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ARTYKU  PROMOCYJNY G-U POLSKA 

Jako dostawca innowacyjnych rozwi -
za  produktów przeznaczonych do okien 
i drzwi podnoszono-przesuwnych gru-

pa G-U (Gretsch-Unitas) proponuje modu-
larny i kompleksowy system, pocz wszy od 
progów, oku  i nap dów, poprzez sterowa-
nie pilotem lub smartfonem, ko cz c na za-
rz dzaniu domem z dowolnego miejsca przy 
pomocy aplikacji mobilnych. Produkty gru-
py G-U przeznaczone s  do stolarki z drew-
na, z PCV oraz aluminium. Wszystkie typy 
oku  charakteryzuj  si  doskona ymi w a-
ciwo ciami ruchu skrzyde  bie nych, a ob-

s uga drzwi, nawet je eli s  ci kie i wielko-
gabarytowe, jest lekka i nieskomplikowana. 
Wynika to z zastosowania wspó pracuj -
cych ze sob  elementów, takich jak wózki 
jezdne, zasuwnice i klamki. Okucia wyró -
niaj  si  wysok  odporno ci  na w amanie. 
Produkty przesz y testy, które potwierdzi-
y spe nienie wymaga  klasy RC2 wg normy 

PN-EN1627:2012. Pozytywny wynik bada
to efekt solidnej budowy elementów oku
oraz zastosowaniu specjalnej ochrony prze-
ciwwywa eniowej skrzyd a. 

INNOWACYJNE OKUCIA
W okuciach mo na zastosowa  system mi-
krowentylacji. Jest to rozwi zanie, które -
czy w sobie komfort wietrzenia, ale tak e za-
pewnia ochron  antyw amaniow . W ramie 
drzwi lub okna montuje si  listw  wentyla-

cyjn  z anodowanego aluminium, zintegro-
wan  z siatk  chroni c  przed insektami. 
Dwucz ciowe trzpienie rygluj ce zabez-
pieczaj  w pozycji przewietrzania, a ka -
dy z trzpieni jest przymocowany do stalowej 
p ytki. Pomieszczenie jest wi c wentylowa-
ne, i co bardzo istotne jednocze nie chronio-
ne przed w amaniem. 

Kolejnym elementem oku  s  klamki. 
Dzi ki nowoczesnej, specjalnie opracowanej 
konstrukcji, drzwi lub okna mo na zamkn
i otworzy  u ywaj c niewielkiej si y. W ród 
bogatej oferty G-U mo na znale  wyd u o-

ne klamki z serii Dirigent, Rondo i Belcanto 
w wielu wariantach. Wykonane s  one m.in. 
ze stali nierdzewnej (g ównie w wersji ma-
towej), która jest odporna na uszkodzenia. 
Klamki oku  podnoszono-przesuwnych 
mog  by  równie  wykonane z odlewów 
z mosi dzu, co daje najwy sz  ochron  anty-
korozyjn , nawet przy ci g ym u ytkowaniu 
i minimalnej piel gnacji. W przypadku wy-
konywania z innych materia ów, powierzch-
nia klamki jest powlekana.

CIEP Y PRÓG
Drzwi i okna podnoszono-przesuwne maj
zwykle du e wymiary, wi c w a ciwa izo-
lacja w dolnej cz ci ma du y wp yw na 
wspó czynnik przewodnictwa ciep a ca ego 
produktu. Dlatego w a nie grupa G-U wpro-
wadzi a na rynek technicznie dopracowa-
ny, innowacyjny produkt – próg thermostep 
204. Dopasowane do siebie komponenty pro-
gu tworz  system uszczelnie , dzi ki czemu 
uzyskana warto  izolacji termicznej wyno-
si Uw = 1,19 W/(m²·K). Nowy próg thermo-
step 204 mo e by  wykorzystany we wszyst-
kich systemach drzwi i okien drewnianych 

PRZESZKLENIA W ROZMIARZE XL
Grupa G-U doskonale rozumie 
potrzeb  stosowania du ych 
przeszkle  w mieszkaniach, 
dlatego oferuje kompleksowy 
system komponentów do 
stolarki podnoszono-
-przesuwnej. Du e przeszklenia 
w domach zapewniaj  lepszy 
dop yw wiat a dziennego do 
wn trz. To tak e otwarcie na 
ogród i bli szy kontakt z natur .
Dlatego drzwi tarasowe 
o du ych gabarytach s  coraz 
popularniejsze. 

