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Spoštovane bralke in bralci,

odpiranje, premikanje, zapiranje, varova-
nje: izdelki poslovne skupine Gretsch-Uni-
tas se vgrajujejo po vsem svetu. Najdete 
jih v nebotičnikih, individualnih hišah, v 
arhitektonskih umetninah in funkcionalnih 
zgradbah. Z našo široko paleto izdelkov 
smo najbolje pripravljeni odgovoriti na vse 
zahteve okrog vrat in oken in kot sistemski 
partner zagotavljamo varnost in upravlja-
nje zgradb. 

Osnovo ponudbe tvorijo tradicionalne 
blagovne znamke okovja GU BKS in FERCO 
ter GU Automatic in ela-soft. Ponosni smo 
na naš obširen program izdelkov, pri kate-
rem je med seboj združljivih več kot 30.000 
artiklov, ki ga neprenehno razvijamo nap-
rej - vsak dan nekaj novega in to počnemo 
že 100 let.

Vendar pa je najmanj tako pomembna 
tudi filozofija našega družinsko vodenega 
podjetja, v kateri igra veliko vlogo vzaje-
mno spoštovanje naših strank, partnerjev, 
dobaviteljev in sodelavcev. 

S to brošuro vam želimo prikazati, da ne 
le razvijamo in proizvajamo, ampak tudi 
svetujemo, dobavljamo in podpiramo svoje 
stranke od načrtovanja do prevzema. Naše 
strokovno znanje vam predajamo z uspo-
sabljanji in certificiranji. Tudi zaradi tega 
smo vaš močan partner - po vsem svetu v 
35 državah na vseh petih celinah. Vse to 
skupaj zagotavlja posebno kakovost izdel-
kov in storitev GU. Naše sistemske rešitve 
vam bo predstavil vaš svetovalec, ki vas bo 
spremljal od načrtovanja do vzdrževanja. S 
tem vam nudimo prednost - prednost s sis-
temom poslovne skupine Gretsch-Unitas. 

Vabimo vas, da na naslednjih straneh 
preberete, kaj točno ta prednost pomeni. 
Od v prihodnost orientiranih izdelkov čez 
zgodovinsko zgrajeno kulturo inovacij, 
razvoja in proizvodnje v lastnih obratih, 
do naših 3500 kvalificiranih in angažiranih 
sodelavcev po vsem svetu.

Predgovor

Michael von ReschJulius von Resch

Prednosti sistemov

Julius von Resch in Michael von Resch  
(z leve proti desni)
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Sistemska prednost

…mednarodna prisotnost

Tam smo, kjer so naše stranke: po vsem svetu, 
v 35 državah na vseh petih celinah. S to prisotnostjo ustvarjamo 
bližino in smo vaš močan partner. Smo partner, ki govori vaš jezik 
in vam stoji ob strani med celotnim potekom projekta.

…sistemski ponudnik + partner z rešitvami

Dajemo odgovore: tudi za zelo kompleksne zahteve nudimo 
ustrezne izdelke. To nam uspeva kot sistemskemu ponudniku z v 
celoti zaokroženim programom – in z našo kompetenco za majhne 
serije in posebne rešitve.

…vodilni pri inovacijah

Razmišljamo vnaprej: Ideje za izdelke poslovne skupine Gretsch-
-Unitas postavljajo merila. Kajti naše inovacije so več kot zgolj 
novosti. Ustvarjajo poti v varnost in udobje, v učinkovitost in fleksi-
bilnost. Pri tem vselej ravnamo na trdnem temelju dobre tradicije, 
ki jo gojimo že več kot sto let. 

Prednosti sistemov
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Sistemska prednost

... lastna proizvodnja

Poznamo vsak sestavni del: Pri izdelavi naših izdelkov zaupamo 
ljudem, ki jih najbolje poznamo - našim sodelavcem. Ti sestavljajo 
in preskušajo vse izdelke v evropskih obratih v Nemčiji, Franciji in 
na Slovaškem.

... visokokakovostni izdelki

Prepričamo s sistemom: Raznolikost izdelkov je osnova našega 
uspeha - zato je v naši ponudbi več kot 30.000 artiklov. Ves poten-
cial palete izdelkov nazorno kažejo posamezne komponente, ki z 
domišljenim kombiniranjem tvorijo učinkovit sistem.

... kvalificirani sodelavci

Poznamo našo največjo moč: Naši sodelavci so najboljši amba-
sadorji poslovne skupine Gretsch-Unitas. Angažirani, usposobljeni 
in dolgoročno povezani s podjetjem jamčijo za vrednote naših 
blagovnih znamk.

