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V globalizovaném světě se množství zastavěných 
ploch rozrůstá závratnou rychlostí. Abychom 
vám mohli rychle a spolehlivě poskytnout nej-
lepší řešení, jsou naši odborníci úzce propojeni 
a my jsme vám neustále na blízku. Za tím účelem 
zaměstnáváme přes 3 300 pracovníků ve 124 
zemích.

Ať už v domovech pro seniory nebo zařízeních pro 
postižené, nemocnicích nebo letištích - téma bez-
bariérovosti je neodmyslitelné ve spojení s veřej-
nými budovami. Současně jsou v objektech, kde se 
nachází hodně lidí, nezbytné spolehlivé bezpeč-
nostní systémy na ochranu osob a protipožární 
ochranu. GEZE realizuje bezbariérová a komfortní 
řešení v kombinaci s individuálními bezpečnost-
ními řešeními. A to pomocí systémového řešení, 
protože různé komponenty GEZE lze podle potřeby 
vzájemně kombinovat.
Kromě bezpečnosti a komfortu hraje důležitou roli 
pro architekty a projektanta i vzhled používané 
techniky.

3Naše lokální týmy

Už od roku 1959 se nachází centrála společnosti 
GEZE v Leonbergu u Stuttgartu. Ve vlastním tech-
nologickém centru a moderních výrobních zaříze-
ních aplikuje více než 1000 pracovníků a pracovnic 
s vysokou kvalifikací své vědomosti a schopnosti. 
Abychom mohli dodávat naše výrobky zákazníkům 
po celém světě co nejrychleji, vyrábí GEZE doda-
tečně i v Číně, Srbsku a Turecku. Se 32 dceřinými 
společnostmi a celoplošnou sítí reprezentačních 
středisek má společnost GEZE zastoupení téměř 
na celém světě.

1Lokální a 
globální zároveň

2Bezbariérovost, bezpeč-
nost, komfort a design

Know-how GEZE
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Společnost GEZE GmbH patří k celosvětově nejúspěšnějším prodejcům kon-
strukčních systémů pro dveřní, okenní a bezpečnostní techniku. Tato společ-
nost, která byla založena v roce 1863 ve Stuttgartu, vyvíjí, vyrábí a prodává jako 
jeden z lídrů na trhu, v oblasti inovací a designu špičkovou technologii, která ve 
výrazné míře ovlivnila techniku řízení budov. Vývoj probíhá nepřetržitě ve vlast-
ním technologickém centru.
GEZE znamená kvalitu „made in Germany“. Na celém světě. Proto se výrobky 
společnosti GEZE vyrábějí a instalují všude dle standardů německé kvality. Pečeť 
kvality však znamená více: V případě společnosti GEZE to potvrzuje systema-
tické podporování inovací a orientace na budoucnost. A to nejen po technické 
stránce, ale i v oblasti inteligentní funkčnosti, stálosti a jedinečného vzhledu.

Už dlouho se společnost GEZE orientuje na dlou-
hodobá řešení. Jako rodinný podnik se orientu-
jeme na dosažení trvalých výnosů místo krátko-
dobé maximalizace zisku. Abychom zajistili naše 
inovace, plynule se orientujeme na další vzdě-
lávání našich zaměstnanců. Jsou základem pro 
dlouhodobý úspěch společnosti, který udržuje 
existující pracovní místa a vytváří po celém světě 
nová. Globální činnost společnosti znamená i 
globální zodpovědnost. Neustálé ekologické zdo-
konalování našich výrobků a výrobních zařízení, 
jakož i zodpovědná manipulace s přírodními zdroji 
je naší nejvyšší prioritou. Od vývoje přes výrobu 
až po odbyt produktu pracuje společnost GEZE 
podle nejmodernějších ekologických standardů. 
Náš systém managementu kvality je certifikovaný 
podle ISO 9001.
Kromě toho splňují výrobky GEZE kritéria DGNB a 
LEED pro trvanlivost budovy.

