika med oknom in okovjem, nudi GU obširen program inovativnega okovja. Koncept UNI-JET dovoli, s popolnoma 
zakritim sistemom okovja UNI-JET C-CONCEALED, kot tudi vidnimi sistemi okovja UNI-JET C in UNI-JET D, veliko oblikovalske svobode. 
Sistemi okovja so najbolje prilagojeni aluminijastim oknom z 16 mm žlebom za okovje.

Dizajn in funkcionalnost

 n Naležno okovje UNI-JET C in D je poravnano z prekrivanjem. 
Okno obdrži svojo linijo in izgled.  

 n Ozka estetika na strani tečaja sovpada z vitkim profilom in 
omogoča maksimalno površino stekla.

 n Preprosta eleganca na strani tečaja postavlja vidne akcente v 
estetiki oken. 

 n Stran tečaja je tehnično izvedena tako, da jo je možno 
pobarvati po določeni barvi, ki so zahtevane na objektu.

 n Koncept UNI-JET C-CONCEALED prepriča s povišanim 
tesnjenjem zaradi neprekinjenega tesnilnega nivoja 
(energijsko varčno okno).

 n Kvalitetna površina okovja ferGUard*silber optimalno dopoln-
juje odpornost aluminijastega okna. 
Za ekstremne površinske zahteve v agresivnih okoljih je na 
voljo površina faceGUard.

Z dovoljenjem: Tepasse Fenster GmbH, D-Bocholt 
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Pregled izdelkov

Opis
Zračnost v 
utoru (mm)

Žleb (mm)
Prekrivanje 
krila  (mm)

Maks. teža 
krila (kg)

Širina utora v 
krilu (mm)

Višina utora v 
krilu (mm)

UNI-JET C-CONCEALED 12 9/13 18/20/22 130 1400 2800

UNI-JET C 12 9/13 18/20 130 1600 2800

UNI-JET D 12 9/13 18/20/22 130 1600 2800

Prednosti UNI-JET C in UNI-JET D

 n Dobavitelji aluminijastih, oken iz umetne mase ali lesenih 
oken lahko uporabijo enak sistem okovja UNI-JET za različne 
materiale.

 n Stran tečaja sistema UNI-JET C je v optiki in dizajnu 
predstavljen kot tečaj za aluminijasti profil in potemtakem 
ustreza zahtevam objekta ter zahtevam arhitektov.

 n Škarjasti in kotni ležaj okovja UNI-JET C in 
UNI-JET C-CONCEALED je možno vpeti, tako se zagotovi 
racionalna montaža okovja.

 n Sistem okovja UNI-JET omogoča lahko in komfortno 
upravljanje okna brez, za pomično okovje, tipičnih zvokov 
drsenja.

 n Avtomatski zatič „Cleverle“ avtomatsko uravnava toleranco 
zračnosti v utoru in toleranco pri montaži – za nadaljnjo lahko 
in udobno upravljanje z okovjem.

 n Pri GU je jekleni zapirni zatič gobaste oblike „Cleverle“ 
standarden. Protivlomna varnost se lahko določi z izbiro 
ustreznih zapirnih ploščic. Varnost se lahko nadgradi v že 
vgrajenem oknu tudi kasneje z menjavo zapirnih ploščic.

 n Pri GU standardno uveljavljene tridimenzionalne nastavitve 
kotnega in škarjastega ležaja uravnavajo tolerance priprave in 
vgradnje okna. 

 n Za balkonska vrata in vrata na teraso z pragom za lahek 
dostop, so na voljo posebej enostavne in hitro prilagojene 
rešitve na strani tečaja.

 n Stilski pokrovi sistema okovja UNI-JET D se lahko barvno 
prilagodijo na površino okna. Okenske kljuke dopolnijo barvno 
harmonijo.

 n Škarjasti tečaj okovja UNI-JET D z integrirano zavoro krila, 
preprečuje, da se krilo samo zapira tudi pri rahlem vetru. 
Opcijsko je na voljo tudi nastavljiva zavora krila.

 n Kot odpiranja krila do 180° omogoča neomejen izkoristek 
prostora.

Robusten in eleganten !

UNI-JET D – stran tečajaUNI-JET C – stran tečajaUNI-JET C-CONCEALED – stran tečaja
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Obljuba podjetja GU

Skupina podjetij Gretsch-Unitas je pri ift Rosenheim uspešno 
preizkusilo 1- in 2-krilno vrtljivo-nagibno okno, 1-krilne posebne 
oblike kot so polkrožna in poševna okna, 1- in 2-krilne paralelno 
drsno-nagibno elemente, dvižno-drsne elemente, kot tudi 
odpirala nadsvetlobe, na odpornostni razred WK2.

Ponujamo vam možnost, da izkoristite preizkusno izjavo WK2, ne 
da bi sami izvajali preizkuse. Edini pogoj je udeležba na 
enodnevnem plačljivem šolanju na sedežu podjetja v Ditzingenu. 
S tem šolanjem dobite pravico, izdelovati v licenco zajete 
protivlomne elemente in dobavljati ift preizkušena okna in 
balkonska vrata. Prejmete licenčni dogovor, listino kot tudi sis-
temsko mapo „Protivlomna okna in balkonska vrata po DIN V ENV 
1627-1630“. S pomočjo te podloge lahko izdelujete vaše sisteme 
oken tako, da so izpolnjene zahteve za protivlomne elemente. 

