
voor deuren van hout, kunststof en aluminium

Veiligheids-meerpuntssloten G.U-SECURY
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G.U-SECURY

Automatische meerpuntssloten met hand- en motorbediening

BKS veiligheidscilinder 

Geïntegreerde sperbeugel
(optioneel)

G.U-SECURY Automatic met 
motor en afstandsbediening 
SECURY COMFORT 
(optioneel)

Automatisch meervoudig 
vergrendelen:
G.U-SECURY Automatic 
Het slot met de klik!

Ideaal voor alle types 
toegangsdeuren
G.U heeft een omvangrijk as-
sortiment meerpuntssloten voor 
woning- en andere toegangs-
deuren van hout, kunststof en 
aluminium. De meerpuntssloten 
G.U-SECURY zijn in de praktijk 
geteste producten die hun nut 
voor de gebruiker dagelijks 
bewijzen.

Het G.U-SECURY 
assortiment
 SECURY Automatic
 SECURY met massieve 

schoten (MR)
 SECURY met dubbele 

schoten (DR)
 SECURY met sluithaken (SH)
 SECURY met rolnokken (R)
Het volledige assortiment toe-
behoren voor deuren van hout, 
kunststof en aluminium vindt u in 
de bestelcatalogus nr. 6 van G.U.

ferGUard*zilver
Alle SECURY beslagonderdelen 
zijn behandeld met de oppervlak-
tebescherming ferGUard*zilver. 

Deze bijzonder hoogwaardi-
ge afwerklaag beschikt over 
uitstekende corrosiewerende 
eigenschappen die alle opper-
vlakken duurzaam beschermen. 
Deze voldoet aan de toekomstige 
milieueisen van de EU.

Internationale 
certificaten
Het G.U-SECURY veiligheid-meer-
puntsslot voldoet aan zeer veel 
internationale eisen en norme-
ringen.

In Nederland voldoen de meeste 
sloten aan weerstandsklasse 2 
en aan de SKG clasificatie van 
een of twee sterren afhankelijk 
of het nieuwbouw of bestaande 
bouw is.

G.U-SECURY sloten zijn ook 
opgenomen in de productenlijst 
van PolitieKeurmerk Veilig Wonen.
G.U-SECURY sloten worden al 
meer dan 25 jaren met succes 
toegepast in allerlei soorten 
buitendeuren.
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Automatic Automatic4

G.U-SECURY Automatic

Het slot met de klik!

De deur die zich zelf 
vergrendelt!
De G.U-SECURY Automatic 
biedt automatische beveiliging: 
na dichttrekken van de deur, 
zonder deze af te sluiten, treedt 
de meerpuntsvergrendeling met 
20 mm uitspringende schoten in 
werking. 

Twee dag/nachtschoten ver-
anderen automatisch in geblok-
keerde nachtschoten die niet 
teruggeduwd kunnen worden.

Een beslissende technische stap 
vooruit in de perfecte veiligheids-
uitvoering van toegangsdeuren.

Voordelen
 Aanzienlijk grotere inbraak-

beveiliging.
 Kromtrekken van de deur 

wordt tegengegaan omdat 
deze altijd vergrendeld is.

 De meerpuntssloten kunnen 
dankzij de omkeerbare scho-
ten links en rechts gebruikt 
worden.

 Volledig assortiment 
G.U-SECURY toebehoren. 

Het assortiment
 Automatic
 Automatic met A-Opener
 Automatic met sperbeugel
 Automatic met paniekfunctie

G.U-SECURY Automatic is lever-
baar in alle gangbare uitvoeringen: 
verschillende pc-afstanden, 
doornmaten en voorplaatbreedtes 
voor deuren van hout, kunststof 
en aluminium. Voor gedetailleer-
de productgegevens, zie pagina 
10. 

Ontgrendelen
Ontgrendelen geschiedt vanaf 
de buitenzijde door draaien van 
de sleutel en van binnen door 
bediening van de deurkruk.

