“Nowa generacja”
Nowy program okuć podnoszono-przesuwnych
do drzwi tarasowych i okien z drewna, PCV i aluminium

n Okucia podnoszono- przesuwne
n okucia podnoszono- przesuwno- uchylne
n automatyka HS-Master
n ogranicznik prędkości ciężkich skrzydeł
HS-SPEED Limiter
n Próg G.U-thermostep

Okucia podnoszono-przesuwne
i podnoszono- przesuwno- uchylne...

Komfort i bezpieczeństwo
powierzchni mieszkaniowej

Dla pojedynczej
wentylacji skrzydło
może być otwarte
od małego rozwarcia do całkowitej
szerokości i opuszczone w każdej
pozycji.

Nowa generacja okuć G.U dla elementów podnoszono- przesuwnych
i podnoszono- przesuwno- uchylnych, spełnia najwyższe wymagania
dogodnej obsługi i zabezpieczenia antywłamaniowego!
n Zasuwnice o szerokim zakresie n Wszystkie funkcje okuć
zastosowań np. dla skrzydeł o
podnoszono- przesuwnych
wysokości 276 mm.
i podnoszono- przesuwnouchylnych są kontrolowane
n Nowoczesny projekt wózka
przez klamkę, która zaprozapewniający gładkie i ciche
jektowana jest w dwóch
działanie skrzydeł.
wariantach: z otworem pod
n Znaczna redukcja momentu
wkładkę cylindryczną-jednoobrotowego klamki pozwai dwu- stronne, a także wyjlająca na lekką i łatwą obsługę
mowana; dostępna z alunawet dużych i ciężkich skrzyminium, stali nierdzewnej
deł.
i błyszczącego mosiądzu.
n Wysoka odporność na włamaSpecjalna wydłużona wersja,
nia dzięki przemyślanemu
dostosowana do „budowania
projektowi okuć- możliwość
bez barier”.
podwyższenia ochrony antyn Optymalne zabezpieczenie
włamaniowej może być
przed korozją dzięki szczelosiągnięta poprzez zastosowanej, srebrnej powłoce
nie dodatkowych elementów
ferGUard*silver.
zabezpieczających.
n Okucia mogą być połączone
z progiem G.U z izolacją
termiczną wyróżniającym
się doskonałym podziałem
termicznym w dolnej części
elementów podnoszonoprzesuwnych i podnoszonoprzesuwno- uchylnych.

Okucia podnoszono- przesuwne

Specyfikacja techniczna
bieżącego programu okuć
G.U-934
Typ jednostki
Drzwi tarasowe
Waga skrzydła w kg
Aż do 300
Szerokość skrzydła we wrębie w mm
700 – 3300
Wysokość skrzydła w mm
181 – 276
Ilość skrzydeł
2 do 6
2

Okucia podnoszonoprzesuwne oferują
korzyść dodatkowej,
zmiennej wentylacji
w pozycji uchylnej.
Skrzydła uchylne są
zabezpieczone przed
wyważeniem.

G.U-934
Okno
Aż do 300
700 – 3300
80 – 186
2 do 4

Drewno
G.U-937
Drzwi tarasowe
Aż do 10
700 – 2200
181 – 276
2 do 6

G.U-937
Okno
Aż do 10
700 – 2200
80 – 186
2 do 4

G.U-939/10, -/5
Drzwi t./okno
Aż do 90
40 – 1900
117 – 230
2

PVC
G.U-934
Drzwi t./okno
Aż do 300
Wg proﬁlu
Wg proﬁlu

2 do 4

.... zapewniają komfort i bezpieczeństwo

Pozycja zamknięcia

Pozycja zamknięcia

Pozycja przesuwu

Pozycja uchyłu

Pozycja przesuwu
Rodzaje klamek
Do obsługi elementów podnoszono- przesuwnych, dostępne są klamki z serii DIRGENT
i RONDO. W standardzie aluminium i mosiądz lub stal nierdzewna, opcjonalnie zapewniają działanie z jednej albo dwóch stron, wewnątrz lub na zewnątrz; dostępne
także w wersji klamki wyjmowanej

Schemat A
1 skrzydło podnoszonoprzesuwne
1 oszklenie stałe
na rysunku zestaw lewy.