Naš modularni sistem omogoča, da vam lahko ponudimo vse 
sisteme oken, načine odpiranja, sisteme zasteklitev kot sisteme 
montaž ki so na trgu, ne da bi morali zelo odstopati od vaših 
standardov.

Več informacij na: www.g-u.com

Za stranke uspešno preizkušen WK2: 

Preizkušena varnost

Kvaliteta: Uspešno certifi cirana

DIN ISO 9001 defi nira zahteve po strukturi in načinu dela 
podjetja in njegovega kvalitetnega menedžmenta.

Leta 1995 je združenje AGQS certifi ciralo podjetju 
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge uspešno uvedbo kvalitetno 
varnostnega sistema, ki ustreza DIN ISO 9001.

Dobava kvalitetnih produktov je za podjetje trajna zaveza. 
Certifi ciranje potrjuje, de so tudi interni procesi podjetja – od 
razvoja do prodaje in servisa – usklajeni s to zavezo.

več kot 100 let izkušenj

svetovna navzočnost

Sistemske rešitve za objekte

Svetovanje že pri projektiranju Ponudnik sistema za CE in WK2 Varnost skozi kvalitetno proizvodnjo
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Skupina podjetij Gretsch-Unitas – Vaš moderen partner

GU-Servis

Skupina podjetij Gretsch-Unitas je na inštitutu za preizkušanje 
gradbenih elementov (PfB) v Rosenheimu uspešno prestalo preiz-
kus prvotnega tipa (Initial Type Testing = ITT) za okna in balkonska 
vrata iz lesa po produktnem standardu EN 14351-1. 

Od februarja 2010 se lahko tržijo le CE-označena okna in bal-
konska vrata. Za to vam kot ponudnik sistema ponujamo servis 
prenosa rezultatov preizkusov. Ti kaskadni postopki ITT vam 
omogočajo, da lahko vaša okna in balkonska vrata označite po 
produktnem standardu 14351-1 CE, ne da bi sami izvajali preizku-
se. 

Z enodnevnim plačljivim šolanjem na sedežu podjetja v Ditzin-
genu vas podpiramo v izvedbi vaše tovarniške kontrole proiz-
vodnje, CE-označevanja in izjave o ustreznosti. Na koncu šolanja 
lahko vse udeležene družbe pridobijo licenco. Ta licenca vsebuje 
sistemsko mapo „CE-oznaka za okna in balkonska vrata iz lesa“, 
ki vam omogoča, proizvajati sisteme oken, ki izpolnjujejo zahteve 
produktnega standarda EN 14351-1.

Ponudnik sistema za certifi kat CE

confiGUrator – poudarek na oknih

Produkcijski confi gurator za okna in balkonska vrata za 
izračunavanje, za izdelavo ponudb in naročil garnitur okovja in za 
kosovnice.
 n Vaš kontakt: configurator@g-u.de

Servis podatkov okovja

Izdelava individualnih rešitev okovja in zagotovitev CNC-podatkov 
krmilne sisteme v proizvodnji.
 n Vaš kontakt: beschlagdatenservice@g-u.de

Customer Information System (CIS)

Naročniški- in informacijski sistem za stranke za vse artikle z 
točno določenimi naročniškimi številkami.
 n Vaš kontakt: cis@g-u.de

ObS – Order by Scanning (Naročanje z skeniranjem)

Sistem naročanja z skanerjem za proizvodnje, skladišča in/ali 
upravo za zajemanje potreb z skanerji iz etiket z črtno kodo.
 n Vaš kontakt: transfermanager@g-u.de

Elektronski sistemi naročanja
Planiranje – Naročilo – Informiranje – Upravljanje

Online-procesi garantirajo prenos podatkov brez napak, reduci-
rano dispozicijsko porabo, skrajšan čas nabave, aktualne cene in 
kondicije ves čas 7 dni tedensko.

Razvoj posebnih rešitev

skladišča povsod po svetu

modularna sistemska tehnika

Varna prihodnost zaradi zaščite patenta Garancija in vzdrževanjeLogistika – just-in-time v vsak kraj



 Prednosti sistemov

OKOVJE ZA OKNA
OKOVJE ZA VRATA
AVTOMATSKI VHODNI SISTEMI
MENEDŽMENT ZA OKNA IN VRATA

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
CH-3422 Rüdtligen
Tel. + 41 (0) 34 4 48 45-45
Fax + 41 (0) 34 4 45 62-49

GU Baubeschläge Austria GmbH
Mayrwiesstr. 8
A-5300 Hallwang
Tel. + 43 (0) 6 62 66 48 30
Fax + 43 (0) 6 62 66 48 30-3 01

BKS GmbH
Heidestr. 71
D-42549 Velbert
Tel. + 49 (0) 20 51 2 01-0
Fax + 49 (0) 20 51 2 01-4 31

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0
Fax + 49 (0) 71 56 3 01-2 93
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