Výrobky GEZE, jako detekční  zařízení nebo zaří-
zení na odtah kouře a tepla (RWA), zvyšují komfort 
v budově. Zároveň jsou vždy součástí bezpeč-
nostního konceptu. Z toho důvodu definuje platné 
stavební právo vysoké normativní požadavky na 
personál údržby a montáže pro práce týkající se 
dveřní a okenní techniky, která je relevantní pro 
oblast bezpečnosti: při instalaci, jakož i kontrole a 
údržbě zařízení. 
Aby se zabezpečila vysoká kvalita a tím i optimální 
servis, vzdělává GEZE ročně více než 3 000 tech-
niků ve více než deseti různých oborech.

5
6

4Kvalita 
„made in 

Germany“

UDRŽITELNOST

Normy

7Služby GEZE

Spolehlivý, kompetentní a vysoce efektivní servis je jedním z našich nejdůležitějších cílů, pokud 
jde o spokojenost zákazníka. Proto nabízí GEZE nejrůznější služby pro údržbu vlastních a externích 
výrobků. Protože pravidelný servis a kvalifikovaná údržba automatických systémů jsou pro dlouho-
dobou bezpečnost osob a provozu nezbytné. 
Z GEZE managementu objektu profitují architekti, odborní projektanti, generální dodavatelé a 
investoři, protože poskytuje cílené poradenství, jakož i široké spektrum služeb. Naše péče začíná při 
plánování návrhu a sahá až po montáž v objektu.
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REFERENCE Z CELÉHO SVĚTA

Řešení v rámci odvětví

Automatické 
celoskleněné posuvné 
dveře

Hlavní vchod vyniká 
svými automaticky 
posuvnými 
dveřmi, jejichž výkonný 
pohon GEZE Slimdrive 
SL pracuje díky své 
výšce pouhých 70 mm 
téměř neviditelně.

Tlumení dveří 
GEZE ActiveStop

Přibouchávající se 
nebo těžko otevírané 
dveře jsou ve fyzio-
terapeutické ordinaci 
„BEHANDELBAR 3.0“ 
minulostí: Důmyslné 
tlumení dveří GEZE 
ActiveStop zajišťu-
je bezbariérovost, 
jakož i tichý komfort 
průchodu.

Multifunkční 
dveřní systémy

Klinika Ethianum 
ve městě Heidelberg 
stanovuje nejvyšší 
standardy z hlediska 
pohodlí a bezpečnos-
ti. Společnost GEZE 
vybavila novou inter-
disciplinární budovu 
kliniky inovativními 
dveřními systémy a 
bezpečnostní techni-
kou.

Healing 
Architecture

Na Klinice v centru 
města Stuttgart jsou 
prioritou bezbariéro-
vý přístup a komfort 
pacientů. Společnost 
GEZE realizovala 
bezbariérové dveřní 
systémy a protipožár-
ní řešení v souladu s 
moderním designem 
prostoru.

Z D R AV Í
Nemocnice John- 
Radcliffe-v Oxfordu

Fyzioterapeutická
ordinace Sindelfingen

Klinika ETHIANUM 
Heidelberg

Nemocnice Olga- 
hospital ve Stuttgartu
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Nakupování 
bez zábran

díky atraktivnímu 
designu a malým 
prostorovým nárokům 
jsou dveřní systé-
my integrované do 
prosklených dveří 
téměř neviditelné, čím 
přispívají k optimální-
mu využití přirozeného 
světla ve vstupní části.

Skleněná fasáda 
s velkou šířkou 
otevření

Skleněná fasáda 
budovy BMW 
umožňuje optimální 
využití denního světla.

Automatické dveře 
GEZE usnadňují 
nakupování 

Decentní vzhled, vyso-
ká funkčnost:
Automatické dveře při
vstupu na parkoviště 
skandinávského ob-
chodního centra.

Nákupní středisko 
CityLife Milán

Pobočka BMW
Mnichov

Westfield Mall of
Scandinavia Solna

M A LO O B C H O D

Posuvné stěny v 
kavárně

Decentně a mimořádně 
funkčně zapadají auto-
matické dveře a systém 
manuálně posuvné 
stěny společnosti 
GEZE do historické 
architektury legendární 
kavárny Café Luitpold v 
Mnichově.

Automatické karuse-
lové dveře pro komfort 
průchodu a bezbari-
érovost

Očekávání týkající se 
pohodlí a bezpečnosti 
jsou v pětihvězdič-
kovém hotelu vysoká 
- obzvláště pokud jde 
o vstupní prostor, který 
by měl být reprezen-
tativní.