�

�

Schemat A
1 skrzydło podnoszonoprzesuwno- uchylne
1 oszklenie stałe
na rysunku zestaw lewy.

�

�

Budowanie bez barier- dla pokoi przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w
wersji specjalnej dostępne są wydłużone klamki. Pozwalają na otwieranie i zamykanie
drzwi przesuwnych z pozycji siedzącej. Dokumentacja dotycząca konstrukcji „budowania bez barier” dostępna na prośbę klientów.

�

Schemat E
2 skrzydła podnoszono- przesuwne,
1 oszklenie stałe
na rysunku zestaw lewy (tylko z osłoną P 66).

Schemat C
2 skrzydła podnoszono- przesuwne,
2 oszklenia stałe
na rysunku zestaw lewy i prawy.

�

Schemat K
2 skrzydła podnoszono- przesuwno- uchylne,
1 oszklenie stałe,
na rysunku zestaw lewy i prawy.

�

�

�

�

�
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Schemat D
2 skrzydła podnoszonoprzesuwne
na rysunku zestaw lewy
i prawy.

�

�

Schemat F
4 skrzydła podnoszono- przesuwnych
na rysunku zestaw lewy i prawy.

�

Schemat L
4 skrzydła podnoszono- przesuwne, 2 oszklenia stałe,
obrazek pokazuje zestaw lewy i prawe
(tylko z osłoną P 66).

Okucia podnoszono- przesuwno- uchylne
Aluminium
G.U-934
Drzwi t./okno
Aż do 300
Wg proﬁlu
Wg proﬁlu

2 to 4

Drewno
G.U-954
Drzwi tarasowe
Aż do 20
720 – 3000
1806 – 276
2

G.U-954
Okno
Aż do 20
720 – 3000
8 – 180
2

G.U-957
Drzwi tarasowe
Aż do 10
720 – 2200
1806 – 276
2

G.U-957
Okno
Aż do 10
720 – 2200
8 – 180
2

PVC
G.U-954
Drzwi t./okno
Aż do 20

Aluminium
G.U-954
Drzwi t./okno
Aż do 20

Wg proﬁlu

Wg proﬁlu

Wg proﬁlu

Wg proﬁlu

2

2
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Okucia podnoszono- przesuwne HS-Master

Do wyszukanych wnętrz

Za wyjątkiem klamki,
mechanizm okuciowy
nie jest widoczny dla
użytkownika; system napędowy z małą
wysokością instalacji
100 mm jest wkręcany w
ramę i nie wystaje poza
powierzchnię drzwi.
Elegancki wygląd
HS-Master dyskretnie
komponuje się z nowoczesnym wystrojem wnętrz.

Udoskonalone okucia podnoszono- przesuwne połączone z supernowoczesną technologią ATS- HS-Master uwzględniają wymagania
wysokiego komfortu życia i oferują rozwiązania bez barier.
n Pojedyncza wentylacja z niezwykle łatwym działaniem:
podnoszenie i przesuwanie do
pożądanej szerokości otwarcia
a także zamykanie są sterowalne silnikiem.
n Łatwe i proste działanie:
przy pomocy klamki, przycisku,
kontrolki radiowej lub czujnika
radarowego.
n Bezpieczne działanie: typowy
napęd HS-Master jest wyposażony w wyłącznik obciążeniowy.
Dodatkowe elementy zabezpieczające są zawarte w
barierze świetlnej lub kurtynie
świetlnej.
Zastosowanie: szpitale, domy
spokojnej starości, żłobki, akcesoria dla niepełnosprawnych.