Goedgekeurd volgens 
weerstandklasse 2
Toegangsdeuren met G.U-SECURY 
Automatic zijn goedgekeurd 
volgens klasse WK 2, en de 
sloten hebben afhanke-
lijk van de uitvoering 
1 of 2 SKG sterren. 

Vergrendelen: automatisch
Ontgrendelen: met de hand
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G.U-SECURY Automatic met motor

Automatisch vergrendelen – met motor ontgrendelen

Van buiten uit: 
contactloos met 
SECURY COMFORT,
de elektronische „sleutel“. 
Na het dichttrekken is de deur 
opnieuw automatisch 
op meerdere punten 
vergrendeld.

Van binnen uit: 
een druk op de knop 
volstaat.
Ook bij meerpuntsvergrendeling 
met G.U-SECURY Automatic 
kan de deur elektrisch worden 
geopend, bijvoorbeeld via de 
drukknop van de intercom. 
Zeer comfortabel! Na het dicht-
trekken is de deur op nieuw auto-
matisch op meerdere punten 
vergrendeld.

Vergrendelen: automatisch
Ontgrendelen: met motor
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G.U-SECURY Automatic voor paniek- en brandvertragende deuren

Geen doorgang voor onbevoegden 
vanaf de buitenzijde – in nood-
gevallen een altijd beveiligde 
vluchtweg.
De deur wordt bij het sluiten auto- 
matisch op meerdere punten ver-
grendeld. Vanaf de binnenzijde kan 
de deur met de deurkruk worden 
geopend.
Vanaf de buitenzijde kan de deur 
alleen met de sleutel worden 
geopend.

Voordelen
 Maximale veiligheid en comfort 

en tegelijk een waarborg voor 
een veilige vluchtweg in nood- 
situaties.

 Aan de buitenzijde is de deur 
voorzien van een vast knop  
en een cilinder en aan de bin- 
nenzijde van een deurkruk of 
duwbalk. Het slot is voorzien 
van een dagschoot, automa-
tische veiligheidsschoten en 
paniekfunctie.

 Veilig functioneren zonder 
vrijloopcilinder:  
de G.U-SECURY Automatic  
vereist voor een jarenlang 
storingsvrij functioneren geen 
cilinder met speciale vrijloop-
functie. Elke in de handel 
verkrijgbare profielcilinder  
is bruikbaar!

 G.U-SECURY Automatic met  
paniekfunctie is geschikt  
voor vlucht- en paniekdeuren  
in filmzalen, hotels, zieken-
huizen, scholen, kantoren en 
openbare gebouwen.

Het assortiment  
omvat sloten
 met paniekfunctie
 voor brandwerende deuren
 voor brandwerende deuren met 

paniekfunctie

Paniekfunctie: 
Verschillende  
paniekfunctie’s voor  
toepassing met beslagen  
voor sloten conform EN 179 en EN 1125. 
Vraag voor verdere informatie de brochure 
„Vluchtdeursystemen voor Europa“ aan.

Vergrendelen: automatisch
Ontgrendelen: met de hand

Innovatie op het gebied van vluchtdeurbeveiliging
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MR 2 MR 4 MR 2 M

G.U-SECURY MR

Sluittechniek van topklasse
G.U-SECURY MR met de nieuwe massieve veiligheidsschoten

Voordelen
 G.U-SECURY MR is leverbaar 

met 2 of 4 massieve schoten; 
deze bieden een 3 resp. 
5-voudige sluiting verdeeld 
over de deurhoogte.

 De massieve schoot zorgt 
voor extra veiligheid: een 
geharde stalen pin beschermt 
hem tegen doorzagen (getest 
volgens SKG-richtlijn).

 Voordelig toebehoren: dankzij 
de gelijke schootgeomet-
rie als bij de G.U-SECURY 
Automatic wordt aan de 
kozijnzijde bij de G.U-SECURY 
MR hetzelfde toebehoren 
gebruikt.

