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Ogólne informacje o zamkach SECURY

Prezentacja programu

Przeznaczone do 
drzwi wejściowych do 
domów i mieszkań
G.U oferuje obszerny program 
produkcyjny obejmujący auto-
matyczne, ręczne i motoryczne 
wielopunktowe ryglowanie 
drzwi wejściowych do domów, 
mieszkań oraz drzwi bocznych 
z drewna, PCW, aluminium. 
Zamki drzwiowe G.U-SECURY są 
sprawdzone w praktyce i cieszą 
się ogromnym uznaniem wśród 
klientów.

Program G.U-SECURY
 SECURY Automatic

 SECURY z masywnym
ryglem (MR)

 SECURY z hakami
ryglującymi (SH)

 SECURY z podwójnym
ryglem (DR)

 SECURY z trzpieniem
rolkowym (R)

Pełen program wraz z akceso-
riami do drzwi z drewna, PCW
i aluminium znajdą Państwo
w naszym katalogu zamówień.

Powłoka 
ferGUard*srebrna
Wszystkie elementy okuć SECURY 
pokryte są wysokiej jakości 
powłoką antykorozyjną ferGUard* 
w kolorze srebrnym. 

Powłoka ta posiada wysokiej 
klasy właściwości antykoro-
zyjne zapewniając trwałość 
okuć i spełniając normy unijne 
dotyczące ochrony środowiska, 
także te będące w fazie projekto-
wej.

Bezpieczna wkładka
profilowa BKS

®

Zintegrowany sztywny 
łańcuch
(s. 26)

G.U-SECURY Automatic
z elektroryglem sterowany 
np.: przez G.U-BKS ACCESS 
(s. 24)

Automatyczne ryglowanie 
wielopunktowe: 
G.U-SECURY Automatic –
Zamek „z kliknięciem” (s. 6)

Testy i certyfi katy

DIN 18251-3 Klasa 3 i 4

DIN 18250

VdS Klasa A

EN 179 i EN 1125

EN 1627 do 1630, WK2 do WK4
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Automatycznie ryglowane bezpieczne zamki drzwiowe

G.U-SECURY Automatic

Automatyczny rygiel zapadkowy
jako górne ryglowanie gwarantuje najwyższe 

bezpieczeństwo. Zintegrowana dźwignia zapadkowa

pozwala na automatyczny 20 mm wysuw rygla. 

Możliwość zastosowania w drzwiach prawych

i lewych. Zabezpieczenie przed cofnięciem.

Przestawna zapadka
pozwala na montaż

w drzwiach lewych/prawych.

Także w wersji przeciwpożarowej.

Rygiel
jednokrotne przekręcenie klucza 

powoduje 20 mm wysuw.

Automatyczny rygiel zapadkowy
jako ryglowanie dolne gwarantuje najwyższe 

bezpieczeństwo. Zintegrowana dźwignia zapadkowa 

pozawala na automatyczny 20 mm wysuw rygla. 

Możliwość zastosowania w drzwiach prawych

i lewych. Zabezpieczenie przed cofnięciem.

Listwa czołowa
ocynkowana, lakierowana albo 

ze stali nierdzewnej, pokryta 

powłoką ferGUard*.

Czworokąt
utrzymuje trzpień klamki bez luzu, tym samym 

zapewnia niezawodne działanie zamka. 

Dostępny także w wersji przeciwpożarowej.

Sposoby zamykania
dostępne dla wkładek profi lowych i wkładek 

okrągłych Ø 22 mm.

Obudowa zamka
zapewnia optymalną ochronę funkcjonowania

mechanizmu. Dostępna z otworami mocującymi

do długich szyldów, a także okrągłych rozet.

Rozstaw

Głębokość

G.U-SECURY Automatic

Drzwi wejściowe z zamkami
G.U-SECURY Automatic są

sprawdzone wg klasy 

bezpieczeństwa

WK 2 i WK 3
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Automatycznie ryglowane bezpieczne zamki drzwiowe

G.U-SECURY Automatic

Drzwi, które same się 
ryglują!
G.U-SECURY Automatic zapewnia 
bezpieczeństwo użytkowania: 
Wystarczy dociągnąć drzwi – 
automatycznie, bez zamykania na 
klucz, następuje wielopunktowe 
ryglowanie z 20 mm wysuwem 
zapadki.

Dwie, zabezpieczone przed 
cofnięciem, zapadki automatycznie 
ryglują drzwi.

Zdecydowany techniczny
postęp w trosce o codzien-
ne bezpieczeństwo drzwi 
wejściowych.

Zalety
 Znacznie podwyższona

ochrona antywłamaniowa

 Chroni drzwi przed 
odkształceniem
– są zawsze zaryglowane

 Przestawne zapadki i rygle 
dają możliwość zastosowania 
w drzwiach lewych i prawych

 Szeroka gama akcesoriów 
G.U-SECURY

 Zabezpieczenie rygla przed 
cofnięciem

 Dostępne także dla
budowania bez barier
zgodnie z normą DIN 18025

Odryglowanie
Od strony zewnętrznej następuje 
poprzez użycie klucza, a od 
wewnątrz przez użycie klamki 
drzwiowej.

Sprawdzone
wg normy
VdS klasa A

VdS

Elektrorygiel
Napięcie nominalne: 12 V

Pobór mocy: 1 A

umożliwia elektryczne 

otwieranie drzwi

Sztywny łańcuch
zintegrowany

z komfortową obsługą

za pomocą pokrętła

i wkładki profi lowej.