Moči naše poslovne skupine niso samoumevne, ampak se med seboj 

optimalno dopolnjujejo. Tako vrednote blagovnih znamk Gretsch-Unitas 

skupaj tvorijo jedro sistema prednosti.
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Prednost zaradi mednarodne prisotnosti

Smo vsepovsod, kjer so naši kupci – po vsem svetu. 

Kajti poslovna skupina Gretsch-Unitas je prisotna na vseh petih  

celinah. 

V ponudbi 
več kot 

30.000 artiklov

5 proizvodnih 
podjetij 
v Evropi

50 proizvodnih in 
prodajnih podjetij  

v 35 državah
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Prednost zaradi mednarodne prisotnosti

Naša tradicionalna mednarodna usmerje-
nost je ključni dejavnik našega uspeha na 
svetovnem tržišču. Več kot 30.000 artiklov 
v ponudbi ni samo naš svet izdelkov, am-
pak so to hkrati izdelki za ves svet. K temu 
spada tudi močna prisotnost kot partner 
z rešitvami s svetovanjem in servisom, 
kjerkoli že so naše stranke. Rezultat tega 
so prepričljive rešitve, ki se jih da izvesti 
s tehniko poslovne skupine Gretsch-Uni-
tas - najdete jih v pisarniških stavbah, na 
letališčih, v uradih, v luksuznih hotelih, 
šolah, bolnišnicah in v individualnih hišah. 
Za naše stranke so odločilne naše kompe-
tence na področju odpiranja, premikanja, 
zapiranja in varovanja.

K mednarodni prisotnosti, kot jo mi 
razumemo, sodi tudi dovršena logistika. Ta 
zagotavlja varno oskrbo naših partnerjev 
po vsem svetu z izdelki in deli. V svet se 
podamo z izdelki in kompetencami - in svet 
nas sprejme z novimi izzivi in projekti.

Kjerkoli že smo, smo blizu vas in govorimo 
vaš jezik. To velja po strokovni in tudi ze-
mljepisni plati. Kajti zaradi naše mreže, ki 
se razprostira po vsem svetu in jo tvori več 
kot 50 proizvodnih in prodajnih podjetjih, 
lahko naši sodelavci spremljajo vaše pro-
jekte kjerkoli na svetu: visoko angažirani, 
z visoko kompetenco reševanja strokovnih 
problemov in s specifičnimi znanji o pogo-
jih, standardih in smernicah vseh blagovnih 
znamk. 

Našim strankam nudimo med seboj 
usklajene rešitve iz celotnega programa 
poslovne skupine Gretsch-Unitas: Od 
vratne tehnike in avtomatskih vhodnih 
sistemov preko sveta oken in fasad do 
zmogljivih sistemov za kontrolo dostopa in 
upravljanje zgradb.

Vse izdelke in rešitve so razvili naši inženir-
ji na sedežu podjetja v Nemčiji, proizvajajo 
pa jih sodelavci poslovne skupine Gretsch-
-Unitas v evropskih proizvodnih obratih z 
visoko proizvodno kompetenco v Nemčiji, 
Franciji in Slovaškem. S tem skrbimo za za-
upanje v nas in naše izdelke po vsem svetu.

Več kot 3.500  
zaposlenih  

po vsem svetu

Govorimo 
vaš jezik
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Prednost kot sistemski ponudnik

Skupaj z našimi strankami ustvarjamo nove 
možnosti. To je dandanes pomembneje kot 
kadarkoli doslej. Kajti gradbeni objekti so 
iz vidika estetike in tehnike vedno zahtev-
nejši - ob tem pa seveda vse bolj komple-
ksni. To postavlja ustrezno visoke zahteve 
za uporabljene izdelke in njihove funkcije, 
učinkovitost in združljivost - med drugim 
enako kot za sisteme celotne zgradbe. V 
našem programu izdelkov se za ta izziv 
vedno najde pravi odgovor. 

Smo vaš močan partner z rešitvami - od 
najmanjših podrobnosti do celotnih objek-
tov. Tako imamo kot sistemski ponudnik 
celovit in zaključen program, pri katerem 
so vsi elementi med seboj usklajeni. Imamo 
pa tudi ekonomično učinkovite ideje za 
individualne manjše serije in posebne 
rešitve.

Od tega spektra ponudbe imajo vsi korist: 
arhitekti, načrtovalci, izvajalci in obrtniki 
- in z njimi vselej tudi končni kupec. Kajti 
v gradbeništvu se je že zdavnaj izkazalo, 
da imajo gradbeni izdelki kot celovite 
rešitve iz prve roke vselej dobre izglede za 
prihodnost. 