 Met het MR 2 M-slot kunnen 
deuren vanuit een centrale 
post electrisch vergrendeld 
of ontgrendeld worden. 
De besturing kan plaatsvin-
den met een BKS-toegangs-
controlesysteem.

Toebehoren 
 Systeem voor toegangscon-

trole ESI 58, G.U-bestelnum-
mer K-16733-00-0

 Draadloze besturing, G.U-be-
stelnummer 6-32263-00-0 

 Handzender, G.U-bestelnum-
mer 6-32264-00-0

 Kabeldoorvoeren: 
zie bestelcatalogus

Toegangsdeuren met deursluiting 
G.U-SECURY MR 2 zijn 
goedgekeurd volgens WK 2
en afhankelijk van de uitvoering 
voorzien van 1 of 2 SKG sterren.

Vergrendelen: met de hand
Ontgrendelen: met de hand

Vergrendelen: met motor 
Ontgrendelen: met motor 

Programma
 MR 2 met 2 massieve schoten
 MR 4 met 4 massieve schoten
 MR 2 met sperbeugel
 MR/R met 2 massieve scho-

ten en 2 rolnokken
 MR/R met sperbeugel
 MR 2 M met 2 massieve 

schoten en 2 motoren voor 
elektrische ver- en ontgren-
deling

G.U-SECURY MR is leverbaar 
in verschillende pc-afstanden, 
doornmaten, voorplaatbreedtes 
en tuimelaaruitvoeringen voor 
deuren van hout, kunststof en 
aluminium. Zie blz. 10 voor 
nadere gegevens.
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G.U-SECURY DR is een nieuwe 
component binnen het G.U-as-
sortiment meerpuntssloten voor 
inbraakwerende toegangsdeuren 
van aluminium, hout en kunst-
stof.
G.U-SECURY DR onderscheidt 
zich door een dubbele vergren-
deling aan boven- en onderzijde 
van de deur.

Hogere veiligheid door mechanische meerpuntsvergrendeling 
voor huisdeuren van aluminium, hout en kunststof

G.U-SECURY DR

Voordelen
 Ideale dubbele meerpuntsver-

grendeling – de G.U- SECURY 
DR is gebaseerd op een 
doorontwikkeling van de 
beproefde meerpuntssloten 
G.U-SECURY SH en MR. Boven 
en onder sluiten telkens 2 
sluithaken resp. 2 massieve 
nachtschoten (bij handmatige 
sleutelbediening) gelijktijdig 
de deur.

 Kwaliteit en staalharde 
veiligheid – G.U-SECURY DR 
is speciaal gericht op stabili-
teit en kwaliteit. Vooral de 
massieve MR-schoot zorgt 
daarvoor: een gehard stalen 
kern beschermt hem tegen 
doorzagen.

 Verbeterde aandruk bij deur-
vergrendelingen
– door tweevoudige 
 vergrendeling boven 
 en onder,
– door het van onder naar 
 boven ingrijpen van de 
 sluithaken in de sluitplaten 
 absoluut vast in het kozijn.

 Voordeel: optimale sluiting, 
betere warmte-isolatie en 
absolute zekerheid tegen het 
uit elkaar drukken van deur 
en kozijn.

Vergrendelen: met de hand
Ontgrendelen: met de hand
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SH 2 R 4

G.U-SECURY varianten

Vertrouwde deursluitingen met sluithaken of rolnokken

G.U-SECURY SH 
met sluithaken
Dit is staalharde beveiliging 
tegen het uit elkaar drukken van 
deurblad en kozijn. Zo wordt het 
uitheffen effectief verhinderd.
Extra sluitkracht door massieve 
sluithaken.

G.U-SECURY R 
met rolnokken
SECURY R met 4 rolnokken is de 
volhouder binnen het SECURY-
programma. 
De rolnokken zijn verstelbaar, 
8 mm hoog en Ø 11 mm.
G.U-SECURY met rolnokken 
is ideaal om gecombineerd te 
worden met andere vergrende-
lingssystemen. Hij optimaliseert 
de aandrukkracht van de deur 
aan boven- en onderzijde.