Warianty
 Automatic

 Automatic z elektroryglem

 Automatic ze sztywnym 
łańcuchem

 Automatic z funkcją 
antypaniczną / p.poż.

Zamek G.U-SECURY Automatic 
dostępny jest w powszechnych 
rozstawach, rozmiarach dornmas, 
wersjach listew i czworokątów, do 
drzwi z drewna, PCW i aluminium.

G.U-SECURY Automatic
ze sztywnym łańcuchem

G.U-SECURY Automatic z elektroryglem

Drzwi wejściowe z zamkami
G.U-SECURY Automatic są

sprawdzone wg klasy 

bezpieczeństwa

WK 2 i WK 3
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Drzwi, które same się 
ryglują!
G.U-SECURY Automatic4 
zapewnia bezpieczeństwo 
użytkowania: 
Wystarczy dociągnąć drzwi – 
automatycznie, bez zamykania 
na klucz, następuje wielo-
punktowe ryglowanie z 20 mm 
wysuwem zapadki.

Cztery zapadki automatycznie 
ryglują drzwi i są zabezpieczone 
przed cofnięciem.

Zdecydowany techniczny
postęp w trosce o codzien-
ne bezpieczeństwo drzwi 
wejściowych.

Zalety
 Znacznie podwyższona

ochrona antywłamaniowa

 Chroni drzwi przed 
odkształceniem
– są zawsze zaryglowane

 Przestawne zapadki i rygle 
dają możliwość zastosowania 
w drzwiach lewych i prawych

 Szeroka gama akcesoriów 
G.U-SECURY

 Zabezpieczenie rygla przed 
cofnięciem

 Dostępne także dla
budowania bez barier
zgodnie z normą DIN 18025

Odryglowanie
Od strony zewnętrznej następuje 
poprzez użycie klucza, a od 
wewnątrz przez użycie klamki 
drzwiowej.

Sprawdzone
wg normy
VdS klasa A

VdS

Warianty
 Automatic4

 Automatic4 z elektroryglem

 Automatic4 ze sztywnym 
łańcuchem

 Automatic4 z funkcją 
antypaniczną / p.poż.

Zamek G.U-SECURY Automatic4 
dostępny jest w powszechnych 
rozstawach, rozmiarach dornmas, 
wesjach listew i czworokątów, do 
drzwi z drewna, PCW i aluminium.

Automatycznie ryglowane bezpieczne zamki drzwiowe

G.U-SECURY Automatic4

Rygiel

Sposoby zamykania

Czworokąt

Obudowa zamka

Automatyczne 

rygle zapadkowe

Przestawna 

zapadka

Automatyczne 

rygle zapadkowe

Listwa czołowa

G.U-SECURY Automatic4

Drzwi wejściowe z zamkami
G.U-SECURY Automatic4 są

sprawdzone wg klasy 

bezpieczeństwa

WK 3
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Automatycznie ryglowane bezpieczne zamki drzwiowe

Brak przejścia dla 
nieupoważnionych osób
z zewnątrz – w sytuacji 
zagrożenia drogi ewakuacyjne
są zawsze zabezpieczone.

Drzwi, po zamknięciu, zostaną 
automatycznie wielopunktowo 
zaryglowane, od wewnątrz 
można je otworzyć w każdej 
chwili przy użyciu klamki (DIN 
EN 179) lub za pomocą drążka 
naciskowego (DIN EN 1125).

Odryglowanie drzwi od strony 
zewnętrznej następuje poprzez 
użycie klucza.

G.U-SECURY Automatic z funkcją antypaniczną E

G.U-SECURY Automatic
z funkcją antypaniczną E

Zalety
 Najwyższe bezpieczeństwo 

i komfort z jednoczesną 
gwarancją zabezpieczenia 
dróg ewakuacyjnych w sytu-
acji zagrożenia.

 Zabezpieczenie funkcji
bez wkładki profilowej
z wolnym biegiem:
G.U-SECURY Automatic dla 
bezawaryjnego działania nie
wymaga wkładki profilowej
z wolnym biegiem. 
Można zastosować każdą 
standradową wkładkę.

 G.U-SECURY Automatic
z funkcją antypaniczną
znajduje zastosowanie 
zwłaszcza w drzwiach
bocznych np.: w kinach, 
hotelach, szpitalach, szkołach 
i budynkach użyteczności 
publicznej.

Funkcja antypaniczna

Z funkcją antypaniczną E
do zastosowania z okuciami
zgodnymi z normą DIN EN 179
i DIN EN 1125.

Prosimy pytać o naszą broszurę: 
„Systemy drzwi ewakuacyjnych
w Europie”.

Warianty
 Możliwość zastosowania

w drzwiach p.poż. z funkcją 
antypaniczną

Sposoby zamykania

Czworokąt

Obudowa zamka

Automatyczny 

rygiel zapadkowy

Przestawna 

zapadka

Automatyczny 

rygiel zapadkowy

Listwa czołowa
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Bezpieczeństwo 
drzwi wejściowych
– teraz także
z ościeżnicą stalową
G.U-SECURY z bolcami automa-
tycznymi oferuje automatyczne 
bezpieczeństwo. Po dociągnięciu 
drzwi – automatycznie, bez 
zamykania na klucz, załączy
się wielopunktowe ryglowanie
z wysuwem 20mm.