Močna prihodnost s sistemom - za to se še 
posebej zavzemamo. Prične se s kombi-
nacijo različnih izdelkov za opremljanje 
vsakega objekta z individualno prilagojeni-
mi rešitvami. Opremljanje lahko ekonomič-
no izvedemo z uporabo naših med seboj 
združljivih standardnih elementov. Glede 
na vrsto projekta in potrebe je možna zelo 
visoka stopnja individualizacije, pri kateri 
naši inženirji namensko razvijejo specifične 
dele. Te lahko spet povezujete z našimi 
standardnimi elementi - na primer za nena-
vadne fasadne rešitve. 

Prepričljive  
celovite rešitve  

iz prve roke
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Prednost kot sistemski ponudnik

Program med seboj usklajenih izdelkov 
in kompetenca pri ustvarjanju rešitev 
poslovne skupine Gretsch-Unitas sta os-
nova za večjo transparentnost pri izvedbi 
projektov, pri čemer vas ves čas podpira 
ena oseba za stik. In nenazadnje vas naši 
izdelki prepričajo z visoko zanesljivostjo in 
učinkovitostjo pri uporabi, ki sta podprti 
z angažirano poprodajno podporo s strani 
Gretsch-Unitas. Na ta način skrbimo, da 
vas bodo naše rešitve vedno znova prepri-
čale na dolgi rok. 

Prihodnost s sistemom. Ne nudimo zgolj

izdelkov, ampak ponujamo usklajene

rešitve – vse iz prve roke in na temelju

naše nadvse raznolike ponudbe. 

Kompetenca  
v objektu

Med seboj  
združljive rešitve

Sistemske rešitve  
za prihodnost
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1924 1938 1950 1958 1979

Prednost zaradi inovacij

Za Gretsch-Unitas inovacija pomeni strankam neprenehno nuditi 

izdelke in rešitve v novih dimenzijah za večjo varnost, udobje in  

učinkovitost.

Vložena patentna  
prijava za okovje za 
drsna vrata

BKS razvije okrogli 
cilinder – prvi mode-
ren sistem zaklepnih 
cilindrov

BKS prične prodajati  
prvo panično 
ključavnico

Odkritje dvižno-drsnega 
okovja

Razvoj večkratnega 
zaklepanja  
GU-SECURY
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1989 2005 2012 2014 2016

Prednost zaradi inovacij

Inovacija je zgradba, zgrajena na temelju 
dobre tradicije. Zato z novimi rešitvami 
dajemo prepričljive odgovore na trenutne 
izzive panoge in s tem postavljamo trende 
za prihodnost na mednarodnem tržišču. 
Hkrati pa stalno nadalje razvijamo naše 
priznane izdelke in jih s tem vodimo v 
aktivno prihodnost. Kajti naša poslovna 
skupina goji kulturo inovacij s perspektivo: 
ta kultura spada med osrednje vrednote. 
To priča tudi več kot 1.400 patentov, ki 
smo jih doslej prejeli za rezultate našega 
razvoja. Postavljajo merila v naši panogi - 
danes in v bodoče. 

Razvoj v lastnem podjetju je posebna 
prednost naših blagovnih znamk. Kajti naši 
strokovnjaki pri delu na novih rešitvah in 
izdelkih vedno razmišljajo v okviru sistema. 
Pri tem imajo vselej pred očmi posamezni 
izdelek s svojimi prednostmi, vendar pa 
vidijo tudi čez meje izdelka in razmišljajo 
o možnostih povezovanja in združljivosti z 
drugimi rešitvami skupine Gretsch-Unitas. 
To kulturo razvoja omogoča perspektiva, 
pri kateri inženirji vedno mislijo na cilje 
uporabe naše tehnike – kot so varnost, 
udobje, odsotnost ovir in učinkovitost.

Odraz teh inovacij so številne iznajdbe, s 
katerimi so naše blagovne znamke vedno 
znova pošiljale na tržišče odločilne signale. 
K tem inovacijam sodijo dvižno-drsno 
okovje in tehnika SE, okrogli cilindri BKS, 
sistem MasterKey MKS, vrtljivo-nagibno 
okovje JET, drsna vrata za evakuacijske in 
reševalne poti HM-F FT, večkratno zakle-
panje GU-SECURY Automatic in še mnoge 
druge. Vsaka posamezna inovacija je mo-
čan gradnik našega sveta izdelkov – in en 
korak prednosti za nas in naše kupce.