Dane techniczne

n Używany w domach bez barier:
dzięki dogodnej obsłudze i
małej wysokości progu,
HS-Master ma szczególnie
zastosowanie w domach osób
niepełnosprawnych.
n Dostarczana jako pakiet,
wstępnie zmontowana i
wykonana na miarę jednostka napędowa z różnymi
dodatkowymi zaletami,
łatwy montaż.
n W drzwiach tarasowych
podnoszono- przesuwnych,
w których zainstalowane
są już okucia G.U-933, może
być łatwo zainstalowany
HS-Master.
n Używany do drewna, PCV i
elementów z aluminium.

HS-Master
Schemat C
Ciężar skrzydła
Aż do 300 kg
Aż do 300 kg
Szerokość skrzydła we wrębie 90 – 3300 mm 90 – 3300 mm
Wysokość skrzydła we wrębie 1840 – 276 mm 1840 – 276 mm
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HS-Master

Odpowiednie do
konstrukcji bez barier

HS-Master spełnia wysokie wymagania dotyczące akcesoriów dla
niepełnosprawnych w zakresie
bezpieczeństwa i dogodnej obsługi.

Okucia podnoszono- przesuwne HS-Master Schemat C

Łatwość obsługi również
dla elementów dwu- skrzydłowych
Z unowocześnioną technologią HS-Master, podnoszeniem
napędzanym silnikiem, przesuwanie i zamykanie jest możliwe w
przypadku dwu- skrzydłowych elementów; dzięki dużej szerokości
otwarcia zapewniona jest duża dogodność przejścia.
Te cechy okuć sprawiają, że są one szczególnie dostosowane do
użycia w konstrukcjach/ budowlach bez barier wg. DIN 18025.
Elementy podnoszonoprzesuwne HS-Master
są modelowo testowane
przez DEKRA.

n Bezpieczne działanie jest zagwarantowane przez znakomitą, bezpieczną
technologię HS-Master i uzupełnione
dodatkowo przez barierę świetlną lub
kurtynę świetlną- w zależności od
wyboru.  
n Niezwykle ciche działanie klamki,
bieguna włącznika, czujnika radaru
albo kontrolki radia.
n Wrażliwa kontrola szybkości i siły.



Ogranicznik prędkości ciężkich skrzydeł HS-SPEED Limiter
Bezpieczne działanie dużych i ciężkich elementów

Gdy element podnoszono- przesuwny o dużym ciężarze skrzydła
jest otwierany lub zamykany,
aktywne skrzydło rozpędza się.
Przyspiesza i nabiera energii
kinetycznej, którą trudno ponownie zmniejszyć.
Ogranicznik prędkości ciężkich
skrzydeł HS-SPEED Limiter
zapobiega przyspieszaniu ciężkich
skrzydeł, unikając w ten sposób
uszkodzenia osoby, nieruchomości
i części struktury budynku.
Jest szczególnie dostosowany
do projektów wymagających
zwiększonych przepisów bezpieczeństwa, np. budynki użyteczności
publicznej, szkoły i przedszkola.
Dalsze korzyści:
n Łatwość działania nie została
zredukowana.
n Łatwy montaż, możliwość
domontowania do istniejących
drzwi.
n Do elementów drewnianych,
PCV i aluminium.

Ogranicznik prędkości ciężkich skrzydeł HS-SPEED Limiter jest zamaskowany za dyskretną osłoną.

Technicznie dojrzały ogranicznik prędkości HS-SPEED Limiter,
zapobiega wzrostowi niebezpieczeństwa podczas używania ciężkich skrzydeł.
(w celu demonstracji osłona na powyższym rysunku jest przezroczystą).

