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Pro dveře, které se samy uzamknou!
G.U-SECURY Automatic Vám sám zaručí
bezpečnost: stačí přitáhnout dveře a
samočinně, bez uzamykání klíčem, se
o 20 mm vysune několik uzávěrových prvků.
Dvě anebo čtyři střelky se po svém vysunutí
znehybní a změní v uzamykací závory; nelze

dveřní
uzávěry

To je právě dnes rozhodný moment
pro technicky pokrokové bezpečnostní
vybavení vstupních dveří.

Dveřní uzávěry G.U-SECURY
jsou praxí osvědčené výrobky s
vysokou užitnou hodnotou pro
zákazníka.

je zatlačit zpět.
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Bezpečnostní dveřní uzávěry
Stačí jen zabouchnout. Dveře, které se samy uzamknou!
G.U-SECURY Automatic sám
zaručí bezpečnost: stačí
přitáhnout dveře – a
samočinně, bez uzamykání
klíčem, se o 20 mm vysune
několik uzávěrových prvků.
Dvě anebo čtyři střelky se po
svém vysunutí znehybní a
změní v uzamykací závory;
nelze je zatlačit zpět.
To je právě dnes rozhodný
moment pro technicky
pokrokové bezpečnostní
vybavení vstupních dveří.
Varianty programu
Automatic
Automatic s A-otvíračem
Automatic se špehýrkou
Automatic s panikovou funkcí/
požárně odolný

Odemknutí uzavřených dveří
se děje zvenku otočením
klíče, zevnitř stisknutím kliky.
Přednosti Zvýšená odolnost
proti vloupání. Prevence proti
zkřivení křídla dveří: je vždy
uzamknuto! Přestavitelná
střelka i střelkové závory:
každý zámek je tak levý i
pravý. Osvědčený program
příslušenství G.U-SECURY.

Vstupní dveře s dveřním
uzávěrem G.U-SECURY
jsou zkoušeny
ve třídě WK 2 a
ve třídě WK 3

G.U-SECURY Automatic se vyrábí s běžnou svislou roztečí a v obvyklých vodorovných roztečích, s různou šířkou čela
a s různým rozměrem čtyřhranu kliky.
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