Prvi elektronski  
cilinder ESI

MKS – spletna  
platforma za načr-
tovanje in naročanje 
sistemov cilindrov

Ključavnica SE: prva 
kontrola dostopa, inte-
grirana v ključavnico

Paket za vhodna vrata 
GU – večkrat nagrajen 
in certificiran s strani 
VdS

Prihodnost drsnih 
sistemov: paralelno 
drsno-nagibno okovje, 
izravnano s tlemi, mo-
torna dvižno-drsna vrata 
ePower
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Prednost zaradi lastne proizvodnje

Kompetenca v vsaki podrobnosti, ki jo jam-
čita razvoj in proizvodnja naših izdelkov 
v lastnih proizvodnih obratih v Nemčiji, 
Franciji in na Slovaškem. Tako kot naše 
stranke zaupajo kakovosti izdelkov in za-
jamčeni združljivosti našega programa, mi 
kot sistemski ponudnik zaupamo posebnim 
znanjem in izkušnjam naših sodelavcev. 
Tako postane izjava o poreklu „Made in 
Europe by Gretsch-Unitas“ po vsem svetu 
priznan predikat.

Razmišljamo vnaprej – še posebej pri 
proizvodnji v naših evropskih obratih. 
Tukaj z učinkovitimi in modernimi procesi 
izpolnjujemo zahteve po vse bolj kom-
pleksni in individualizirani tehniki ter jih 
postavljamo v ravnovesje z našimi visokimi 
kakovostnimi kriteriji. Sodelavci pri monta-
ži inteligentno uporabljajo iz avtomobilske 
industrije prevzeti sistem „Pick by Light“ – 
S svetlobnimi signali zmanjšujejo komple-
ksnost sestave, enako kot semaforji urejajo 
cestni promet. S tem pristopom trajno-
stno zmanjšujejo pojave napak v visoko 
individualiziranih proizvodnih procesih in 
zagotavljajo gladko tekoče postopke. 

Vendar pa se želja po samostojni izvedbi 
vseh delovnih korakov ne prične šele pri 
montaži ampak sega do izdelave orodij v 
naših lastnih delavnicah do mednarodne 
logistike. Lastna proizvodnja je pri poslovni 
skupini Gretsch-Unitas enako domišlje-
na kot so naši izdelki. O tem pričajo tudi 
številni certifikati, med drugim za okolju 
prijazno proizvodnjo in kakovost procesa. 

Inovativne  
delovne oblike, kot npr 
sistem „Pick by Light“ 
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Prednost zaradi lastne proizvodnje

Naši izdelki na vseh delih nosijo podpis skupine Gretsch-Unitas. 

Saj lahko celota prepriča le, če se vsi elementi optimalno ujemajo 

med seboj. Zato proizvajamo izdelke izključno v lastnih proizvod-

nih obratih v Evropi.

Številni okoljski  
certifikati in certifikati za 

kakovost procesa

Predikat  
Made in Europe by 

Gretsch-Unitas

Angažiranost in iden-
tifikacija sodelavcev
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Partner z rešitvami po vsem svetu

Moderna arhitektura zastavlja najviš-
je zahteve za oblikovanje in funkcijo 
fasad. V partnerstvu s projektanti, 
sistemskimi dobavitelji, izdelovalci 
kovinskih konstrukcij in predelovalci 
ustvarjamo ustrezne rešitve - na pri-
mer tako, da uporabimo naša po vsem 
svetu priznana standardna okovja 
GU z inovativnimi komponentami, 
ki jih naši inženirji razvijejo za vsak 
posamezen objekt posebej.

Tako se lahko z našimi sistemskimi 
rešitvami za fasade realizirajo estet-
ske posebne rešitve, obenem pa so 
varno in gospodarno izpolnjene tudi 
zahteve standardov in predpisov. 

Individualno zasnovane fasade s 
tehniko skupine Gretsch-Unitas niso 
le arhitektonsko zanimive ampak 
izpolnjujejo tudi najstrožje zahteve 
glede funkcionalnosti, prezračeva-
nja, toplotne izolacije in zaščite pred 
vlomom.

Nove vrste odprtin in oblike oken za  
posebno estetiko fasad
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The Crystal 
London, UK 
Arhitekt: Wilkinson Eyre / 
Pringle Brandon Perkins + Will 
Foto: www.siemens.com/presse
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Partner z rešitvami po vsem svetu

Ko gre zares, mora iti vse na hitro - in 
enostavno. Zato imajo evakuacijska 
vrata z enostavnim upravljanjem 
odločilen pomen za varnost evaku-
acijskih in reševalnih poti. Ker so od 
njihovega delovanja odvisna človeška 
življenja, nudimo strankam med seboj 
usklajene sistemske rešitve za evaku-
acijska vrata. Ta izpolnjujejo znatno 
višje zahteve kot jih predpisujejo 
standardi. 