Zakres zastosowań
Max. szerokość skrzydła
Max. wysokość skrzydła
Max. ciężar skrzydła

3300 mm [1]
276 mm [1], [2]
400 kg [1]

Ułożenie skrzydeł A, C, G i K
[1]
[2]
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Nawiązuje do okuć podnoszono- przesuwnych G.U-934
Nawiązuje do okuć podnoszono- przesuwnych G.U-937

Okucia bezpieczne dla drzwi tarasowych
podnoszono- przesuwnych

Funkcja zabezpieczeń
antywłamaniowych...
...w elementach podnoszonoprzesuwnych jest zapewnione
podstawowe bezpieczeństwo.
Dodatkowo odporność na
włamania w okuciach podnoszono- przesuwnych może być
podniesiona poprzez:
– klamkę Se, zakluczaną
– bolec i zestaw do mikrowentylacji.

➀ Zabezpieczenie przed wyważeniem
➁ Listwa uszczelniająca Se

➂ Klamka Se z zakluczaną wkładką cylindryczną
➃ Blokada ryglująca i bolec ryglujący

Bezpieczna uszczelka
Se do uszczelnienia
środkowego
Dzięki listwie uszczelniającej Se,
zostaje osiągnięty podwyższony
poziom antywłamaniowy.
Wytrzymałe profile aluminiowe
zazębiają się i zabezpieczają
przed wyważeniem. Listwa
uszczelniająca jest z izolacją
termiczną.
Rodzaj zastosowań elementów
podnoszono- przesuwnych w
drewnie i PCV:
– odległość skrzydła 10 mm
w przypadku drewna
– odległość skrzydła
16 – 20 mm / 22 – 24mm
– odległość skrzydła
2 – 29mm / 30 – 33mm

Bezpieczna listwa
uszczelniająca Se Sash
odległość skrzydła 16 – 20 mm
Zabezpieczenie przed wyważeniem
w skrzydle przesuwnym
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Próg G.U-thermostep

Próg z przegrodą termiczną
G.U-thermostep
Przegroda termiczna progu G.U- thermostep znacznie redukuje
przepływ ciepła w dolnej części elementów podnoszono- przesuwnych i podnoszono- przesuwno- uchylnych z drewna i PCV,
osiągając w ten sposób widoczną oszczędność energii.
n Możliwość wymiany szyny
n Warianty progu G.U dla
bieżnej 1mm, 10mm i mm.
różnych zastosowań:
n Całkowita ochrona strony
– elementy drewniane z
zewnętrznej (progu) dzięki
28 i 10 mm luzem między
profilowi aluminiowemu.
skrzydłami
– grubość drewna
n Elastyczne zastosowanie dzięki
6 i 68 mm
systemowi modułowemu:
–
dla wszystkich głównych
części bieżne, różnego rodzaju
profilów systemów PCV i
osłony i prowadnice zaprojekróżnych schematów
towane dla montażu zatrzasułożeń skrzydeł.
kowego.
n Identyczny profil podstawowy
dla drzwi tarasowych z drewna
i PCV.
n Folia zapobiegająca nadmiernej wilgoci połączona
bezpośrednio progiem.
n Nadaje się do zastosowania
w programie „budowanie bez
barier” w DIN 1802, max.
wysokość tylko 18 mm.

Izotermy na
skrzydle przesuwnym

Izotermy na
skrzydle stałym

Próg G.U-thermostep /niska szyna bieżna/ Schemat A

Odpowiednie do
konstrukcji bez barier

Prowadnice górne P 903, P 739, P 740
P 903 do skrzydeł podnoszono- przesuwnych i podnoszonoprzesuwno- uchylnych o równych przekrojach drewna.

Prowadnica górna P 903

Prowadnica górna 739/740

Próg G.U-thermostep /wysoka szyna bieżna/ Schemat A

Prowadnica górna P 903:
grubość skrzydła 6 do 92 mm
Prowadnice górne P 739/
P740 do skrzydeł podnoszonoprzesuwnych
Prowadnica górna P 739:
grubość skrzydła do 60 mm
Prowadnica górna P 740:
grubość skrzydła do 70 mm
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