Foto: Oliver Schuters

– OKNA TARASOWE
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oraz w systemach tworzywowych. Produkt 
jest tak zaprojektowany, e zredukowano tu 
liczb  komponentów wymagaj cych obróbki. 
Element bie ny jest jednocz ciowy i wypo-
sa ony ju  w dolnej cz ci w dwie uszczelki. 
Dzi ki temu znacz co zmniejszy a si  mo li-
wo  pope nienia b du w trakcie monta u. 

KOMFORTOWA OBS UGA
Stolarka podnoszono-przesuwna mo e by
wyposa ona równie  w nap d elektrycz-
ny. Grupa Gretsch-Unitas oferuje dwa auto-
matyczne nap dy. Nap d HS-Master, dzi ki 
prostej obs udze i przy zastosowaniu niskie-
go progu jest idealnym rozwi zaniem do 
mieszka  bez barier architektonicznych, np. 
szpitali, przedszkoli, domów spokojnej sta-
ro ci, hoteli itp. Podnoszenie i przesuwa-
nie skrzyd a odbywa si  za pomoc  silnika 
elektrycznego, wyposa onego w wy cznik 
przeciwprzeci eniowy. Drugi za  nap d – 

HS-Master Concealed, jest urz dzeniem za-
krytym, ca kowicie zabudowanym w profilu. 
Równie  d wignia steruj ca jest zamonto-
wana w skrzydle w niewidoczny sposób. 
Produkt spe nia wi c wysokie wymagania 
zwi zane z estetycznym wygl dem. 

W oknach i drzwiach tarasowych mo -
na zastosowa  rozwi zanie SilentClose, 
oznaczaj ce bezg o ne zamykanie drzwi. 
Amortyzator SilentClose wyhamowuje 
skrzyd o i porusza je w kierunku pozycji 
ko cowej. Dzi ki temu zamkni cie jest zu-
pe nie bezszelestne. Równie  tutaj mecha-
nizm jest ca kowicie ukryty. 

FACHOWY MONTA
Zmontowanie drzwi i okien podnoszono-
-przesuwnych typu HS wymaga fachowo-
ci, a tak e zastosowania odpowiednich 

materia ów monta owych. Grupa G-U ofe-
ruje zestaw specjalnych produktów do in-

stalacji. S  to m.in. poszerzenia przy insta-
lacji progu, które gwarantuj  odpowiednie 
podparcie oraz stanowi  w a ciw  izola-
cj  ciepln , a tak e umiejscawiaj  wyrób 
na prawid owej wysoko ci. Firma proponu-
je tak e piank  monta ow  G-U (warstwa 
rodkowa) oraz ta my G-U: paroszczeln

i paroprzepuszczaln . Dostawca ma w ofer-
cie tak e specjalne naro niki monta owe 
zintegrowane z ta m  oraz fartuch EPDM 
o szeroko ci nie mniejszej ni  250 mm, s u-

cy do uszczelnienia progu o cie nicy. 

STEROWANIE
Obs uga okien i drzwi mo e odbywa  si  za 
pomoc  klamki, wy cznika ciennego lub 
domofonu, a tak e funkcji „push-and-go” 
(przez popchni cie skrzyd a), czytnika li-
nii papilarnych, drog  radiow . Mo liwa jest 
te  instalacja czujników pogodowych, zamy-
kaj cych np. okna w razie deszczu lub nad-
miernego wia-
tru. Drzwiami 
lub oknami 
mo na tak-
e sterowa

przy pomo-
cy aplikacji 
mobilnych 
np. TaHoma 
Premium lub 
Connexoon. 
U ytkownik 
mo e wów-
czas z dowol-
nego miejsca 
na wiecie za-
mkn  lub 
otworzy
okno w swoim 
domu. 

G-U Polska Sp. z o. o.
ul. Wichrowa 26, 60-449 Pozna

tel. 61 650 40 00
e-mail: biuro@gupolska.pl

www.g-u.com
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