Dwa bolce automatycznie 
ryglują drzwi i są zabezpieczone 
przed cofnięciem.

Zdecydowany techniczny
postęp w trosce o codzien-
ne bezpieczeństwo drzwi 
wejściowych.

Odryglowanie
Od strony zewnętrznej następuje 
poprzez użycie klucza, a od 
wewnątrz przez użycie klamki 
drzwiowej.

Zalety
Zamknięte drzwi są zawsze 

automatycznie zaryglowane

2 bolce z 20 mm wysuwem
rygli automatycznie 
zabezpieczają drzwi 
wejściowe

Punkty ryglowania bolców 
automatycznych są
dostosowane do punktów 
montażowych ościeżnicy 
stalowej

Bezproblemowe wyposażenie 
ew. doposażenie drzwi 
stalowych w zabezpieczenie 
antywłamaniowe

Automatycznie ryglowane bezpieczne zamki drzwiowe

G.U-SECURY z bolcami automatycznymi AB 2

G.U-SECURY z bolcami
automatycznymi AB 2

Automatyczny 

bolec ryglujący

Automatyczny 

bolec ryglujący

klasa bezpieczeństwa 
WK 2 i WK 3

(w zależności od zastosowanych 
elementów)

Rygiel

Sposoby zamykania

Czworokąt

Obudowa zamka

Przestawna 

zapadka

Listwa czołowa
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Ręcznie ryglowane bezpieczne zamki drzwiowe

G.U-SECURY MR (masywny rygiel)

Masywny rygiel
ze stalową wkładką, jako dodatkowe górne

ryglowanie, gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo.

Przestawna zapadka
pozwala na montaż

w drzwiach lewych/prawych.

Także w wersji przeciwpożarowej.

Rygiel
2-krotne przekręcenie klucza

powoduje 20 mm wysuw

(10 mm po każdym przekręceniu).

Masywny rygiel
ze stalową wkładką, jako dodatkowe dolne

ryglowanie, gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo.

Listwa czołowa
ocynkowana, lakierowana albo 

ze stali nierdzewnej, pokryta 

powłoką ferGUard*.

Czworokąt
utrzymuje trzpień klamki bez luzu, tym samym 

zapewnia niezawodne działanie zamka. 

Dostępny także w wersji przeciwpożarowej.

Sposoby zamykania
dostępne dla wkładek profi lowych i wkładek 

okrągłych Ø 22 mm.

Obudowa zamka
zapewnia optymalną ochronę funkcjonowania 

mechanizmu. Dostępna z otworami mocującymi 

do długich szyldów, a także okrągłych rozet.

Rozstaw

Głębokość

G.U-SECURY MR 2

Drzwi wejściowe z zamkami
G.U-SECURY MR 2 są

sprawdzone wg klasy 

bezpieczeństwa

WK 2 i WK 3
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Ręcznie ryglowane bezpieczne zamki drzwiowe

G.U-SECURY MR (masywny rygiel)

Zalety
 G.U-SECURY MR w wersji

z 2 lub 4 masywnymi 
ryglami gwarantuje 3- lub 
5-krotne ryglowanie na całej 
wysokości drzwi.

 Specjalne wykonanie 
rygli masywnych: hartowana 
stalowa wkładka zabezpiecza 
przed przewierceniem.
(wg SKG).

 Dzięki takiej samej geometrii 
rygli, jak w zamkach G.U-
SECURY Automatic, do zam-
ków G.U-SECURY MR można 
stosować te same akcesoria.

 Dostępne także dla
budowania bez barier
zgodnie z normą DIN 18025.

Warianty
 MR 2 (2 masywne rygle)

 MR 4 (4 masywne rygle)

 MR 2 ze sztywnym 
łańcuchem

 MR/R (2 masywne rygle
i 2 trzpienie rolkowe)

 MR/R ze sztywnym 
łańcuchem

G.U-SECURY MR 4 G.U-SECURY MR/R

Trzpienie 

rolkowe

Masywny rygiel

Masywny rygiel

Trzpienie 

rolkowe

Sposoby 

zamykania

Sposoby 

zamykania

Czworokąt Czworokąt

Masywny rygiel

Przestawna 

zapadka

Przestawna 

zapadka

Listwa czołowa Listwa czołowa

Rygiel Rygiel

Masywny rygiel

Masywny rygiel

Obudowa zamka Obudowa zamka

Masywny rygiel

G.U-SECURY MR/R
z trzpieniem rolkowym
Optymalizacja docisku skrzydła 
oraz wysoka szczelność drzwi, 
zarówno w obszarze górnym, jak 
i dolnym, jest zapewniona przez 
regulowane trzpienie rolkowe 
(wysokość 8 mm, Ø 11 mm).

W połączeniu z innymi elementa-
mi ryglującymi, jak np.: rygle 
masywne, zamki drzwiowe G.U-
SECURY MR/R oferują najwyższe 
bezpieczeństwo.

Zamek G.U-SECURY MR jest 
dostępny w standardowych
rozstawach, wymiarach
dornmas, wykonaniach listwy
i orzecha do drzwi z drewna,
PCW i aluminium.

