Bukó-nyíló vasalat UNI-JET

b
b
ö
T

.
.
.

...intelligens Megoldás

da

sS

ys
t

em

m

it
d

em

az UNI-JET-tel, a Gretsch-Unitas új
bukó-nyíló rendszerével

Bukó-nyíló vasalat UNI-JET
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...Rugalmasság
az UNI-JET-tel

Ön értékeli az áttekinthetõséget a
munkában? Világos-áttekinthetõbben nem
is mehet. Egy rendszer minden esetre!
Az UNI-Jet alkalmas kézi és automata szerelésre
minden járatos ablakalapanyagnál.
Ez anyagilag a következõket jelenti:

Minden méretû ablakgyártó üzem részére
alkalmas.
Az Ön raktára áttekinthetõ lessz, de nem fog
semmiben hiányt szenvedni. Ellenkezõleg,
a vasalatrendszer sokoldalú felhasználási
lehetõségeinek köszönhetõen raktárteret takarít
meg, csökkenti a raktározás költségeit, és
egyszerûsíti a szervezési ráfordításokat.
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Több rugalmasság

Több rugalmasság

A következõ elõnyöket várhatja el a
jövõben, amelyekbõl profitálhat:
Több rugalmasságot
Felhasználható minden ablakgyártó üzemben.
Kézi és automatikus szerelés is lehetséges.

Több biztonágot
A biztonsági fokozatot különbözõ zárfogadók
alkalmazásával határozhatja meg.
Minden reteszelési pont acél gombafejes
zárócsappal van ellátva.

Több kényelmet
A "Cleverle" rendszerû automatikus zárócsap
önbeálló módon alkalmazkodik az elhelyezési hézaghoz.
Minden állítási lehetõség TORX kulcsal.

Magasabb hatékonyság
Kevesebb alkatrész.
Költségcsökkenés a raktározásban.
Idõtakarékosság a szerelésnél.

Magasabb minõséget
Optimális korrózióvédelem a ferGUard ezüst
felületkezelésnek köszönhetõen.
A pántok optikailag szép kivitelezése.

UNI-JET
az új
Bukó-nyíló vasalatrendszer
ideálisan alkalmas minden
járatos ablak alapanyaghoz

Szakszerû tanácsadás.
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...Biztonság
az UNI-JET-tel

Új piaci lehetõségek kihasználása
és eredmény orientáltság egy új
Bukó-nyíló vasalatrendszerrel
Nagyobb biztonságot mint tegnap. A varázsszó:
"utólag felszerelni". Különbözö kialakítású zárfogadók használatával határozható meg a biztonsági fokozat, és ez adott esetben megváltoztatható
illetve magasabb biztonsági fokozat beállítható

További plussz pontok:
1

Gyakorlatilag sokkal egyszerûbb!
A központi záróelem kialakítása egységes a
standard biztonsági fokozattól WK2 fokozatig.
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A WK3 fokozat néhány plussz alkatrésszel
elérhetõ.

3

Minden reteszelési pont acél gombafejes
zárócsappal van ellátva - további plussz a
biztonságban.

4

Ugyancsak garancia a biztonságra az
ollócsapágy 130kg-os teherbírása.

UNI-JET: Biztonság ami meggyõz!
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Több biztonság

Több biztonság

Minden, a piacon járatos
biztonsági fokozat megvalósítható: különbözõ
zárfogadók a különbözõ
biztonsági követelményekhez.

UNI-JET – az új
Bukó-nyíló rendszer
optimális biztonságot
és rugalmas
felhasználási
lehetõségeket
garantál.

UNI-JET
biztonsági fokozat
meghatározása a
különbözõ kialakítású
zárfogadók segítségével
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...Kényelem
az UNI-JET-tel

Mit jelent önnek a nagyobb kényelem ?
Itt a Cleverle! Automatika a megfelelõ helyen.
A Cleverle egy automatikus zárócsap, minden
reteszelési ponton. Önállóan beáll a nem mindíg
optimális elhelyezési hézag esetén is.
Beállítási lehetõség TORX kulcsal. A szerelés
tehát az Ön számára egyszerû és gyakorlatias.

További plussz pontok:
1

Szemnek tetszetõs ablak külsõ. A pántok
új formában jelennek meg.

2

Kényelmesebbnek kell lennie! Ezért van a
résszellõztetési funkció az ollóba szériaszerûen beépítve.

3

Szárnyemelõ biztosítja a tartósan könnyû
nyitást és zárást.

4

Minden automatikus zárócsapnál a
szorítás állítható.

5

Becsapódás gátló (szárnyfék) az ollóban.

6

A rúdzár Logoclip-pel (saját céglogóval)
látható el.

7

Minden alkatrész könnyen beszerelhetõ

8

Külön kívánságra állítható szárnyfék a
sarokpántban.

