ARTYKU PROMOCYJNY G-U POLSKA

INNOWACYJNE ROZWIkZANIA DLA INTELIGENTNEGO DOMU
Inteligentne domy stajÈ siÚ coraz
bardziej popularne ibdostÚpne.
Domy przyszïoĂci przechodzÈ do
teraěniejszoĂci, abna rynku pojawia
siÚ coraz wiÚcej rozwiÈzañ dla takiego budownictwa.

Z

aprogramowaÊ moĝna juĝ prawie
wszystko – drzwi, okna, oĂwietlenie,
ogrzewanie. Te codzienne uïatwienia wbdïuĝszej perspektywie skutkujÈ równieĝ sporymi oszczÚdnoĂciami. Domy na pilota, którymi moĝna sterowaÊ wïaĂciwie
zbkaĝdego miejsca na ziemi, stajÈ siÚ rzeczywistoĂciÈ.

DRZWI
OTWIERANE BEZ KLUCZA
Nowa koncepcja drzwi wejĂciowych, stworzona przez grupÚ GU, to rozwiÈzanie oparte na najnowoczeĂniejszych technologiach,
majÈcych zapewniÊ maksymalny komfort
uĝytkowania. Kompleksowa koncepcja obejmuje zintegrowany napÚd DTI, który powoduje, ĝe drzwi sÈ otwierane ibzamykane
automatycznie. Zabezpieczenie drzwi zapewnia zamek GU Secury Automatic zbsilnikiem A-Öffner lub A-Öffner Servo, wyposaĝony wbspecjalne zapadkorygle, dziÚki
którym drzwi nie trzeba zamykaÊ na klucz.
RozwiÈzaniem na miarÚ XXI wieku jest biometryczna kontrola dostÚpu, umoĝliwiajÈca otwieranie drzwi za pomocÈ czytnika linii papilarnych. DostÚpne sÈ równieĝ
wersje zbklawiaturÈ kodowÈ, RFID oraz
Bluetooth&Code. Drzwi moĝna wyposa-

ĝyÊ wbdodatkowy moduï GU ControllerbIO.
Pozwala on, wbpoïÈczeniu zbcentralÈ zarzÈdzajÈcÈ, sterowaÊ drzwiami zbpoziomu
urzÈdzenia mobilnego zbdowolnego miejsca
na ziemi. Wystarczy do tego smartfon zbdostÚpem do Internetu.

OKNO
OTWIERANE TELEFONEM
ELTRAL K18 DK to innowacyjny siïownik do okien rozwierno-uchylnych, dziÚki któremu moĝemy sterowaÊ ich uchylaniem ibzamykaniem za pomocÈ telefonu,
co daje moĝliwoĂÊ peïnej kontroli na odlegïoĂÊ. DziÚki aplikacji wbsmartfonie wbkaĝdej chwili moĝemy sprawdziÊ, czy okna
wbdomu sÈ zamkniÚte. Okno moĝna otworzyÊ teĝ za pomocÈ specjalnego przeïÈcznika, który uruchamia równieĝ funkcjÚ rozwierania. Istnieje takĝe moĝliwoĂÊ montaĝu
czujki pogodowej, która wbrazie deszczu lub
silnego wiatru automatycznie zamyka okno.
Siïownik ELTRAL K18 DK jest caïkowicie
niewidoczny.

BEZPIECZNE
PRZESZKLENIA TARASOWE
Duĝe przeszklenia powiÚkszajÈ wnÚtrza
ibïÈczÈ przestrzeñ domu zbotaczajÈcÈ przyrodÈ. GU Polska proponuje modularny system dla okien ibdrzwi podnoszono-przesuwnych, zawierajÈcy m.in. progi, napÚdy
ibklamki. System obejmuje równieĝ materiaïy montaĝowe, kompleksowÈ ofertÚ uszczelnieñ ibrozwiÈzania systemowe, takie jak np.
listwy wentylacyjne wbklasie RC2 czy kontrola stanu zamkniÚcia. WïaĂciwÈ izolacjÚ
zapewniajÈ równieĝ innowacyjne tzw. ciepïe progi Thermostep 204. Waĝnymi elementami sÈ: amortyzatory Silent Close, za-
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pewniajÈce bezgïoĂne zamykanie drzwi
oraz kontrola zamkniÚcia za pomocÈ kontaktronu. Dopeïnieniem sÈ klamki wykonane m.in. ze stali nierdzewnej lub mosiÈdzu.
Stolarka podnoszono-przesuwna moĝe byÊ
równieĝ wyposaĝona wbnapÚdy elektryczne HS Master lub HS Master Concealed
(wersja caïkowicie zabudowana wbprofilu). Podnoszenie ibprzesuwanie skrzydïa
odbywa siÚ wtedy za pomocÈ silnika elektrycznego, co doskonale sprawdza siÚ wbbudynkach bez barier architektonicznych.
Obsïuga wielkogabarytowych drzwi zbduĝymi przeszkleniami jest lekka ibïatwa takĝe
dziÚki funkcji push and go (wystarczy delikatne pchniÚcie skrzydïa). Produkty przeszïy testy potwierdzajÈce speïnienie wymagañ RC2 wg normy PN-EN 1627:2012,
co gwarantuje wysokÈ odpornoĂÊ na wïamanie. InnowacjÈ jest moĝliwoĂÊ otwierania ibzamykania drzwi oraz okien za pomocÈ aplikacji mobilnych wbtelefonie, czy
sterowania nimi drogÈ radiowÈ przez pilota. Moĝliwe jest teĝ wyposaĝenie wbczytnik
linii papilarnych, klawiatury kodowe, wyïÈczniki Ăcienne oraz czujniki pogodowe.
Innowacje wprowadzane na rynek przez
GU Polska to nowa jakoĂÊ wbbudownictwie.
Zintegrowane, kompleksowe systemy zapewniajÈ komfort ibbezpieczeñstwo. }
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