ubaj

“

Spolehlivá okna a dveře SULKO splní i nejnáročnější požadavky
zákazníků díky inovativnímu kování GU za stejnou cenu.

“

www.sulko.cz
Pro více informací volejte: 800 155 156

SULKO
Výrobou a montáží oken a dveří
se zabýváme již od roku 1993 a za tu dobu
jsme v České republice i v zahraničí získali
tisíce zákazníků. Přestože stavíme
na tradičních hodnotách, zůstáváme
na špici v oblasti kvality a technologické
vyspělosti produktů. Nabízíme ucelený
systém řešení otvorových výplní

pro náročné zákazníky v rodinných,
bytových i panelových domech, dodáváme
své produkty i do administrativních
a komerčních budov i škol, a to jak doma,
tak například v Belgii a Švýcarsku.
Naším cílem je flexibilně reagovat
na veškerá Vaše přání. Velká pozornost
je proto věnována všem vnějším i vnitřním

podnětům, abychom byli neustále schopni
tato očekávání a přání beze zbytku plnit.
Chceme mít vždy ten nejlepší produkt
na trhu. Proto se nezaměřujeme pouze
na výrobu, ale též na výzkum a vývoj
a snažíme se posouvat naše výrobky
za hranici možného.

a systémů řízení budov, které lze
bez problémů navzájem kombinovat.
S asi 3 700 zaměstnanci a tradicí delší
než 100 let vyvíjí skupina GU nejen
jednotlivé výrobky, ale také individuální
komplexní řešení pro velké projekty.
Díky dlouholeté tradici detailně
zná trh a požadavky Vás, zákazníků.
Kromě výroby se zaměřuje také
na vlastní vývoj a inovace a vyznačuje

se důrazem na kvalitu, detail a design.
Za tento přístup společnost získala v roce
2006 ocenění „Značka století“.
Ve spolupráci s architekty, projektanty
a výrobci profilových systémů vznikají
harmonická spojení vizionářské
architektury a inovativní techniky.
Jedině takový partner může zaručit skvělé
produkty a především to nejdůležitější,
Vaši spokojenost.

GU (Gretsch-Unitas)
Koncern GU tvoří přes 50 výrobních
a distributorských společností
z 35 zemí. Pod celosvětově úspěšnými
značkami GU (stavební kování), BKS
(zámky, zámkové systémy) a FERCO
(stavební kování) poskytuje „náskok
se systémem“.
Konkrétně vyrábí a prodává asi 30 000
výrobků z oblasti okenní a dveřní techniky,
automatických vstupních systémů

Co nás spojuje?
Stejně jako my, i náš nový
partner používá jen
ty nejkvalitnější materiály
ve spojení s nejvyspělejšími
technologiemi. Maximální
spokojenost zákazníků
je cíl nás, firmy SULKO,
stejně jako firmy GU.
Zaměstnanci obou
společností jsou proto
neustále proškolováni
a zlepšují nejen výrobní
technologie, ale i sami
sebe. Přísná vstupní
a výstupní kritéria provázejí
výrobu obou společností.
Díky tomu Vám můžeme
nabídnout bezchybné
tovární zpracování našich
produktů, které vede
k dlouhé životnosti
bez obav z poruchy.

Co změna kování přinese Vám?
Změnou kování ve výrobcích tradičního českého výrobce SULKO přinášíme všem zákazníkům
možnost volby bezpečnějších a kvalitnějších oken a dveří. To znamená, že poskytujeme našim
zákazníkům nejen původní standard kování, ale dokážeme uspokojit i nejnáročnější požadavky
na kvalitu oken a dveří za stejné ceny.
Můžete si vybrat z řady produktů, díky kterým bude Váš domov ještě krásnější, z interiéru
designově atraktivnější a celkově bezpečnější. Nezáleží, zda kladete důraz na design,
na tepelnou izolaci či na bezpečnost – všechny individuální požadavky umíme uspokojit.