Voordelen 
 Massief, stabiel, robuust.
 24 mm sluitbeweging, 

meer dus dan de DIN-norm 
voorschrijft! Haakt aan de 
onderzijde achter de sluit-
plaat, wat technisch gezien 
een betere oplossing is. 
Een geïntegreerde blokkering 
verhindert het teruglopen van 
de sluithaken.

 Te combineren met compo-
nenten uit het G.U-SECURY-
systeem.

Het assortiment
 SH 2 met 2 sluithaken
 SH 4 met 4 sluithaken
 SH 2 met sperbeugel

Vergrendelen: met de hand
Ontgrendelen: met de hand
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G.U-SECURY met sperbeugel

Automatische schoten – massieve schoten – sluithaken – rolnokken

De sperbeugel wordt eenvoudig en 
comfortabel bediend met een draaiknop

Voordelen
 Geen opzetslot of ketting 

meer nodig!
 Geïntegreerde deurvanger 

met comfortabele bediening 
via draaiknop en standaard 
profielcilinder.

 Aan de binnenzijde te ver-
grendelen of ontgrendelen 
met draaiknop.

 De van binnen vergrendelde 
sperbeugel kan aan de buiten-
zijde ontgrendeld worden met 
de sleutel.

 Veiligheidssluiting tegen per 
ongeluk openen.

 Links en rechts te gebruiken.
 Te gebruiken voor opdekdeu-

ren.
 Uitvoeringen voor hout kunst-

stof- en aluminiumdeuren.
 G.U-SECURY met sperbeugel 

is bijzonder geschikt voor 
appartementsdeuren en 
huisdeuren van eengezins-
woningen.

Het assortiment
 SECURY Automatic
 SECURY MR
 SECURY SH – SECURY rolnok-

ken en gecombineerd met
 SECURY MR/R resp. SH/R
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G.U-SECURY meerpuntsluitingen

Overzicht G.U-SECURY assortiment voor deuren van hout, kunststof en aluminium

Deuren

Automatic
Automatic4
Automatic met A-Opener
Automatic met A-Opener en sperbeugel
Automatic met A-Opener en paniekfunctie
Automatic met sperbeugel
Automatic met paniekfunctie
Automatic met paniekfunctie

Massieve schoten    MR 2, MR 4
Massieve schoten met sperbeugel    MR 2
Massieve schoten / motorbediening   MR 2 M 
Massieve schoten en rolnokken   MR/R
Massieve schoten, sluithaken, sperbeugel  MR/R

Dubbele schoten    DR

Sluithaken     SH 2, SH 4
Sluithaken met sperbeugel    SH 2
 
Rolnokken      R 4

Doornmaat* HoH-afstand Tuimelaar  Voorplaat

33 – 80 92 + 72 10+8 Vlak  U-voorplaat 
35 – 80 92 + 72 10+8 Vlak  U-voorplaat 
35 – 80 92 + 72 10+8 Vlak  U-voorplaat 
35 – 65 92 + 72 10+8 Vlak  U-voorplaat 
35 – 80 92 + 72 9   Vlak  U-voorplaat 
35 – 80 92 + 72 10+8 Vlak  U-voorplaat 
35 – 65 92 + 72 9  Vlak  U-voorplaat 
35 – 65 92 + 72 9  Vlak  U-voorplaat 

25 – 90 92 + 72 10+8 Vlak  U-voorplaat 
35 – 65 92 + 72 10+8 Vlak  U-voorplaat 
35 – 80 92 + 72 10+8 Vlak  U-voorplaat 
55 – 80 92 + 72 10  Vlak  
65 92 + 72 10  Vlak 