Drzwi wejściowe z zamkami
drzwiowymi G.U-SECURY MR 4 są

sprawdzone zgodnie z klasą 

bezpieczeństwa WK 3

(Instytut testujący PTE Rosenheim GmbH)
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Ręcznie ryglowane bezpieczne zamki drzwiowe

G.U-SECURY SH (haki ryglujące)

Hak ryglujący
jako dodatkowe górne ryglowanie gwarantuje 

najwyższe bezpieczeństwo.

Hak ryglujący
jako dodatkowe dolne ryglowanie gwarantuje 

najwyższe bezpieczeństwo.

G.U-SECURY SH 2

klasa bezpieczeństwa 
WK 2 i WK 3

(w zależności od zastosowanych 
elementów)

Przestawna zapadka
pozwala na montaż

w drzwiach lewych/prawych.

Także w wersji przeciwpożarowej.

Rygiel
2-krotne przekręcenie klucza

powoduje 20 mm wysuw

(10 mm po każdym przekręceniu).

Listwa czołowa
ocynkowana, lakierowana albo 

ze stali nierdzewnej, pokryta 

powłoką ferGUard*.

Czworokąt
utrzymuje trzpień klamki bez luzu, tym samym 

zapewnia niezawodne działanie zamka. 

Dostępny także w wersji przeciwpożarowej.

Sposoby zamykania
dostępne dla wkładek profi lowych i wkładek 

okrągłych Ø 22 mm.

Obudowa zamka
zapewnia optymalną ochronę funkcjonowania 

mechanizmu. Dostępna z otworami mocującymi 

do długich szyldów, a także okrągłych rozet.

Rozstaw

Głębokość
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G.U-SECURY SH
Masywne, stalowe haki ryglujące 
zapobiegają odkształceniu 
skrzydła i ramy drzwiowej. 
Najwyższe zabezpieczenie
przed wyważeniem skrzydła 
gwarantowane jest masywnym 
hakiem ryglującym.

Zalety 
 Masywny, stabilny, 

wytrzymały.

 24mm wysuw – to o wiele 
więcej ponad wymagania 
norm! 
Kierunek ryglowania od dołu 
za zaczep stanowi najlepsze 
rozwiązanie techniczne. Haki 
ryglujące chronione są przed 
cofnięciem.

 Sprawdzony program
akcesoriów G.U-SECURY.

Ręcznie ryglowane bezpieczne zamki drzwiowe

G.U-SECURY SH (haki ryglujące)

Warianty
 SH 2 (2 haki ryglujące)

 SH 4 (4 haki ryglujące)

 SH 2 ze sztywnym łańcuchem

 SH/R (2 haki ryglujące,
2 trzpienie rolkowe)

G.U-SECURY SH 4 G.U-SECURY SH/R

Trzpienie 

rolkowe

Hak ryglujący

Hak ryglujący

Trzpienie 

rolkowe

Hak ryglujący

Hak ryglujący

Hak ryglujący

Hak ryglujący

G.U-SECURY SH/R
Regulowane trzpienie rolkowe 
(wysokość 8 mm, Ø 11 mm) 
optymalizują docisk skrzydła 
oraz zapewniają wysoką 
szczelność drzwi zarówno
w obszarze górnym, jak i dolnym.

W połączeniu z innymi elementa-
mi ryglującymi jak np.: rygle 
masywne, zamki drzwiowe G.U-
SECURY SH/R oferują najwyższe 
bezpieczeństwo.

Sposoby 

zamykania

Sposoby 

zamykania

Czworokąt Czworokąt

Przestawna 

zapadka

Przestawna 

zapadka

Listwa czołowa Listwa czołowa

Rygiel Rygiel

Obudowa zamka Obudowa zamka
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Ręcznie ryglowane bezpieczne zamki drzwiowe

G.U-SECURY DR (podwójny rygiel)

Podwójny rygiel
jako dodatkowe górne ryglowanie gwarantuje 

najwyższe bezpieczeństwo. Równoczesne ryglowanie, 

każdorazowo przez haki ryglujące lub masywne rygle 

(z wbudowaną, hartowaną wkładką stalową).

Podwójny rygiel
jako dodatkowe dolne ryglowanie gwarantuje 

najwyższe bezpieczeństwo. Równoczesne ryglowanie, 

każdorazowo przez haki ryglujące lub masywne rygle 

(z wbudowaną, hartowaną wkładką stalową).

G.U-SECURY DR

klasa bezpieczeństwa 
WK 2 i WK 3

(w zależności od zastosowanych 
elementów)

Przestawna zapadka
pozwala na montaż

w drzwiach lewych/prawych.

Także w wersji przeciwpożarowej.

Rygiel
2-krotne przekręcenie klucza

powoduje 20 mm wysuw

(10 mm po każdym przekręceniu).

Listwa czołowa
ocynkowana, lakierowana albo 

ze stali nierdzewnej, pokryta 

powłoką ferGUard*.

Czworokąt
utrzymuje trzpień klamki bez luzu, tym samym 

zapewnia niezawodne działanie zamka. 

Dostępny także w wersji przeciwpożarowej.

Sposoby zamykania
dostępne dla wkładek profi lowych i wkładek 

okrągłych Ø 22 mm.

Obudowa zamka
zapewnia optymalną ochronę funkcjonowania 

mechanizmu. Dostępna z otworami mocującymi 

do długich szyldów, a także okrągłych rozet.

