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Technika Systemowa 
w Obiektach
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Współpraca
sił
Drzwi jako system
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Bezpieczeństwo i wygoda użytkowania drzwi nie muszą się wza-
jemnie wykluczać: Ważne jest jednak, aby rozumieć drzwi jako 
system - wówczas szybko staje się jasne, że tylko przy optymalnym 
dopasowaniu do siebie zawiasów, zamka, okucia oraz zamykacza 
drzwiowego można oczekiwać efektywnego zamykania się drzwi 
przy jednoczesnej wygodzie otwierania ich. Źle umiejscowione 
zawiasy lub ciężko pracujące zamki doprowadzają do niekorzyst-
nych sił zamykających i powodują, że zamykacze odpowiedzialne za 
komfort otwierania i zamykania szybko doprowadzone są do granicy 
swoich właściwości zabezpieczających. 

ECO Schulte definiuje bezpieczeństwo i wygodę poprzez „System 
ECO“ - w swoich rozwiązaniach uwzględnia rezerwy dla zapewni-
enia bezpieczeństwa działania okuć drzwiowych. Wszelkie kompo-
nenty zgodne są oczywiście z systemem norm europejskich.

ECO Schulte:
Technika systemowa dla drzwi
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Esteta: 
ECO Newton

ECO Newton wyznacza kryteria 
definiujące formę i funkcjonalność samoz-
amykaczy. To innowacyjne, zaawansowane 
rozwiązanie zwiększa wygodę obsługi i 
bezpieczeństwo drzwi, ponieważ trak-
tuje je jako system zazębiających się 
elementów. Przemyślana koncepcja i jej 
znakomita realizacja przyniosły samoz-
amykaczom ECO Newton wyróżnienie w 
postaci nagrody iF Design Award 2012.

Bez paniki:
EPN 2000 II

W ramach konkursu red dot award: pro-
duct design 2010 dźwignia EPN 2000 II 
otrzymała od jury wybitnych ekspertów 
nagrodę „red dot” za wysoką jakość wzor-
nictwa; rozwiązanie zdobyło też nominację 
do nagrody „Designpreis“ w Niemczech.
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Bezpieczeństwo bez 
kompromisów: 

Systemy elektromagnetycznych 
blokad położenia drzwi ECO
Te funkcjonalne, znakomite jakościowo 
rozwiązana mogą uratować życie. 
Zrobiły też wrażenie na specjalistach. Ich 
przemyślana forma zdobyła popularną na 
całym świecie nagrodę red dot, a teraz 
także nominację do German Design Award 
2014, czyli międzynarodowej nagrody klasy 
premium, przyznawanej przez niemiecką 
Radę ds. Wzornictwa.

Na przekór siłom 
dźwigni:
OBX 20

Ekstremalna obciążalność i optymal-
ne właściwości ruchowe to cechy 
wyróżniające zawiasy ECO OBX. Dzięki 
wyjątkowej, opatentowanej technice 
łożyskowej wszystkie produkty z tej serii 
gwarantują najwyższy komfort nawet w 
przypadku intensywnego użytkowania. 
Kompaktowe zawiasy o cenionym 
wzornictwie pozwalają harmonijnie 
zintegrować okucia z drzwiami.



6



7

Obiekty – nasza mocna strona
Pewność planowania z ECO
Niezależnie od tego, czy chodzi o drzwi stalowe, drewniane, czy profilowe, dos-
konale znamy wyjątkowe wymagania stawiane drzwiom i możemy przedstawić 
klientowi sprzęt do każdego zastosowania. Towarzyszymy klientom i ich obiek-
tom budowlanym od początku planowania aż po odbiór na placu budowy. 
Nasze usługi obejmują:

  Doradztwo techniczne 
  Wsparcie przy tworzeniu przedmiarów
  Wsparcie przy tworzeniu list drzwi i rysunków technicznych
  Opracowywanie rozwiązań produktowych lub indywidualnych

rozwiązań specjalnych
  Prezentacja wzorów na miejscu
  Pośrednictwo w kontaktach z wykwalifikowanymi partnerami

montażowymi
  Monitorowanie montażu/odbioru naszych produktów

Jako dostawca systemów dla wszystkich etapów użytkowania tworzymy 
rozwiązania całościowe, zapewniające spójność w całym budynku. Pomaga 
nam w tym sieć partnerów z branży drzwi. Zawsze przestrzegamy przy 
tym wszelkich norm i zwracamy uwagę na funkcjonalność, wzornictwo i 
bezpieczeństwo. 