Te visoke zahteve izpolnjujejo tudi 
naše naprave za odvajanje dima in 
toplote (ODT). Zaradi teh rešitev 
postane vsaka zgradba, kjer se upo-
rabljajo, referenčni objekt za skupino 
Gretsch-Unitas. 

Kajti mi zagotavljamo varnost v 
teh zgradbah - ne le uporabnikom 
zgradbe ampak tudi arhitektom in 
načrtovalcem.

Evakuacijske in reševalne poti,
dobro opremljene z varnostjo
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Letališče Düsseldorf 
Otvoritev 1927 
Adaptacije 2009 - 2015 
Arcitekt: J • S • K   Architekten 
Foto: Andeas Wiese
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Partner z rešitvami po vsem svetu

Naj gre za zelo kompleksne sisteme 
cilindrov v zgradbi ali za vhodna vrata 
zasebne hiše – z našimi izdelki lahko 
upravljate s pravicami dostopa. Tako 
ustvarjamo varnost z udobjem, saj 
tehnika poslovne skupine Gretsch-
-Unitas deluje kot dober vratar: 
nepooblaščenim osebam preprečuje 
dostop, pooblaščene osebe pa prija-
zno sprejme. 

Arhitekti, lastniki objektov in strokov-
njaki za varnost se zanesejo na varno 
delovanje naših izdelkov, prav tako 
pa na učinkovitost in medsebojno 
združljivost. 

Saj se z našim obsežnim in medseboj-
no združljivim sistemom rešitev lahko 
izvede optimalna oblika kontrole 
dostopa za vsako nepremičnino.

Zaščita zakladov s kontrolo dostopa
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Muzej Bode 
Berlin, Deutschland 
Architekt: Wilhelm von Bode 
Foto: Getty Images
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Partner z rešitvami po vsem svetu

Okna in vrata so kritične točke 
vsake zgradbe. Samo kombinacija 
ključavnic, zaklepne tehnike, okovja 
in visokokakovostnih materialov 
zagotavlja učinkovito zaščito. Z 
rešitvami skupine Gretsch-Unitas 
lahko zagotovite varnost s sistemom, 
saj lahko z našimi izdelki vzpostavite 
želene zahteve razredov odpornosti 
protivlomne zaščite. 

Katera vrsta zaščite je primerna v 
posameznem primeru, vam bodo 
povedali naši svetovalci. Ob tem 
mehanske in mehatronske rešitve 
Gretsch-Unitas povezujejo pro-

tivlomno zadrževanje z neomejenim 
udobjem – v novogradnjah in tudi pri 
adaptacijah.

Varni vhodi in izhodi – nastavite vlomilcem 
več kot en sam zapah

GU  І  WP05000-23-0-2  І  05/201620



Evropska centralna banka (ECB) 
Frankfurt, Nemčija 
Arhitekt: Wolf D. Prix Coop Himmelb(l)au 
Foto: Mark Wohlrab/ARTUR IMAGES
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Partner z rešitvami po vsem svetu

Že danes razmišljamo o jutrijšnjem 
dnevu – in tudi o pojutrišnjem: Z 
rešitvami poslovne skupine Gretsch-
-Unitas lahko izvedete gradnjo in 
adaptacijo objektov na estetski in 
udoben način, obenem pa bo zgradba 
brez ovir. Zato skupaj z našimi stran-
kami odpiramo vrata prihodnosti – v 
zasebnih objektih in tudi v javnih 
zgradbah.

Univerzalne rešitve za še več udobja: 
Demografske spremembe so gradnjo 
brez ovir postavile v središče pozor-
nosti. Ta tema se tiče nas vseh. Zato 
pri razvoju naših izdelkov sledimo 
načelu univerzalnega dizajna, ki 

zagotavlja prostore brez ovir za ljudi 
vseh starostnih skupin in življenjskih 
situacij. 

Nove dimenzije zaradi gradnje brez ovir
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Učni center WU 
Dunaj, Avstrija 
Arcitekt: Zaha Hadid Architects, London 
Foto: Roland Halbe/ARTUR IMAGES

GU  І  WP05000-23-0-2  І  05/2016 23



Okna v hišo dovajajo svetlobo in svež zrak, zagota-
vljajo varnost in zadržujejo zimo zunaj. Naša skrb 
je, da vas okna prepričajo s svojo funkcijo, var-
nostjo in estetiko - okna z raznovrstnimi oblikami 
oken, načini odpiranja, profili in materiali. Zaradi 
te posebne sistemske kompetence smo vaš pravi 
partner za vse potrebe, od visokokakovostnega 
standardnega okovja do individualno prilagojenih 
posebnih rešitev.