Rozstaw

Głębokość
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Zamek G.U-SECURY DR jest
kolejnym produktem firmy G.U
z serii zamków wielopunktowych 
i antywłamaniowych do drzwi 
wejściowych i bocznych wykona-
nych z aluminium, drewna i PCW.

G.U-SECURY DR posiada dwa 
podwójne rygle – 1 na górze
i 1 na dole.

Zalety
 Perfekcyjne wielopunktowe 

ryglowanie w podwójnym 
wykonaniu - G.U-SECURY DR 
bazuje na dalszym rozwoju 
bezpiecznych zamków drzwio-
wych G.U-SECURY SH i MR.
Dwie pary: masywne
rygle i haki ryglujące na 
górze i na dole wysuwają 
się jednocześnie poprzez 
przekręcenie klucza.

 Najwyższa jakość
i bezpieczeństwo – G.U-
SECURY DR jest nastawiony
w szczególności na 
stabilność. Masywne rygle 
i haki ryglujące posiadają 
wkładkę ze stali hartowanej, 
która chroni zamki przed 
przewierceniem (wg SKG).

 Zwiększona siła docisku 
osiągnięta przez:
– podwójne, dokładne
 zamknięcie ryglem
 dolnym i górnym
– kierunek ryglowania od
 dołu za zaczep.

 Perfekcyjny zamek,
wysoka izolacja termiczna
i najwyższe bezpieczeństwo 
antywyważeniowe.

 Wielkość frezu taka sama, jak 
dla SECURY Automatic4.

 Do G.U-SECURY DR można 
stosować te same akcesoria, 
które są stosowane przy
G.U-SECURY Automatic 4.

Ręcznie ryglowane bezpieczne zamki drzwiowe

G.U-SECURY DR (podwójny rygiel)
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Ręcznie ryglowane bezpieczne zamki drzwiowe

G.U-SECURY R (trzpień rolkowy)

G.U-SECURY R 4

Trzpienie rolkowe
jako dodatkowe ryglowanie zapewniają

wysoką izolację cieplną i ochronę

dźwiękoszczelną.

Przestawna zapadka
pozwala na montaż

w drzwiach lewych/prawych.

Rygiel
2-krotne przekręcenie klucza

powoduje 20 mm wysuw

(10 mm po każdym przekręceniu).

Listwa czołowa
ocynkowana, lakierowana albo 

ze stali nierdzewnej, pokryta 

powłoką ferGUard*.

Czworokąt
utrzymuje trzpień klamki bez luzu, tym samym 

zapewnia niezawodne działanie zamka.

Sposoby zamykania
dostępne dla wkładek profi lowych i wkładek 

okrągłych Ø 22 mm.

Obudowa zamka
zapewnia optymalną ochronę funkcjonowania 

mechanizmu. Dostępna z otworami mocującymi 

do długich szyldów, a także okrągłych rozet.

Rozstaw

Głębokość

Trzpienie rolkowe
jako dodatkowe ryglowanie zapewniają

wysoką izolację cieplną i ochronę

dźwiękoszczelną.

Trzpienie rolkowe
jako dodatkowe ryglowanie zapewniają

wysoką izolację cieplną i ochronę

dźwiękoszczelną.

Trzpienie rolkowe
jako dodatkowe ryglowanie zapewniają

wysoką izolację cieplną i ochronę

dźwiękoszczelną.
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G.U-SECURY R
SECURY R 4 z trzpieniami
rolkowymi jest najstarszym
zamkiem w programie SECURY.

Regulowane trzpienie rolkowe 
(wysokość 8 mm, Ø 11 mm) 
optymalizują docisk skrzydła, 
zapewniają szczelność drzwi
w obszarze górnym i dolnym,
a także wysoką izolację 
termiczną i akustyczną.

G.U-SECURY P/R
Zamki SECURY P/R z 2 trzpienia-
mi grzybkowymi i 2 trzpieniami 
rolkowymi oferują poza wysoką 
izolacją termiczną i akustyczną, 
także dodatkową ochronę 
antywłamaniową.

Ręcznie ryglowane bezpieczne zamki drzwiowe

G.U-SECURY R (trzpień rolkowy)

G.U-SECURY P/R

Trzpienie 

grzybkowe

Trzpienie 

rolkowe

Trzpienie 

rolkowe

Trzpienie 

grzybkowe

Warianty
 R 4

 P/R

Sposoby 

zamykania

Czworokąt

Przestawna 

zapadka

Listwa czołowa

Rygiel

Obudowa zamka
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1 2

2

1

Bezpieczne zamki drzwiowe obsługiwane klamką

G.U-SECURY-EUROPA

G.U-SECURY EUROPA

Obsługa przez klamkę

Otwieranie:
1. Odryglować zamek 

drzwiowy kluczem.

2. Otworzyć przy pomocy 

klamki.

Zamykanie:
1. Zaryglować drzwi przez 

podniesienie klamki.

2. Zamknąć przy pomocy 

klucza.

Masywny rygiel
ze stalową wkładką, jako dodatkowe górne

ryglowanie, gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo.

Przestawna zapadka
pozwala na montaż

w drzwiach lewych/prawych.

Także w wersji przeciwpożarowej.

Rygiel
20 mm wysuw.

Masywny rygiel
ze stalową wkładką, jako dodatkowe dolne

ryglowanie, gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo.

Listwa czołowa
ocynkowana, lakierowana albo 

ze stali nierdzewnej, pokryta 

powłoką ferGUard*.