Prosklené kruhové 
posuvné dveře

Elegantní půlkruhové 
posuvné skleněné 
dveře jsou charakteri-
stickým rysem vstup-
ního prostoru hotelu:  
Pohony Slimdrive SCR 
posunují dveřní křídla 
a přijímají hosty hotelu 
téměř bezhlučně.

Café Luitpold Mnichov Adresa centrum města
Hotel Dubai

Hotel Schloss 
Elmau Retreat

GAS T R O N O M I E H OT E L

Dveřní zavírače GEZE: 
Pohodlí na nejvyšší 
úrovni

V oblasti hlavního 
vchodu do hotelu vítají 
hosty dvoje 
prosklené automaticky 
posuvné
dveře.

Skleněná fasáda s 
posuvnými skleněnými 
dveřmi

Tichý pohon lineárně 
posuvných dveří 
ECdrive nabízí pohodlí 
během nespočetného 
množství pohybových 
cyklů.

Kempinski Hotel
Berchtesgaden

ICEHOTEL 365
Jukkasjärvi

H OT E L

Koncept protipožární ochrany, 
bezbariérovost, hygienické 
předpisy, energetická sanace 
budovy: Bez ohledu na to, ve 
kterém odvětví chcete svůj 
projekt realizovat, témata, 
která je nutné zohlednit, jsou 
rozmanitá. Naši odborníci pro 
daná odvětví vám poskytnou 
individuální a komplexní 
poradenství ve věci vašich 
konkrétních požadavků. 
Nesoustředíme se přitom jen 
na funkčnost technického 
vybavení budov, ale i na este-
tiku a design. Přesvědčte se o 
našem spektru služeb!

7 Reference z celého světa |  PŘEHLED VÝROBKŮ GEZE

https://www.geze.de/en/discover/casestudies/geze-automatic-doors-in-the-citylife-shopping-centre-in-milan
https://www.geze.de/en/discover/casestudies/glass-facade-with-impeccable-door-look-at-bmw-geze
https://www.geze.de/en/discover/casestudies/automatic-door-systems-in-the-mall-of-scandinavia
https://www.geze.de/en/discover/casestudies/cafe-luitpold
https://www.geze.de/en/discover/casestudies/revolving-doors-at-the-address-downtown-hotel-dubai
https://www.geze.de/en/discover/casestudies/hotel-schloss-elmau-retreat
https://www.geze.de/en/discover/casestudies/hochmoderne-tuerschliesser-im-kempinski-berchtesgaden
https://www.geze.de/en/discover/casestudies/sliding-door-for-the-ice-hotel-jukkasjaervi-geze


V O L N Ý
P R O S T O R

V E Ř E J N É B U D OV Y

Karuselové dveře a 
preventivní
protipožární ochrana

U hlavních a bočních 
vchodů spojují karuse-
lové dveře GEZE 
vnější a vnitřní svět a 
zachovávají estetickou 
průchodnost skleněné 
fasády.

Vídeňský automobi-
lový, motocyklový a 
turistický klub ÖAMTC

Bezbariérová 
radnice

S novou radnicí vzniklo
v Leonbergu bezbari-
érové administrativní 
centrum. Dveřní a 
okenní řešení společ-
nosti GEZE perfektně 
zapadají do puristic-
kého designu nové 
budovy.

Radnice ve městě 
Leonberg

Společnost GEZE se 
stará o bezpečnost 
budov

Společnost GEZE 
významně přispěla díky 
inovativním dveřním a 
bezpečnostním tech-
nologiím k bezpečnosti 
budovy a komfortu 
komplexu.

Grand MOMA 
Peking

Inteligentní automa-
tizace budov s GEZE 
Cockpit a BACnet

Zdařená integrace: 
GEZE Cockpit s BACnet 
zajišťuje inteligentní 
propojení s technikou 
řízení budov Priva, 
čímž zvyšuje efektiv-
nost, bezpečnost a 
pohodlí.