35 – 80 92 + 72 10+8 Vlak  U-voorplaat 
 
25 – 90 92 + 72 10+8 Vlak  U-voorplaat 
25 – 90 92 + 72 10+8 Vlak  U-voorplaat 
  
25 – 90 92 + 72 10+8 Vlak  U-voorplaat 

* Het G.U-SECURY programma met alle leverbare doornmaten vindt u in onze bestelcatalogus.
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G.U-SECURY – Toebehoren

Verstelbare sluitkommen, sluitplaten, sluitlijsten
SECURY COMFORT – Accessoires voor dubbele deuren

G.U-SECURY Toebehoren voor 
deuren van hout, kunststof en 
aluminium:
 Verstelbare sluitkommen, 

sluitplaten en verstelbare 
sluitplaten.

 sluitlijsten voor G.U-SECURY 
Automatic, MR, DR en SH.

SECURY COMFORT
Onderdelen:
 Elektronische sleutel met 

ingebouwde geprogrammeerde 
chip, 4 gebruikerssleutels en 
1 codeersleutel.

 Leesspoel met decoratieve 
afdekkap, Ø ca. 80 mm. Plaat-
sing: buiten in de buurt van 
de deur (bijv. huismuur).

 Stuureenheid, voorgeprogram-
meerd. Plaatsing: binnen in 
de buurt van de deur (past in 
standaard inbouwdoos).

Dubbele deuren
Voor dubbele deuren zijn het 
benodigde toebehoren, zoals 
stolpespagnoletten voor deuren 
van hout, kunststof en alumin ium 
opgenomen in G.U bestelcata-
logus nr. 6.
 G.U-stolpespagnoletten
 kantschuiven onder/boven
 sluitplaten en kommen



Altijd goed beveiligd!

Met het uitrustings en veiligheidspakket van G.U-BKS

WP00333-09-2-2    01/2006   Gedrukt in Duitsland

BKS veiligheidsbeslagen
Meervoudige doorgaande schroef-
verbindingen tegen forceren, 
massieve stalen ondercon-
structie bij het buitenschild, 
cilinderafdekking met bescher-
mingsschijf voor cilinderkern.

Hoogwaardige beveiligings-
techniek en fraaie vormgeving
BKS cilindersysteem  met 
veiligheidscilinder en gebruiks-
vriendelijke keerbare sleutel.

Deurdranger OTS
Dankzij de deurdranger ver-
loopt het sluiten vanuit iedere 
openingshoek altijd volledig 
gecontroleerd. De kleur kan 
worden afgestemd op die van 
de deur.

Deurscharnieren
Massieve deurscharnieren voor 
hoge deurgewichten bieden een 
betere bescherming, vooral in 
combinatie met extra dieven-
klauwen.

Aluminium dorpels
Thermisch onderbroken of 
warmte-isolerende onderdorpels 
van aluminium sluiten deuren 
onderaan betrouwbaar af, zowel 
in renovatie als in nieuwbouw. 
Binnen wordt het ontstaan van 
condensatievocht vermeden 
en een betere warmte-isolatie 
gewaarborgd.

Gretsch-Unitas Belgium NV
Donksesteenweg 212 - Bus 36
B-2930 Brasschaat
Tel. + 32 (0) 3 6 41 94 60
Fax + 32 (0) 3 6 46 72 97
www.gu-bks.be
info@gu-bks.be

G.U-Nederland B.V.
Dillenburgstraat 11 c
NL-5652 AM Eindhoven
Tel. + 31 (0) 40 212 13 25
Fax + 31 (0) 40 212 32 94
www.gu.nl
info@gu.nl

Verdekte kabeldoorvoeren
Verdekte kabeldoorvoeren wor-
den ingebracht in de sponning 
en vastgeschroefd aan de deur. 
De uitvoeringen van verchroomd 
staal zijn robuust en sabotage-
bestendig.

Elektrische deuropener
Elektrische deuropeners bieden 
een hoog bedieningscomfort: de 
deur gaat open na één druk op 
de knop. Na het dichttrekken of 
sluiten met de deurdranger is de 
deur weer vergrendeld.