Vrata so vmesniki med zunanjostjo in notranjostjo 
– ali med različnimi prostori. Za te pomembne 
gradbene elemente nudimo izdelke za vsa pod-
ročja udobnega in varnega odpiranja in zapiranja. 
Naš nabor rešitev za vrata sega od okovja, tehnike 
zapiranja in sistemov večkratnega zaklepanja do 
digitalnega krmiljenja sistemov. Tako vsaka posa-
mezna vrata optimalno prilagodimo na vsakokratne 
potrebe.

Okenska tehnika
Nagibanje, vrtenje, dviganje in  
premikanje brez težav.

Vratna tehnika
Odpiranje vrat prihodnosti.

Udobno odpiranje, premikanje, zapiranje in varovanje
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Vhodni sistemi morajo znati marsikaj: Omogočajo 
transparentnost, varnost in udobje, pripomorejo k 
energetski učinkovitosti in so pogosto del siste-
ma za zaščito pred požarom. Nudimo vam pravo 
rešitev za ta izziv: Avtomatska vrata različnih oblik, 
ki izpolnjujejo najvišje zahteve različnih funkcij. 
Naš vsestranski servis vas podpira pri oblikovanju 
optimalnega sistema za vaš objekt.

Kako, kaj, kdo in kdaj: Zmogljiv sistem upravljanja 
zgradb vam z inteligentnim krmiljenjem in nadzo-
rom postopkov daje prepričljive odgovore na ta 
vprašanja. Čeprav so pri vseh objektih bistvene 
zahteve podobne, so podrobnosti pri različnih 
zgradbah, kot so računalniški centri, nogometne 
dvorane ali zaporniške stavbe. Poznamo potrebe in 
procese in vam nudimo rešitve po meri s sistemom.

Avtomatski  
vhodni sistemi
Oblikujemo svet vhodov.

Sistemi za upravljanje 
zgradb
Pregled nad celotnim sistemom.

Prednosti sistemov
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Vratna tehnika

Okenska tehnika
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�� Okovje za fasade

�� Vrtljivo-nagibno okovje

�� Paralelno drsno-nagibno okovje

�� Paralelno drsno okovje

�� Drsno-zgibno okovje

�� Dvižno-drsno okovje

�� Nihajno okovje

�� Obračalno okovje

�� Sistemi z odpiranjem nadsvetlob

�� ODT (RWA) / NODT (NRWG) in  
prezračevalni sistemi

�� Ročni prezračevalni sistemi

�� Vgradne ključavnice

�� Večkratno zaklepanje

�� Zaklepni sistemi

�� Okovje za vrata

�� Vratni tečaji

�� Samozapirala za vrata

�� Sistemske rešitve za zasilne 
izhode

�� Sistemi za kontrolo pristopa

�� Dodatki okovja

�� Talni pragi

Združljivost 
v celotnem objektu 
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�� Drsna vrata

�� Pogoni vrtljivih vrat

�� Vrtljiva vrata

�� Naprave za posamično 
vstopanje

�� Steklene drsne stene

Sistem upravljanja zgradb GEMOS 
nudi med drugim naslednje panožne 
rešitve:

�� Kazenski zavodi

�� DatacenterControl

�� ArenaControl

�� LogisticControl

Prednosti sistemov

Združljivost 
v celotnem objektu 
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Sistemi upravljanja zgradb
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Avtomatski vhodni sistemi

GU  І  WP05000-23-0-2  І  05/2016



Prednost s kvalificiranimi sodelavci

Poslovna skupina Gretsch-Unitas je 
družinsko vodeno mednarodno podjetje. 
Sodelavci so deležni ugodnosti naše obse-
žne ponudbe usposabljanja in nadaljnjega 
izobraževanja. Tudi dobra klima v podjetju, 
naša socialna odgovornost in odprta komu-
nikacija pripomorejo k visoko motivirani in 
nadpovprečno dolgi pripadnosti podjetju. 
Zvestoba sodelavcev podjetju priča o nji-
hovem zadovoljstvu, želji po prevzemanju 
odgovornosti in možnosti sooblikovanja 
nalog. K temu pripomorejo vzajemno 
spoštovanje, ploska hierarhična struktura 
in dobra kultura dialoga. Naša posebna 
želja je, da vzpodbujamo sodelavce pri 
izobraževanju skozi vse njihovo poklicno 
življenje. To se prične z vstopom v kariero v 
podjetju – na primer po končani izobrazbi 
ali pri dualnem šolanju. Z nadaljnjim izo-
braževanjem in usposabljanjem se znanje 