ECO Schulte - Wasz mocny partner dla solidnego budynku - na całym świecie !

zeskanuj kod QR i 
obejrzyj „ECO tech-
nika systemowa w 
obiektach“
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Millenium Tower, Wiedeń
(Austria)

Uniwersytet Humboldta, Berlin
(Niemcy)

Port Duisburg
(Niemcy)

Stadion Narodowy, Pekin 
(Chiny)

Stadion Olimpijski, Berlin
(Niemcy)

Lotnisko Pekin
(Chiny)

Parlament Europejski, Bruksela
(Belgia)

Hotel Hilton, Drezno
(Niemcy)

Centro Commercial, Lizbona
(Portugalia)

CentrO, Oberhausen
(Niemcy)
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Globalny zasięg
Gdzie tylko znajdują się drzwi...
Inwestorzy budowlani na całym świecie realizują razem z archi-
tektami i planistami wymagające projekty. Zawsze potrzebne 
są przy tym inteligentne rozwiązania związane z drzwiami. 
Nasza filozofia w obszarze bezpieczeństwa systemu drzwi 
sprawdza się równie dobrze we współczesnej architekturze co 
w imponujących hotelach, budynkach publicznych, prywatnych 
rezydencjach, pałacach królewskich, mieszkaniach prywatnych 
czy na stadionach. 

Nasze produkty są oferowane pod naszą marką lub jako pro-
dukty partnera OEM w wyrobach renomowanych producentów 
drzwi. Rozwiązania ECO Schulte dbają o funkcjonalność drzwi 
na całym świecie.
Tam, gdzie znajdują się drzwi, tam ECO Schulte z pewnościa 
jest w pobliżu. 
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Pełen siły i precyzji
ECO Newton
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Wysoce wydajny system z hydraulicznym tłumieniem otwarcia. 

Systemy ECO Newton zaprojektowane są na wytrzymałość dużo 

wyższą niż 500 000 cykli otwarć i zamknięć.
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Pełen siły i precyzji
ECO Newton
Zamykacze muszą spełnić zarówno swą codzienną rolę jak też służyć 
w sytuacjach awaryjnych: regulują proces zamykania drzwi oraz dbają 
o skuteczne zamknięcie się skrzydeł drzwiowych. W przypadku pożaru 
gwarantują, że oddzielenia przeciwpożarowe zostaną zamknięte, a ludz-
kie życie będzie mogło być uratowane.

Nowa generacja zamykaczy ECO Newton łączy uznaną technikę siły 
sprężyn naciągowych z dwoma innowacyjnymi konceptami: nową 
techniką wentyli ECOvalve  oraz nowym systemem pokrywy ECOclic. 
Pierwsza z nich gwarantuje dokładną regulację zamykacza, druga dba o 
lekką, ale dostępną jedynie dla fachowca regulację.

Zamykacze ECO Newton dwoma modelami w ujednoliconym designie 
obsłużą wszystkie zakresy zastosowania w obiekcie. Występują z klasy-
cznym ramieniem nożycowym oraz estetyczną szyną ślizgową.
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Choreografia bezpieczeństwa
ECO system elektromagnetycznych 
blokad
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zeskanuj kod QR i obejrzyj 
film z naszą nową techniką 

montażu

Elektromagnetyczne blokady są wysoce kompleksowym syste-
mem, zaprojektowanym w celu samodzielnego oddzielenia stref 
przeciwpożarowych i dymowych w obiekcie. W wypadku pożaru 
uruchamiają zamknięcie drzwi, które w swoim zaprogramowanym 
ruchu przypominają zaplanowaną choreografię.
W drzwiach dwuskrzydłowych wymagana jest dokładnie zdefinio-
wana kolejność zamykania: najpierw musi zamknąć się skrzydło 
stałe, następnie skrzydło przechodnie. Gra sił - zaprojektowana, aby 
ratować ludzkie życie.

Oszczędź czas montażu stosując szyny z elektromag-
netycznymi blokadami ECO: lekko - szybko - pewnie

Choreografia bezpieczeństwa
ECO system elektromagnetycznych 
blokad
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Perfekcyjna pozycja
ECO OKL Magis
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Łożysko ruchome znajduje się wewnątrz łożyska 
kulkowego i kompensuje nierówności powierzchni 
drzwi do 3°.
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Perfekcyjna pozycja
ECO OKL Magis
Te wysokiej jakości produkty ECO stosuje w seg-
mencie Premium. Łożyska kulkowe są charakterysty-
czne dla tych wysokiej jakości klamek drzwiowych: 
precyzyjne, niewymagające konserwacji, całkowicie 
zamknięte konstrukcyjnie łożysko zapewnia 
zrównoważone i bezluzowe prowadzenie klamki.

Łatwość prowadzenia klamki, stabilne umocowa-
nie, wysoka jakość obsługi. Zintegrowana sprężyna 
wzmacniająca wspomaga mechanizm zamka. Pofalo-
wana płytka wyrównuje osiowe ruchy łożyska.

Klamki OKL zostały zbadane w niezależnych insty-
tutach na ponad 2 miliony cykli. Posiadają certy-
fikat według EN 1906, klasa 4 oraz certyfikat na 
przydatność w drzwiach przeciwpożarowych według 
DIN 18273. Dzięki temu klamki OKL sprostają 
najwyższym wymaganiom w Państwa obiektach.
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Precyzja ratuje życie
ECO ystemy zamknięć panicznych 
oraz zamków drzwiowych
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EPN 2000 II 
stal nierdzewna, 
aluminium
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Technika zamknięć panicznych gwarantuje, że 
w wypadku zagrożenia osoby mogą zawsze, 
nawet w przypadku powstania paniki, opuścić 
obszar zagrożony. Wystarczy naciśnięcie 
dźwigni lub klamki i drzwi otwierają się - 
niezależnie od tego, czy były zamknięte na 
klucz czy nie. 