Czworokąt
utrzymuje trzpień klamki bez luzu, tym samym 

zapewnia niezawodne działanie zamka. 

Dostępny także w wersji przeciwpożarowej.

Sposoby zamykania
dostępne dla wkładek profi lowych i wkładek 

okrągłych Ø 22 mm.

Obudowa zamka
zapewnia optymalną ochronę funkcjonowania 

mechanizmu. Dostępna z otworami mocującymi 

do długich szyldów, a także okrągłych rozet.

Rozstaw

Głębokość
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Bezpieczne zamki drzwiowe obsługiwane klamką

G.U-SECURY-EUROPA

Zalety
 Zamki G.U-SECURY-EUROPA

dostępne są z 2 lub 4
punktami ryglowania. Dzięki 
temu drzwi są zaryglowane
na całej wysokości 3- lub 
5-punktowo.

 Rygle masywne i haki
ryglujące wyposażone są
we wkładkę ze stali hartowa-
nej, która uniemożliwia ich 
przewiercenie (wg SKG).

Zamek G.U-SECURY-EUROPA 
dostępny jest w powszechnych 
rozstawach, rozmiarach dornmas, 
wersjach listew i orzechów dla 
drzwi z drewna, PCW i aluminium.

Warianty
 EUROPA MR 2

(2 masywne rygle)

 EUROPA SH 2
(2 haki ryglujące)

 EUROPA R 4
(4 trzpienie rolkowe)

G.U-SECURY-EUROPA R 4

G.U-SECURY-EUROPA R4 
z trzpieniami rolkowymi
Regulowane trzpienie rolkowe 
(wysokość 8 mm, Ø 11 mm) 
optymalizują docisk skrzydła 
w górnej i dolnej części 
drzwi, zapewniając najwyższą 
szczelność.

G.U-SECURY-EUROPA SH 2

Hak ryglujący

Hak ryglujący

Listwa czołowa

Trzpienie 

rolkowe

Trzpienie 

rolkowe

Trzpienie 

rolkowe

Trzpienie 

rolkowe

Sposoby 

zamykania

Czworokąt

Przestawna 

zapadka

Listwa czołowa

Rygiel

Obudowa zamka

Rygiel

Sposoby zamykania

Czworokąt

Obudowa zamka

Przestawna 

zapadka
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Zamki wpuszczane

G.U-ECONOMY

Zamki wpuszczane 
stanowią idealne 
uzupełnienie bezpie-
cznych zamków 
drzwiowych
Drzwi wykonane w ten 
sam sposób mogą zostać 
wyposażone w zamki
z wielopunktowym ryglowaniem 
G.U-SECURY albo w zamki 
wpuszczane G.U-ECONOMY.

Cechy wspólne zamków
G.U-SECURY i G.U-ECONOMY

 Identyczne wielkości frezowa-
nia pod obudowę zamka

 Identyczny profil listwy

 Identyczne akcesoria

Program
Zamki wpuszczane G.U-ECONOMY 
są dostępne w następujących 
wariantach:

 z ryglem stalowym 1-krotnie 
przekręcanym z wysuwem 
20mm

 z funkcją cofania zapadki

 zamki wpuszczane są
dostarczane z czworokątem
8mm, z rozstawem 92mm
i w dostępnych rozmiarach 
dornmas 30 - 45mm

 płaska lub U-kształtna listwa 
stalowa jest dostępna dla 
różnych konstrukcji drzwi
Listwa krótka 280 mm
Zakończenie listwy kwadrato-
we

 Zamek ocynkowany, jasno-
srebrny, rygiel i zapadka 
niklowane, powierzchnia 
listwy pokryta powłoką 
antykorozyjną ferGUard*silber.
Inne kolory listwy dostępne 
na życzenie

G.U-ECONOMY
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Wielopunktowe ryglowanie G.U-SECURY

Przegląd programu zamków G.U-SECURY do drzwi z drewna, PCW, aluminium

* Pełny program zamków G.U-SECURY ze wszystkimi dostępnymi wymiarami dornmas znajdą Państwo w naszym katalogu zamówień.

Drzwi wejściowe i boczne Dornmas* Rozstaw Orzech Rodzaj listwy

Automatic 33 – 80 85, 88, 92 10+8+8,5+9 FH Płaska   U-kształtna

Automatic4 35 – 80 85, 88, 92 10+8+8,5+9 FH Płaska   U-kształtna

Automatic z elektroryglem 35 – 80 85, 88, 92 10+8+8,5+9 FH Płaska   U-kształtna

Automatic z elektroryglem i sztywnym łańcuchem 35 – 65 85, 88, 92 10+8+8,5+9 FH Płaska   U-kształtna

Automatic z elektroryglem i funkcją antypaniczną 35 – 80 92 9 FH Płaska   U-kształtna

Automatic ze sztywnym łańcuchem 35 – 80 85, 88, 92 10+8 Płaska   U-kształtna

Automatic z funkcją antypaniczną 35 – 65 92 9 FH Płaska   U-kształtna

Automatic4 z funkcją antypaniczną 35 – 65 92 9 FH Płaska   U-kształtna

Masywny rygiel  MR 2, MR 4 25 – 90 85, 88, 92 10+8+8,5+9 FH Płaska   U-kształtna

Masywny rygiel ze sztywnym łańcuchem MR 2 35 – 65 85, 88, 92 10+8+8,5+9 FH Płaska   U-kształtna