in sposobnosti neprekinjeno širijo in po-
sodabljajo. Vsak se po svoje trudi s svojimi 
izkušnjami in idejami optimizirati delovne 
postopke in povišati kakovost in gospodar-
nost. Vsaka ideja pomeni prednost in se 
uvede v proizvodnjo.  
 
Na voljo so številne možnosti za delo v 
različnih nemških in evropskih proizvodnih 
obratih ali prodajnih podjetjih po vsem 
svetu.

Razumemo se kot ekipa, h kateri sodi vsak 
izmed nas. Živimo timski duh. Vsak dan. 
Vsepovsod.

Kakovost nastane zaradi kvalifikacije. Po vsem svetu delajo 

odlično usposobljeni ljudje za Gretsch-Unitas – z veseljem in 

odgovornostjo.

Več kot 3.500  
sodelavcev po vsem 

svetu

Od praktikanta do 
vodilnega delavca
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Praktika

Technisch

Kauf-
männisch

IT –
Informatik

DHBW – 
Studium

voraussetzung

studieninhalte:

  Grundfertigkeiten der manuellen Werk- 
 stoffbearbeitung

  Maschinelle Werkstoffbearbeitung
  Grundlagen der Produktentwicklung und  

 der Konstruktion
  Kennenlernen von Betriebsabläufen,  

 Mitarbeit an betrieblichen Aufgaben
  Einführung in ingenieurmäßiges Arbeiten
  Kennenlernen ingenieurmäßiger Zusam- 

 menhänge, selbständiges Bearbeiten von  
 Projektaufgaben

bachelor of engineering (m/w)
kooperatives ingenieurstudium (kis)

vertiefungsrichtung: Mechatronik
und konstruktion

DhbW – 
studium

Marc Hellbeck, 1. Studienjahr 

voraussetzung:
Allgemeine Hochschulreife
Fachhochschulreife

studiendauer:
4 Jahre
davon 2 Jahre Grundstudium 
und danach 2 Jahre Vertiefungs-
studium

schule: 
3 Tage/Woche Hochschule
2 Tage/Woche Betrieb 
bks: Hochschule Bochum, Cam-
pus Velbert/Heiligenhaus

ausbildung am standort:
 Velbert
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Prednost s kvalificiranimi sodelavci

Ploska hierarhična  
struktura in dobra  

kultura dialoga

Neprekinjeno  
nadaljnje izobraževa-
nje in usposabljanje

Mnogo možnosti za za-
poslitev med izobraže-

vanjem in študijem
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Naša zgodovina

Ime Gretsch-Unitas je sestavljeno iz imena 
ustanovitelja podjetja Viktorja Gretscha in 
imena podjetja UNITAS Metallwarenfabrik, 
kjer so se izdelovala uspešna nihajna okna 
Unitas. Po poslovodji in solastniku družbe 
Johannu Mausu je poimenovana ulica, v 
kateri stoji sedež poslovne skupine od 
1970-ih let dalje. Brata Julius in Micha-

el von Resch vodita poslovno skupino 
Gretsch-Unitas danes že kot 3. genera-
cija. V dvajsetih in ranih tridesetih letih 
je podjetje razvilo več kot 120 patentov 
in svoje izdelke prodajalo po vsej Evropi. 
Po težkih časih je uspela obnova, nakar je 
sledila selitev iz Stuttgarta v Ditzingen. 
Sredi 1970-tih let je uspel preskok podjetja 

Naša zgodovina je ključ do uspeha poslovne skupine Gretsch- 

Unitas – danes in v prihodnosti. Saj prav zgodovina kaže na us-

pešnost stremenja po tehničnem napredku, ki zagotavlja udobje, 

varnost in učinkovitost. 

