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Zaprogramowa  mo na ju  prawie 
wszystko – drzwi, okna, o wietlenie, 
ogrzewanie. Te codzienne u atwie-

nia w d u szej perspektywie skutkuj  rów-
nie  sporymi oszcz dno ciami. Domy na pi-
lota, którymi mo na sterowa  w a ciwie 
z ka dego miejsca na ziemi, staj  si  rzeczy-
wisto ci .

DRZWI 
OTWIERANE BEZ KLUCZA
Nowa koncepcja drzwi wej ciowych, stwo-
rzona przez grup  GU, to rozwi zanie opar-
te na najnowocze niejszych technologiach, 
maj cych zapewni  maksymalny komfort 
u ytkowania. Kompleksowa koncepcja obej-
muje zintegrowany nap d DTI, który po-
woduje, e drzwi s  otwierane i zamykane 
automatycznie. Zabezpieczenie drzwi za-
pewnia zamek GU Secury Automatic z sil-
nikiem A-Öffner lub A-Öffner Servo, wy-
posa ony w specjalne zapadkorygle, dzi ki 
którym drzwi nie trzeba zamyka  na klucz. 
Rozwi zaniem na miar  XXI wieku jest bio-
metryczna kontrola dost pu, umo liwia-
j ca otwieranie drzwi za pomoc  czytni-
ka linii papilarnych. Dost pne s  równie
wersje z klawiatur  kodow , RFID oraz 
Bluetooth&Code. Drzwi mo na wyposa-

y  w dodatkowy modu  GU Controller IO. 
Pozwala on, w po czeniu z central  za-
rz dzaj c , sterowa  drzwiami z poziomu 
urz dzenia mobilnego z dowolnego miejsca 
na ziemi. Wystarczy do tego smartfon z do-
st pem do Internetu.

OKNO 
OTWIERANE TELEFONEM
ELTRAL K18 DK to innowacyjny si ow-
nik do okien rozwierno-uchylnych, dzi -
ki któremu mo emy sterowa  ich uchyla-
niem i zamykaniem za pomoc  telefonu, 
co daje mo liwo  pe nej kontroli na odle-
g o . Dzi ki aplikacji w smartfonie w ka -
dej chwili mo emy sprawdzi , czy okna 
w domu s  zamkni te. Okno mo na otwo-
rzy  te  za pomoc  specjalnego prze czni-
ka, który uruchamia równie  funkcj  roz-
wierania. Istnieje tak e mo liwo  monta u
czujki pogodowej, która w razie deszczu lub 
silnego wiatru automatycznie zamyka okno. 
Si ownik ELTRAL K18 DK jest ca kowicie 
niewidoczny.

BEZPIECZNE 
PRZESZKLENIA TARASOWE
Du e przeszklenia powi kszaj  wn trza 
i cz  przestrze  domu z otaczaj c  przy-
rod . GU Polska proponuje modularny sys-
tem dla okien i drzwi podnoszono-prze-
suwnych, zawieraj cy m.in. progi, nap dy 
i klamki. System obejmuje równie  materia-
y monta owe, kompleksow  ofert  uszczel-

nie  i rozwi zania systemowe, takie jak np. 
listwy wentylacyjne w klasie RC2 czy kon-
trola stanu zamkni cia. W a ciw  izolacj
zapewniaj  równie  innowacyjne tzw. cie-
p e progi Thermostep 204. Wa nymi ele-
mentami s : amortyzatory Silent Close, za-

pewniaj ce bezg o ne zamykanie drzwi 
oraz kontrola zamkni cia za pomoc  kon-
taktronu. Dope nieniem s  klamki wykona-
ne m.in. ze stali nierdzewnej lub mosi dzu. 
Stolarka podnoszono-przesuwna mo e by
równie  wyposa ona w nap dy elektrycz-
ne HS Master lub HS Master Concealed 
(wersja ca kowicie zabudowana w profi-
lu). Podnoszenie i przesuwanie skrzyd a
odbywa si  wtedy za pomoc  silnika elek-
trycznego, co doskonale sprawdza si  w bu-
dynkach bez barier architektonicznych. 
Obs uga wielkogabarytowych drzwi z du-
ymi przeszkleniami jest lekka i atwa tak e

dzi ki funkcji push and go (wystarczy deli-
katne pchni cie skrzyd a). Produkty prze-
sz y testy potwierdzaj ce spe nienie wy-
maga  RC2 wg normy PN-EN 1627:2012, 
co gwarantuje wysok  odporno  na w a-
manie. Innowacj  jest mo liwo  otwiera-
nia i zamykania drzwi oraz okien za po-
moc  aplikacji mobilnych w telefonie, czy 
sterowania nimi drog  radiow  przez pilo-
ta. Mo liwe jest te  wyposa enie w czytnik 
linii papilarnych, klawiatury kodowe, wy-

czniki cienne oraz czujniki pogodowe. 

Innowacje wprowadzane na rynek przez 
GU Polska to nowa jako  w budownictwie. 
Zintegrowane, kompleksowe systemy zapew-
niaj  komfort i bezpiecze stwo.  

INNOWACYJNE ROZWI ZANIA DLA INTELIGENTNEGO DOMU
Inteligentne domy staj  si  coraz 
bardziej popularne i dost pne. 
Domy przysz o ci przechodz  do 
tera niejszo ci, a na rynku pojawia 
si  coraz wi cej rozwi za  dla ta-
kiego budownictwa.
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