Masywny rygiel z trzpieniem rolkowym MR/R 55 – 80 85, 88, 92 10+8 Płaska

Masywny rygiel, trzpień rolkowy, sztywny łańcuch MR/R 65 92 10+8 Płaska

Podwójny rygiel  DR 35 – 80 92 10+8 Płaska   U-kształtna

Haki ryglujące  SH 2, SH 4 25 – 90 92 10+8 Płaska   U-kształtna

Haki ryglujące ze sztywnym łańcuchem SH 2 25 – 90 92 10+8 Płaska   U-kształtna

Trzpienie rolkowe  R 4 25 – 90 92 10+8 Płaska   U-kształtna

2 grzybki / trzpienie rolkowe  P/R 25 – 45 92 8 Płaska

Drzwi wejściowe do mieszkań

Automatic 55 – 65 72, 78 8+9 FH Płaska

Automatic z elektroryglem  55 – 65 72, 78 8+9 FH Płaska

Automatic z elektroryglem i funkcją antypaniczną 55 – 65 72 9 FH Płaska

Automatic ze sztywnym łańcuchem 55 – 65 72, 78 8+9 FH Płaska

Automatic z funkcją antypaniczną 55 + 65 72 9 FH Płaska

Masywny rygiel MR 2, MR 4 55 – 65 72 8 Płaska

Masywny rygiel ze sztywnym łańcuchem MR 2 55 – 65 72 8 Płaska

Drzwi przeciwpożarowe

Automatic FH  65 72 9 FH Płaska

Masywny rygiel FH  55 – 80 72 9 FH Płaska

Drzwi z ościeżnicami stalowymi wg DIN

Bolce zamykające  SB 2 55 – 65 72 8 Płaska

Automatyczne bolce  AB 2 55 – 65 72 8 Płaska

Obsługa przez klamkę

EUROPA MR 2 35 – 55 92 8 Płaska

EUROPA SH 2 35 – 55 92 8 Płaska

EUROPA R 4 35 – 55 92 8 Płaska

Zamki wpuszczane

ECONOMY 30 – 45 92 8 Płaska   U-kształtna

Ościeżnica
znormalizowana
Ościeżnica
znormalizowana
Ościeżnica
znormalizowana
Ościeżnica
znormalizowana
Ościeżnica
znormalizowana

Ościeżnica
znormalizowana
Ościeżnica
znormalizowana

Ościeżnica
znormalizowana
Ościeżnica
znormalizowana
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Blachy kątowe, zaczepy, listwy zaczepowe dla drzwi 1- i 2-skrzydłowych

Akcesria G.U-SECURY dla drzwi 
z drewna, PCW i aluminium:

 Blachy kątowe, blachy 
zamykające oraz regulowane 
zaczepy i obudowy.

 Program listew zamykających 
dla zamków G.U-SECURY 
Automatic, z masywnym 
ryglem, z podwójnym ryglem, 
z hakami ryglującymi.

Drzwi dwuskrzydłowe
Pełen program akcesoriów do 
drzwi 2-skrzydłowych z drew-
na, PCW i aluminium znajdą 
Państwo w katalogu zamówień.

 Kantrygle górne / dolne

 Zaczepy i tulejki

 Kantrygle listwowe

 Kantrygiel

G.U-SECURY Akcesoria
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G.U-SECURY Akcesoria

Kantrygiel listwowy do drzwi 2-skrzydłowych

Wygodne zaryglowa-
nie i odryglowanie 
skrzydła biernego

Zalety:

 Równoczesne zamknięcie 
dolne i górne

 Bezpieczeństwo 
antywłamaniowe:
– zaryglowanie skrzydła
 czynnego jest możliwe
 tylko przy zamkniętej
 zasuwnicy
– dodatkowe wysunięte
 ryglowanie uniemożliwia
 odryglowanie zasuwnicy
 podczas manipulacji przy
 klamce

 Przyjemne użytkowanie
dzięki łatwej obsłudze

 Różne warianty kantrygla 
pozwalają na zastosowanie do 
różnych profili i materiałów

 Łatwy montaż

 Zastosowanie do zamków:
– Automatic
– MR 2

Otwarcie następuje poprzez 
przekręcenie dźwigni o 180°, co 
zabezpiecza przed zranieniem 
lub uszkodzeniem ściany.

Otwarte Zamknięte

Dane technicze

Wysuw rygla 15 – 25 mm

Wręb skrzydła 1880 – 3115 mm

Kantrygiel listwowy
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G.U-SECURY Akcesoria

G.U-BKS ACCESS, sterowanie nadajnikiem radiowym, transformator bezpieczeństwa, 
niezależne zaopatrzenie w energię elektryczną dla SECURY Automatic z elektroryglem

G.U-BKS ACCESS - dostęp bez klucza
prosty, kompaktowy, ekonomiczny

Dzięki kontroli dostępu drzwi, w których np.: zamontowany jest 
zamek motoryczny, mogą zostać otwarte bezdotykowo przy 
użyciu transpondera (chip lub karta)

 Bezdotykowe otwieranie 
drzwi

 Idealne połączenie z zamkami 
motorycznymi (np.: G.U-
SECURY Automatic z elektro-
ryglem) albo z zamkami 
sprzężonymi elektrycznie

Zalety:

 Wygodny i bezpieczny dostęp 
bez mechanicznego klucza

 Łatwe programowanie bez 
komputera

 Ekonomiczne rozwiązanie dla 
pojedynczych drzwi

Bezpieczny
transformator
 Pierwsze napięcie:

230 V – 50 Hz

 Drugie napięcie:
12 V AC – 2,0 A

Czytnik kart

Jednostka sterująca
połączona z czytnikiem

Obszar wewnętrzny:

 Jednostka sterująca ze
zintegrowanym czytnikiem
i klawiaturą kodującą

 Programowanie przez 
klawiaturę lub kartę

Obszar zewnętrzny:

 Odporny na pogodę czytnik
w różnych wykończeniach

Klucz elektroniczny:

 Karta lub chip

System składa się z:

 Jednostki sterującej

 Części sieciowej

 Transpondera (karta lub chip)

 Czytnika zewnętrznego
(opcjonalnie)

Zdalne sterowanie
Komponenty:

 Nadajnik radiowy G.U ze 
specjalnym kodowaniem
G.U dla odbiornika G.U

 Odbiornik G.U do zabudowy 
w obudowie czytnika albo
w puszce podtynkowej

Odbiornik G.U

Nadajnik G.U

Niezależne zaopatrze-
nie w energię 
elektryczną
 Napięcie podłączenia:

12...24 V AC     +/- 10%
14...24 V DC     +/- 10%

 Temperatura zewnętrzna:
0...40°C (Ø maks. 30°C)
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G.U-SECURY Akcesoria

Ukryta prowadnica kabla, na życzenie dodatkowe ryglowanie
dla SECURY Automatic z elektroryglem

Dodatkowe ryglowa-
nie na żądanie
Funkcje:

 Przy osadzeniu zamka
drzwiowego G.U-SECURY
w obrębie systemu 
zarządzania drzwiami
i oknami umożliwione jest
dodatkowe ryglowanie
poprzez wywołanie i przekaza-
nie stanu zaryglowania do 
jednostki analizującej.

Ukryte przejście kabla
 Ukryte przejście kabla

zostanie zamocowane we 
wrębie i na stałe przykręcone 
do drzwi.
Prowadnica kabla jest
wykonana z wytrzymałej, 
chromowanej stali.

Dodatkowe ryglowanie 

automatyczne

Dodatkowe

ryglowanie MR

Dodatkowe

ryglowanie SH

Skrzydło 

drzwi

Ościeżnica
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G.U-SECURY Akcesoria

G.U-SECURY ze sztywnym łańcuchem
Automatic - Masywny rygiel – Hak ryglujący 

Prosta i komfortowa obsługa sztywnego 
łańcucha za pomocą pokrętła.

Zalety
 Brak zamka nawierzchnio-

wego i nieestetycznego 
łańcucha!

 Zintegrowany system sztywne-
go łańcucha z komfortową 
obsługą za pomocą pokrętła
i wkładki profilowej.

 Otwieranie i zamykanie od 
wewnątrz poprzez pokrętło.

 Zaryglowany od wewnątrz 
sztywny łańcuch można 
otworzyć od zewnątrz przy 
pomocy wkładki profilowej.

 Zamknięcie zabezpiecza 
przed przypadkowym
otwarciem drzwi.

 Zastosowanie: DIN lewe
i prawe.

 Wersje dla wszystkich 
możliwych profili z drewna.

 Wersje dostosowane do profili 
z PCW i aluminium.

 G.U-SECURY ze sztywnym
łańcuchem nadaje się 
zwłaszcza do drzwi 
wejściowych do mieszkań
i w domkach jednorodzinnych.

Program
 SECURY Automatic

 SECURY z masywnym ryglem 
(MR)

 SECURY z hakami ryglującymi 
(SH)
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Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Z pakietem wyposażenia i technologią bezpieczeństwa G.U-BKS

Okucia bezpieczne BKS

Wielokrotne mocowanie przeciw-
ko wyważeniu, masywna 
stalowa konstrukcja szyldu 
zewnętrznego, osłona wkładki
z płytką osłaniającą  bębenek.

Wysokiej jakości technika 
bezpieczeństwa i estetyczne 
wykończenie produktów

System wkładek BKS ®

z bezpiecznymi wkładkami
profilowymi i poręcznym
dwustronnym kluczem.

Samozamykacze górne OTS

Do drzwi wejściowych do 
domów gwarantują kontrolowa-
ny przebieg zamykania drzwi
z każdego kąta otwarcia. 
Dostęne w różnych kolorach.

Zawiasy drzwiowe

Masywne zawiasy drzwiowe, 
przy dużej wadze skrzydeł 
drzwiowych, oferują więcej 
bezpieczeństwa wejść, także 
w połączeniu z dodatkowym 
zabezpieczeniem zawiasów.

Progi aluminiowe

Termicznie dzielone lub 
izolowane progi z aluminium 
uszczelniające dolny obszar 
drzwi do domów w starych
i nowych budynkach. Dzięki nim 
nie występuje zjawisko skrapla-
nia wody wewnątrz mieszkania 
i zagwarantowana jest lepsza 
izolacja cieplna.

Elektrozaczepy

Elektrozaczepy zapewniają 
wysoki komfort obsługi: 
drzwi otwierają się poprzez 
naciśnięcie przycisku; po 
domknięciu drzwi ręcznie lub 
przez samozamykacz - zostają 
one ponownie zaryglowane.
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