Ustanovitev podjetja 
Boge & Kasten, Solingen 
(BKS)

Johann Maus postane 
poslovodja in družbenik

Prevzem podjetja ela-
soft, razvijalca uspešne 
programske opreme 
za upravljanje zgradb 
GEMOS

Ustanovitev podjetja 
za obdelavo podatkov 
AGENA GmbH

Viktor Gretsch usta-
novi podjetji Hermann 
Gretsch GmbH in UNI-
TAS Metallwarenfabrik

Gretsch-Unitas si pridobi 
deleže podjetja FERCO, 
največjega francoskega 
proizvajalca gradbenega 
okovja

Skupina si pripoji podje-
tje BKS, najbolj znanega 
nemškega proizvajalca 
vratne tehnike
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Ustanovitev podjetja 
Gretsch-Unitas Logistik 
GmbH

BKS je izbran za 
„Blagovno znamko 
stoletja“

GU Slovensko  
Otvoritev obrata v Nitri

v skupino: najprej z nakupom največjega 
francoskega proizvajalca okovja FER-
CO, kasneje z nakupom vodilne znamke 
ključavnic BKS in z ustanovitvijo lastnih 
storitvenih obratov. Tako je nastala zelo 
zmogljiva skupina z visokokakovostnimi, 
združljivimi izdelki, ki pokrivajo celoten 
spekter izdelkov sistemskega ponudnika. 

Več kot stoletna zgodovina je za nas dokaz 
naše pripravljenosti na prihodnost. 

Investiramo in razvijamo, spremljamo 
zahteve tržišča in razmišljamo vnaprej; do 
sedaj imamo priznanih že več kot 1.400 
patentov. Iskanje rešitev v tradiciji, danes 
enako kot poprej.

Integracija podjetja ATS 
GmbH (danes: GU Automatic 
GmbH in GU Service GmbH 
& Co. KG) ter Tür + Tor Ser-
vice GmbH & Co. KG

Blagovna znamka s 
tradicijo: 100 let BKS 
GmbH

Blagovna znamka s tra-
dicijo: 100 let stavbnega 
Gretsch-Unitas GmbH  
Baubeschläge

Uvedba novega nastopa na 
tržišču skupine GU s strešnimi 
in sistemskimi blagovnimi 
znamkami
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Izključitev jamstva / Opomba glede avtorskih pravic / Opomba glede slik

Izključitev jamstva

Podatki, navedeni tukaj, so objavljeni po 
naši najboljši presoji, vendar so nezave-
zujoči. Treba jih je prilagoditi glede na de-
janske gradbene objekte, namene uporabe 
in posebne javne zahteve.

Ta objava je izdelana po najboljšem znanju. 
Za morebitne napake poslovna skupina 
Gretsch-Unitas ne prevzema odgovornosti. 
Možne so spremembe v okvirju tehničnega 
napredka.

Slike izdelkov, prikazane v objavi, se lahko 
razlikujejo od dejanskih izdelkov.

Opomba glede avtorskih pravic

Vse slike in besedila v tej objavi so avtor-
sko zaščitene. Razen če je v opombi ob 
sliki ali na sliki sami navedeno drugače, 
ima avtorske pravice poslovna skupina 
Gretsch-Unitas. Vsaka uporaba avtor-
sko zaščitenih materialov brez privolitve 
imetnika avtorskih pravic je nedovoljena.

Oblikovanje 
machwerk Visuelle Kommunikation

Izdajatelj 
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge 
Johann-Maus-Str. 3 
D-71254 Ditzingen 
Tel. +49 7156 301-0 
Fax +49 7156 301-77980 
www.g-u.com
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Izključitev jamstva / Opomba glede avtorskih pravic / Opomba glede slik

ela-soft GmbH 
Breitenbachstraße 10  
D-13509 Berlin 
Tel. +49 30 891003-0  
Fax +49 30 891003-22

BKS GmbH 
Heidestr. 71 
D-42549 Velbert 
Tel. +49 2051 201-0 
Fax +49 2051 201-9733

Gretsch-Unitas GmbH 
Baubeschläge 
Johann-Maus-Str. 3 
D-71254 Ditzingen 
Tel. +49 7156 301-0 
Fax +49 7156 301-77980

GU Automatic GmbH
Karl-Schiller-Straße 12
D-33397 Rietberg
Tel. +49 5244 9075-100
Fax +49 5244 9075-599

FERCO International S.A.S. 
2, rue du vieux moulin 
B. P. 50042 
F-57401 Sarrebourg – Cédex 
Tel. +33 3872331-11 
Fax +33 3870354-06

GU Service GmbH & Co. KG 
Karl-Schiller-Str. 12 
D-33397 Rietberg 
Tel. +49 180 5242111 
Fax +49 5244 9075585

Stiki
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www.g-u.com

Prednosti sistemov

OKENSKA TEHNIKA
VRATNA TEHNIKA
AVTOMATSKI VHODNI SISTEMI
SISTEMI UPRAVLJANJA ZGRADB
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