GAG Immobilien 
AG Köln

KO M P L E X K A N C E L Á Ř Í

H I S TO R I C K É B U D OV Y

Nejmodernější dveřní 
systémy pro renovova-
nou budovu Sihlpost

Společnost GEZE při-
spěla k úplné renovaci 
památkově chráněné 
budovy multifunkčními 
dveřními systémy a 
únikovými
dveřmi.

Sihlpost – Hlavní 
pošta Zürich

Bezdrátová řešení 
GEZE pro zajišťovací 
zařízení

Moderní protipožární 
opatření - i navzdory 
tomu, že se jedná o 
památkově chráněné 
budovy -uplatnila 
zvláštní provedení 
zavíračů s dálkovým 
řízením, jakož i bezdrá-
tovými detektory kouře.

Katedrála 
v Magdeburgu

Dveřní technika pro 
univerzitu 
budoucnosti

Dvoje velké manuální 
karuselové dveře doko-
nale zapadají do fasády 
budovy univerzitního
komplexu.

City of Glasgow 
College

Bezbariérová 
knihovna

Novou městskou 
knihovnu ve Stuttgartu 
charakterizuje světlá, 
otevřená prostorová 
struktura a minimali-
stický design. Společ-
nost GEZE přispěla k 
bezbariérové koncepci 
budovy dveřní techni-
kou šitou na míru.

Městská knihovna 
Stuttgart

V Z D Ě L Á N Í

K N I H OV N A

Komfortní dveře s 
vhodným designem

Sídlo módní značky 
a pracoviště Yves 
Sainta Laurenta bylo 
přestaveno na moderní 
muzeum.

Yves Saint Laurent
Pařížské muzeum

Bezbariérovost pro 
Ferrari World

Společnost GEZE 
přispěla automatickými 
dveřmi a nejmoder-
nějšími pohony dveří 
k bezbariérovosti prv-
ního zábavního parku 
s tématikou Ferrari na 
světě.

Ferrari World 
Abu Dhabi

Přístavní terminál 
Amerigo Vespucci

Společnost GEZE 
se stará o komfort 
průchodu, bezpečnost 
únikové cesty a bez-
bariérovost, a rovněž 
zabezpečuje efektivní 
automatické dveře a 
únikové dveře

Roma Cruise Terminal 
(RCT) Civitavecchia

Moderní architektura 
a technika

Inovativní dveřní sys-
témy, které dokonale 
zapadají do architektu-
ry budovy, zabezpečují 
vysoký komfort, bezba-
riérovost a preventivní 
protipožární ochranu 
ve všech prostorech.

BahnhofCity 
západ Vídně

S P O R T D O PR AVA
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https://www.geze.de/en/discover/casestudies/revolving-doors-and-preventative-fire-protection-at-the-oeamtc
https://www.geze.de/en/discover/casestudies/new-town-hall-leonberg
https://www.geze.de/en/discover/casestudies/modern-building-security-in-the-grand-moma-in-peking-geze
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https://www.geze.de/en/discover/casestudies/slidingdoorsystemsintheyvessaintlaurentmuseuminparis
https://www.geze.de/en/discover/casestudies/barrier-free-in-the-ferrari-world-abu-dhabi-geze
https://www.geze.de/en/discover/casestudies/emergency-exits-in-the-new-cruise-terminal-in-rome-geze
https://www.geze.de/en/discover/casestudies/preventative-fire-protection-at-the-vienna-west-train-station-geze


Z p r a c o v á n í  a 
m o n t á ž

Naše vynikající produkty zvy-

šují kvalitu každé budovy. Proto 

vám poskytujeme fundované 

informace a komplexní pora-

denství v oblasti zpracování a 

montáže.

P l á n o v á n í  a 
k o n c e p c e
 

Stavební projekty jsou stále 

složitější My je pro vás zjedno-

dušíme. Podle potřeby za vás 

převezmeme plánovací úkoly a 

poskytneme vám individuální 

podporu v podobě našich 

odborných znalostí.

S e r v i s  a 
ú d r ž b a

Naším cílem je dosáhnout, aby 

vás naše výrobky a řešení úplně 

nadchli a uspokojili v dlouhodo-

bém horizontu. Proto klademe 

velký důraz na aktivní podporu 

a komplexní služby.