Výhody GU kování
• Povrchová antikorozní úprava faceGUard – doživotní záruka
• Možnost vybrat si několik typů bezpečnosti a několik designů
• Špičkové skryté kování
• Základní bezpečnost je standard, dva bezpečnostní body
• Všechny uzavírací body jsou bezpečnostní hřibové čepy
• Úroveň bezpečnosti se dá zvolit s uzavíracími ploténkami
• Stupeň bezpečnosti se dá měnit dodatečně podle potřeb zákazníka
• Všechny tři bezpečnostní stupně: základní, RC1 a RC2
• Inovativní kování oken a dveří je prvotřídní značkou v Evropě

Nová nabídka
Díky nové spolupráci s firmou GU si nyní můžete vybrat z širokého portfolia kování a příslušenství. Jednotlivým řadám oken přísluší
stejnojmenné řady kování. To ovšem neznamená, že si například k oknům z řady EKO nemůžete objednat kování řady Profi. Vše záleží
jen na Vašich požadavcích. Pokud by Vám ale nestačil ani největší balíček, nezoufejte, firma GU dodává i širokou paletu příslušenství.

Kování EKO
základní varianta kování pro okna v bezpečných
prostorech

Kování EKO+
splňuje požadavky na základní bezpečnost
při zachování všech funkcí
okno je odolné proti vypáčení ve sklopném stavu

Základní verze splňuje veškeré funkční požadavky na moderní okna

Vyšší bezpečnost oken je zajištěna speciálním bezpečnostním kováním

• Základní typ bezpečnosti

• Vyšší standard bezpečnosti

• Bez bezpečnostního protikusu

• Jeden bezpečnostní protikus

• Mikroventilace u rohovníku

• Mikroventilace u rohovníku

• Od FFH 720-1350 pojistka proti chybné
manipulaci

• Od FFH 720 přizvedávač

• Od FFH 1351 a FFB 1100 přizvedávač
• Štulpové křídlo do FFH 750 bude se zástrčemi
• Střední skrytý přítlačný pant
• Sklápění na boku

• Štulpové křídlo vždy okováno přes roh
• Střední skrytý přítlačný pant
• Sklápění na boku

“

Jedno řešení nemůže uspokojit všechny.

Proto přicházíme hned se čtyřmi balíčky,

“

ze kterých si můžete vybrat.

Kování OPTIMO

Kování PROFI

kování se 2 bezpečnostními body - nahoře a dole

design okna nenarušují viditelné panty

díky tomuto kování okno odolá náporu běžného
pachatele bez speciálního nářadí

okno je současně odolné vůči vypáčení

součástí kování je zdvihač, který je důležitý
pro maximální funkčnost okna

kování obsahuje dostatečný počet bezpečnostních
bodů dle velikosti okna (1-9 bodů)
odpadá údržba běžných okenních pantů

Bezpečnost okna je ještě zesílena využitím dvou speciálních kování

Při výběru skrytého kování za malý příplatek odpadá náročná údržba,
nevzhledné krytky a problémy se vznikem kondenzátu v místě pantů.

• Velká bezpečnost

• SKRYTÉ PANTY

• Dva bezpečnostní protikusy
(proti rohovníku a dole pod převodovkou)

• Velká bezpečnost

• Mikroventilace u rohovníku

• Dva bezpečnostní protikusy
(proti rohovníku a dole pod převodovkou)

• Sklápění dole

• Sklápění dole

• Od FFH 720 přizvedávač

• Mikroventilace u rohovníku

• Střední skrytý přítlačný pant

• Od FFH 720 přizvedávač

• Štulpové křídlo vždy okováno přes roh

• Štulpové i otvíravé křídlo jsou okovány
i přes pantovou stranu
• Všechny čepy hřibové

GU kování je použito například
v těchto budovách:

Burj al Arab – Dubaj

Guggenheim Museum – Bilbao

Mercedes-Benz Museum – Stuttgart

BBC Headquarters – Londýn

