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A hagyomány kötelez – Élen a minőségben és a látványos megvalósításban 

 A GU története:  

Viktor Gretsch, az ötletgazdag technikus 1907-ben kezdte el a 

húzózsinóros felülvilágítók, ablakrögzítők, és kisvasalatok gyártását. 

Három évvel később üzlettárssá, majd ügyvezetővé választotta Johann 

Maus üzletembert. A leszármazottak, Julius Maus von Resch és Hans 

Maus révén a vállalkozás nemzetközi vállalattá fejlődött. Jelenleg 3. 

generációként, a Julius és Michael von Resch testvérek vezetik a 

Gretsch Unitas vállalatcsoportot. A huszas és a korai harmincas 

években a vállalat több mint 120 szabadalmat fejlesztett ki, és 

Európaszerte sikerrel forgalmazza termékeit. A nehéz idők után a 

vállalatot sikeresen újjáépítették, Stuttgartból Ditzingenbe telepítették. A 

hetvenes években a vállalat vállalatcsoporttá fejlődött: először a 

legnagyobb francia épületvasalat gyártó, a FERCO megvásárlásával, 

később a vezető zármárka, a BKS megvásárlásával, és saját szolgáltató 

vállalatok alapításával. Így jött létre egy nagy teljesítőképességű csoport 

kiváló minőségű, kompatibilis termékekkel és szolgáltatásokkal az ablak-, 

ajtó-, bejárati- és épületfelügyeleti rendszerek területén. 

 

 

 

 

 

 

 

G-U Magyarország Kft. 

A GU története – Személyek (balról jobbra): 

 Hansy Maus, Johann Maus, Viktor Gretsch 

A GU története – Az első gyárépület 

Stuttgartban, a Feuerbach városrészben 

A GU története – Műhely: ablakrögzítők, kis- 

vasalatok és húzózsinóros felülvilágító ablakok 

gyártása 

A GU története – Jelentős mérföldkő a 

termékfejlesztésben: tolóajtó vasalatok 

A GU vállalatcsoport kronológiája

1903    A Boge & Kasten  Solingen (BKS) vállalat megalapítása

1907    Viktor Gretsch megalapítja a Hermann Gretsch GmbHt és a UNITAS fémipari vállalatot

1910    Johann Maus ügyvezető és partner lesz

1924    A GretschUnitas szabadalomként jelenti be a tolóajtó vasalatokat

1938    A BKS kifejlesztette a még mai is széles körben elterjedt körcilindert

1975    A GretschUnitas részesedést vásárolt a FERCOból, a legnagyobb

            francia épületvasalat gyártó vállalatból

1979    A GUSECURY többpontos ajtózár kifejlesztése

1981    Az AGENA GmbH megalapítása – adatfeldolgozás céljából 

1983    A GU csoport integrálja a BKS vállalatot, a legismertebb német 

            zár, ajtózár, zárrendszer és pánikzár gyártót

2000    Az elasoft vállalat (a sikeres GEMOS épületfelügyeleti rendszer kifejlesztője) átvétele

2001    Az ATS GmbH (automata bejárati rendszerek), valamint a Tür + Tor Service GmbH

             & Co. KG integrálása, ma GU Automatic GmbH és GU Service GmbH & Co. KG

2001    A GretschUnitas Logistik GmbH megalapítása

2003    Hagyománnyal rendelkező márka: 100 éves a BKS GmbH

2006    A BKS „Az évszázad márkája” címet kapta

2007    Hagyománnyal rendelkező márka: 100 éves a vasalatgyártó GretschUnitas GmbH