Az UNI-JET -tel nagyobb megelégedést
ér el a vásárlóinál!
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Több kényelem

Több kényelem

2
1

Praktikus és
biztonságos

2
1 Minden reteszelési pont
Automatikus önbeálló zárócsappal,
az elhelyezési hézag
kiegyenlítéséhez.

3

1

1

2 Az ollók többfokozatú résszellõztetési állással.
3 A rúdzár és
olló-elõlap kapcsolódási pontjai
bepattintós
reteszeléssel.

1,2 mm

1

3
1

1

1

b
a
1 Mindent tud

Automatikus zárócsap

3 Optimális

2 Lehetõvé teszi

Olló resszellõztetõ állással
a Választható

b Standard

A rúdzár és az olló-elõlap kapcsolódási
pontjai bepattintó reteszeléssel
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az UNI-JET-tel
Milyen fontos Önnek az idõ?
Ha idõt szeretne megtakarítani, megvan
a megfelelõ megoldásunk.
Még nem ismeri? Ismerje meg most: Minden
alkatrész a szárnyban bepattinthatóan kapcsolódik. Az új az, hogy most a rúdzár a vízszintes
középzárral valamint az olló-elõlap a függõleges
középzárral is összepattintható. A vasalatok még
racionálisabb beépítése lehetséges, függetlenül
attól, hogy kézi avagy gépi a szerelés. Ha valami
könnyebben megy és ha valami egyszerre sok
funkciót teljesít, ez Önnek idõnyereséget jelent.
Az alkatrészek száma, amivel eddig a piac igényeit
ki tudtuk elégíteni (különbözõ biztonsági fokozatokban) most az új UNI-JET-tel jelentõsen csökken.
Az alkatrészek számának csökkenése megtakarítást jelent a diszponálásnál, munkaelõkészítésnél,raktározásnál és a szerelési idõnél.

További plussz pontok:
1

A kevesebb itt több! A bukó állás reteszelésnél
alul egyetlen zárfogadó látja el mindkét funkciót, a zárást és a buktatást.
A bukó-nyíló zárfogadó kiesik.

2

UNI-JET és JET egymáshoz kapcsolható
Az átállás az UNI-JET-re folyamatos lehet.

Az UNI-JET -tel több ideje jut a
vevõire!
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Magasabb hatékonyság

Magasabb hatékonyság

Bukó-nyíló szárny
1 szárnyú - WK 2

A kevesebb itt több!
Egyetlen zárfogadó a
záráshoz és buktatáshoz.

Bukó-nyíló szárny
2 szárnyú - WK 2
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az UNI-JET-tel
A keveréktõl függ. Egy jó anyag tovább
tart. A minõség nagyobb elégedettséget jelent.
A felület, ami ezt magában hordozza. A ferGUard
ezüst felületkezelás optimálisan és megbízhatóan
védi az alkatrészeket a korróziótól.
További minõségemelkedést jelentettek az acélból készült gombafejes csapok. Az Ön vásárlói
valószínûleg súlyt fektetnek a tartósságra

További plussz pontok:
1

UNI-JET garantált minõségben.

2

A pántok optikailag szép külleme.

3

A hosszú alkatrészek szereléséhez
megfelelõ lapos csomagolás

4

A modern logisztika következtében
megbízható szállítás

5

Szakszerû tanácsadás

Szép külsõ és hasznos funkciókaz Ön vevõi lelkesedni fognak.
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Magasabb minöség
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Magasbb minõség
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Bukó-nyíló vasalat UNI-JET

Könnyû játék a
szerelés.
A kevesebb alkatrész csökkenti
a szerelési idõt és a
költségeit.

Gretsch-Unitas vállalat csoport:
Mindenütt erõsek vagyunk ahol biztonságról van szó!
Ablaktechnika
Ajtótechnika
Automatikus bejárati rendszerek
Épületbiztonság
Objekttanácsadás

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3 · D-71254 Ditzingen
Tel.: (0 7156) 3 01-0 · Fax: (0 7156) 3 01-2 93 · www.g-u.de · vertrieb-inland@g-u.de

Szaktanácsadó munkatársaink
szívesen bemutatják Önnek a
Gretsch-Unitas UNI-JET új
bukó-nyíló vasalatrendszerét és a
helyszínen megismertetik Önnel az
elõnyeit. Kérjen információt
GU-Szilas Kft.
H-2144 Kerepes, Szabadság út 252.
Tel:06-28-561-010, Fax: 06-28-561-015
www.guszilas.hu
mail:gu-szilas@guszilas.hu
Szaktanácsadó:
Elérhetõsége:

BKS GmbH
Heidestr. 71· 42549 Velbert
Tel.: (0 20 51) 2 01-0 · Fax: (0 20 51) 2 01-4 31 · www.bks.de