Zamknięcia paniczne ECO stwarzają drogę 
ewakuacji nawet, gdy na drzwi napiera masa 
ludzka. Również niewielkie siły działają na 
drzwi - wystarczy siła dziecka, by je otworzyć i 
móc oddalić się ze strefy ognia czy trującego 
dymu.

Systemy paniczne ECO spełniają wymogi nor-
my EN 1125 (zamknięcia paniczne uruchamiane 
drążkiem poziomym) oraz EN 179 (wyjścia awa-
ryjne uruchamiane klamką lub płytką naciskową) 
- demonstrują one cele projektu ECO - zamek 
oraz element wyzwalający muszą być do siebie 
idealnie dopasowane, projektowane oraz produ-
kowane.

To właśnie w przypadku wyjść panicznych 
najbardziej widoczna jest potrzeba pojmowania 
drzwi jako całościowego systemu: nie tylko 
dźwignia paniczna, zamek oraz klamka muszą 
idealnie współpracować, aby drzwi spełniły swą 
funkcję ratującą życie - również zamykacz oraz 
zawiasy mają bezpośredni wpływ na spełnienie 
wysokich wymagań normy.

Precyzja ratuje życie
ECO zamknięcia paniczne

EPN 900 III

stal nierdzewna
Powłoka ALU lub tworzywo

EPN 900 IV

istal nierdzewna
powłoka ALU lub tworzywo

EPN 950

stal nierdzewna
powłoka ALU
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zamki paniczne
np. GBS 90

zamki do drzwi 
przeciwpożarowych
np. GBS 81

zamki do drzwi 
wewnętrznych
np. GBS 15
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ECO Schulte może się pochwalić długoletnim doświadczeniem 
w projektowaniu i produkcji zamków: zamki ECO Schulte oferują 
najwyższy wymiar bezpieczeństwa we wszystkich zakresach zasto-
sowania, funkcjonują precyzyjnie jak mechanizm zegarka.

Trwała funkcjonalność oraz długa żywotność zapewnione są 
dzięki najnowocześniejszej produkcji, poprzez użycie wysokiej 
jakości materiałów oraz pewną konstrukcję. Jako zamki paniczne 
rozwiązania ECO korespondują idealnie  z dźwigniami panicznymi 
oraz klasycznymi okuciami ECO. Zdefiniowany impuls wyzwalający 
zapewnia, że drzwi idealnie się otwierają.

Precyzja ratuje życie
ECO technika zamków drzwiowych

GBS 90
zeskanuj kod QR i obejr-
zyj filmy przedstawiające 
działanie funkcji panik
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Jedyna wśród tysięcy
Technika zawiasów ECO
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OBX-20-1531/160 
do drzwi przylgowych

OBX-20-2541/160 
do drzwi bezprzylgowych
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Zawiasy muszą być optymalnie dopasowane do drzwi - do ich wymiarów, wagi, do 
sposobu montażu oraz ich umiejscowienia w obiekcie. Zawiasy są bardzo moc-
no obciążonym elementem drzwi. ECO Schulte ma w swojej historii wieloletnie 
doświadczenie w produkcji zawiasów: zawiasy ECO są produktami Premium zbadany-
mi według EN 1935. Posiadają one znak CE oraz najwyższą klasę 14 według normy. 

Jakość zawiasu zależy w wielkiej mierze od jakości jego łożyska. Dlatego ECO Schulte 
dla swoich zawiasów OBX stworzyło i opatentowało własną technologię łożyskowania 
(DE 103 61 548.2).
Łożyskowanie jest charakterystyczne: rolka zawiasu prowadzona jest od góry i dołu 
przez kule stalowe osadzone w tworzywowych obejmach. Ten rodzaj łożyskowania 
nie wymaga konserwacji, nie ulega ścieraniu, jest bezluzowe i gwarantuje lekką pracę 
drzwi. Podwójne łożyskowanie w sposób ciągły i stały kontroluje siły osiowe zawiasu. 
W teście praktycznym ta technologia została zbadana przez niezależny instytut na 
ponad milion cykli. To gwarantuje pewne, dożywotnie funkcjonowanie.

Jedyna wśród tysięcy
Technika zawiasów ECO
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Potrafimy kolorowo:
Świat kolorów ECO
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Spytaj nas o
szczegóły !



34



35



36

ECO Schulte Sp. z o.o.

tel. +48 22 720 39 93
fax. +48 22 720 03 70

www.eco-schulte.pl
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zeskanuj kod QR i 
obejrzyj „ECO tech-
nika systemowa w 
obiektach“


