Posuvně sklopné kování
Bezbariérové posuvně sklopné kování GU-966/100 oZ bb

! NOVACE
nové a exkluzivní v G.U-BKS.

PSK
pro bezbariérové bydlení

Kvalita: G.U úspěšně certiﬁkováno

Qualité:
G.U certiﬁé avec
Success
La norme DIN ISO 9001
déﬁnit les exigences
à la structure et le
mode de travail de
l’entreprise et de sa
gestion de qualité.

Kvalita:
G.U úspěšně
certiﬁkováno

En 1995 le comité AGQS e.V. a certiﬁé
l’introduction avec succès d’un
système de management de qualité
conforme à la norme DIN ISO 9001
dans la Société Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge.
La fabrication de produits de qualité
est un but permanent pour G.U.
Le certiﬁcat conﬁrme que la coopération
interne de la Société - du
développement des produits jusqu’à
la distribution et le service pour les
clients - correspond également à ce
but.

DIN ISO 9001 deﬁnuje
požadavky na strukturu
a způsob práce
společnosti a jejího
managementu kvality.

V roce 1995 osvědčila AGQS e.V.
podnikové skupině Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge úspěšné zavedení
nového systému bezpečnosti jakosti
dle normy DIN ISO 9001.
Výroba kvalitních produktů je pro G.U
neustále směrování. Certiﬁkace potvdila,
že i interní provozní procesy od vývoje až po odbyt a zákaznický servis
- se shodují s touto normou.

Quality:
G.U successfully certiﬁed
DIN ISO 9001 deﬁnes the requirements to structure
and working methods of the enterprise and its quality
management.
In 1995 the committee AGQS e.V. has certiﬁed the
successful introduction of a quality management
system according to DIN ISO 9001 in the company
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge.
The production of quality hardware is a permanent
concern for G.U. The certiﬁcate conﬁrms that the
internal cooperation of the company – from product
development to distribution and customer‘s service also corresponds to this concern.
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Produktová informace a produktová záruka
Posuvně sklopné kování G.U-966/100 oZ bb

Optimální využití obytného prostoru a vysoký komfort
Posuvně sklopný systém vedený po podlaze G.U-966 / 100 oZ bb
nabízí více komfortu. Především děti, senioři a invalidé,
ale i všichni ostatní, kteří upřednostňují komfort, ocení tento
nízký přechod bez rizika zakopnutí.
Samozřejmě je možné najít i v tomto novém systému všechny
známé výhody standardního posuvně sklopného kování, jako
například jednoduchá obsluha kličkou a možné dodatečné
vybavení bezpečnostními prvky proti vloupání.

Použití ve všech standardních proﬁlech ze dřeva a plastu
(schéma A)
Komfortní přechod ve spojení s podlahovým prahem G.U DKS
- žadný rušivý práh balkonových dveří (odpovídá požadavkům
na „bezbariérové bydlení“ dle DIN 18025)
Jednoduchá obsluha kličkou
Funkce jako u standardního kovaní G.U PSK
Stejné centrální zavírání, jako u všech PSK-oZ systémů
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Vhodné pro „Bezbariérové bydlení“

Oblasti použití G.U-966 / 100 oZ bb:
Posuvně sklopné dveře jako 2-dílné prvky
Posuvně sklopná okna jako 2-dílné prvky
každý s pojezdovými a vodícími lištami

Uzávěr:
Posuvně sklopný uzávěr G.U-966 / 100 oZ bb
je vybaven zachytným mechanismem, šířka předsazení
je 118 mm. Převodovka s 15 mm hloubkou pro kličku
DIRIGENT [1] nebo uzamykatelné převodovky s hloubkou
25 až 50 mm, předpřipravené pro osazení cylindrickou vložkou.
Všechny části uzávěru jsou nastaveny na 16 mm kovací drážku.
Všechny uzavírací čepy uzáveru a rohovníku jsou nastavitelné.
Střední uzávěry jsou plánovány od 851 mm šírky ve falcu křídla
a 751 mm výšky ve falcu křídla.
Rohovníky jsou vybaveny nerezavějícimi 4-listovými pružinami
z ušlechtilé ocele.
Falcová šířka 650-1600 mm, falcová výška 700-2350 mm.
[1] Další kličky jsou uvedeny v objednavkových katalozích pro dřevo a plast v části 3

Vozíky, proﬁly a příslušenství:
Posuvně sklopné kování G.U-966 / 100 oZ bb
vedené na podlaze se 4-kolečkovými pojezdovými vozíky nahoře vedenými svorkovou spojovací tyčí
pro dveře a okna se šířkou křídla od 640 do 1600 mm,
výškou křídla od 700 do 2350 mm a hmotností křídla do 100 kg.
Pojezdová kolečka - plastem obalené kuličkové ložisko.
Obzvláště vhodné pro „Bezbariérové bydlení“ ve spojení
s podlahovým prahem G.U DKS - stavební výška < 20 mm.
Další informace najdete v objednávkovém katalogu
dřevo (WP00020-00-1-1, vydání 09.09, strana 1.13-1.16)
a plast (WP00030-00-1-1, vydání 09.09, strana 1.13-1.16)

Důležité upozornění:
Všechny potřebné údaje k objednávce podlahových prahů DKS,
jako i dílů příslušenství, naleznete v katalogu kovací a bezpečnostní
techniky pro okna a balkónové dveře ze dreva (vydání 09.09) od
strany 2.96 a v katalogu kovací a bezpečnostní techniky pro okna
a balkonové dveře z plastu (vydání 09.09) od strany 2.86

Upozornení k montáži pro dřevo:
Výrobni výkres G.U-966 / 100 oZ bb 0-44964
Upozornění k montáži pro plast:
Výrobni výkres G.U-966 / 100 oz bb 0-45399
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Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel.: +49 (0)7156 301-0
Fax: +49 (0)7156 301-293
www.g-u.com

BKS GmbH
Heidestr. 71
D-42549 Velbert
Tel.: +49 (0)2051 201-0
Fax: +49 (0)2051 201-431

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
CH-3422 Rüdtligen
Tel.: +41 (0)34 44845-45
Fax: +41 (0)34 44562-49

GU - stavební kování CZ, spol. s r.o.
U Pekařky 314/1
CZ-18000 Praha 8
Tel.: +420 (0)283-840-155
Fax: +420 (0)283-840-165