V O L N Ý
P R O S T O R
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Otočné dveře
Otočné dveře nás v mnoha variantách pohodlně doprovází 
každodenním životem. Říká se jim také kyvné dveře nebo dveře 
s dorazem a běžně se tyto výrazy používají také pro karuselové 
dveře – otočné dveře jsou prostě všudypřítomné. Ať už jako 
bezbariérové automatické dveře v soukromých nebo veřejných 
budovách, kde má být otevírání dveří absolutně bez námahy, 
nebo vybavené dveřním zavíračem pro manuální otevírání: 
Dveřní technika a systémy pohonů od společnosti GEZE oteví-
rají a zavírají otočné dveře pohodlně, bezpečně a podle vašich 
individuálních požadavků.

1111



OTOČNÉ DVEŘE

Komfort dveří
Vstupujte do svých prostor pohodlněji než kdykoliv předtím: 
tiše a hladce. Bouchání dveří je minulostí, stejně jako poško-
zení na stěnách nebo nábytku. Již žádná „kolize“ otočných 
dveří. A to bez nástrahy zakopnutí o doraz dveří Umožňují 
to řešení s tlumiči dveří. Princip se zcela podobá moderním 
zásuvkám: Dveře se zavírají a otevírají tlumeně a kontrolo-
vaně. Chytrá řešení zajišťují zvýšenou bezpečnost. Podlahové 
povrchy lze snáze udržovat čisté.
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GEZE ActiveStop integrovaný

OBLASTI POUŽITÍ

 Pravé a levé dřevěné dveře s dorazem na vnitřní straně

 Pokojové dveře s vysokým komfortem průchodu

 Dveře s dorazem s šířkou křídla do 1100 mm

 Integrovaná montáž do dveřního křídla

 Bezbariérové přístupy dle DIN 18040-2

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Plynule nastavitelný úhel otevření dveří 80°-140°

 Použitelné pro pravé a levé dveře s dorazem bez přestavení

 Kontrolované otevírání a zavírání dveří do max. hmotnosti křídla 45 kg

 Jemné zastavení, tiché zavírání a komfortní přidržení otevřené polohy

 Bouchání dveří, přiskřípnuté prsty, poškození stěn a nábytku jsou téměř vyloučeny

 Bezpečné přidržení dveří v otevřené poloze, není nutná dveřní zarážka

 Tlumení otevírání a zavírání nastavitelné pomocí ventilu v zabudovaném stavu

 Integrovaný bezpečnostní ventil poskytuje ochranu proti přetížení

Oboustranné tlumení pro dveře s dorazem 
bez protipožárních požadavků

V I D EO
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Fyzioterapeutická ordinace „Behandelbar“, Sindelfingen, Německo (fotografie: Jürgen Pollak / GEZE GmbH)
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GEZE ActiveStop přiléhající

OBLASTI POUŽITÍ

 Dveře s dorazem s pravými a levými křídly v interiéru

 Pokojové dveře s vysokým komfortem průchodu

 Dveře s dorazem s šířkou křídla do 1100 mm

 Přiléhající montáž, pro dovybavení stávajících dveří

 Bezbariérové přístupy dle DIN 18040-2

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Plynule nastavitelný úhel otevření dveří 80°-140°

 Použitelné pro pravé a levé dveře s dorazem bez přestavení

 Kontrolované otevírání a zavírání dveří do max. hmotnosti křídla 45 kg

 Jemné zastavení, tiché zavírání a komfortní přidržení otevřené polohy

 Bouchání dveří, přiskřípnuté prsty, poškození stěn a nábytku jsou téměř vyloučeny

 Bezpečné přidržení dveří v otevřené poloze, není nutná dveřní zarážka

 Tlumení otevírání a zavírání nastavitelné pomocí ventilu v zabudovaném stavu

 Integrovaný bezpečnostní ventil poskytuje ochranu proti přetížení

Oboustranné tlumení dveří pro otočné dveře na vnitřní straně 
konfigurované pro dřevěné nebo skleněné dveře

V I D EO
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Ukázka montáže sklo (fotografie: GEZE GmbH)

Ukázka montáže dřevo (fotografie: GEZE GmbH)
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Otočné ložisko s 
kluznou lištou T-stop

OBLASTI POUŽITÍ

 Dveře s dorazem s pravými a levými křídly

 Omezení otevření pro dveře s dorazem bez dveřních zavíračů

 Dveřní systémy bez požadavků na protipožární a protikouřovou ochranu

 Pro kombinaci automatického pohonu otočných dveří s TS 5000 na dvoukřídlých dveřních systémech

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Ponechání dveří v otevřené poloze bez dveřních zavíračů, bez samozavírací funkce

 Použitelné pro pravé a levé dveře s dorazem bez přestavení

 Úhel otvírání dveří se omezí a doraz dveří je většinou nepotřebný

 Bez podlahového dorazu působí oblast dveří estetičtěji, snižuje se riziko zakopnutí a v rozích se zachytává méně  

          nečistot

 Zabraňuje se přivření mezi křídlem dveří a podlahovým dorazem

Mechanický omezovač otevírání nebo zajištění dveří bez dveřního zavírače
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Klinika Düsseldorf, Německo (fotografie: Lothar Wels / GEZE GmbH)
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Otočné ložisko Boxer

OBLASTI POUŽITÍ

 Pravé a levé dveře s dorazem a kyvné dveře

 Omezení otevření pro dveře s dorazem a kyvné dveře bez dveřního zavírače

 Dveřní systémy bez požadavků na protipožární a protikouřovou ochranu

 Pro kombinaci automatického pohonu otočných dveří s jedním otočným ložiskem Boxer na dvoukřídlých 

dveřních systémech

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Ponechání dveří v otevřené poloze bez dveřních zavíračů, bez samozavírací funkce

 Úhel otvírání dveří se omezí a doraz dveří je většinou nepotřebný

  Bez podlahového dorazu působí oblast dveří estetičtěji, snižuje se riziko zakopnutí a v rozích se zachytává 

 méně nečistot

 Použitelné pro pravé a levé dveře s dorazem bez přestavení

 Zabraňuje se přivření mezi křídlem dveří a podlahovým dorazem

Integrované otočné ložisko pro mechanický omezovač otevírání nebo zajištění 
dveří bez dveřního zavírače
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Vitra Haus, Weil am Rhein, Německo (fotografie: Oliver Look / GEZE GmbH)
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OTOČNÉ DVEŘE

Dveřní  
zavírače
Se zavírači dveří se Vaše otočné dveře, které nemají zůstat 
otevřené, vždy zavřou. Díky nim není také třeba dveře zavírat 
ručně. Zajišťují spolehlivé zavření dveří i v případě požáru. 
Přísnější bezpečnostní předpisy činí na mnoha dveřích 
nezbytnými nejen dveřní zavírače s horní montáží. GEZE 
má vždy vhodné řešení pro všechny samozavírací dveře a 
všechno ostatní, co ještě musí dveře umět. S mnoha varian-
tami a různými technickými a vzhledovými možnostmi.
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Dveřní zavírač s kluznou lištou

OBLASTI POUŽITÍ

 Protipožární a kouřotěsné dveře

 Dveře s dorazem s pravými a levými křídly

 Dveře s dorazem s šířkou křídla do 1250 mm

 Montáž na křídlo na straně závěsů a montáž na zárubeň na straně proti závěsům

 Bezbariérové přístupy dle DIN 18040 do EN5

PŘÍKLAD VÝROBKU

 TS 5000 ECline

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Plynule nastavitelná zavírací síla EN3-5

 Bezbariérové podle DIN 18040 až EN5 (šířka křídla 1250 mm)

 Použitelné pro pravé a levé dveře s dorazem bez přestavení

 S pomocnou pružinou pro snadnější otvírání a komfortnější průchod dveřmi

 U dveří se zatížením větrem nebo tlakovými rozdíly lze pomocnou pružinu vypnout

 Hydraulický koncový doraz, který dveře krátce před zavřenou polohou zrychlí

 Rychlost zavírání lze individuálně nastavit

 Integrované tlumení otevírání, přibrzdí silně rozražené dveře

 Optický indikátor zavírací síly pro snadnou kontrolu nastavení

 Všechny funkce nastavitelné zepředu a bez vyšších nároků na montáž ve srovnání se standardními systémy

Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro bezbariérové jednokřídlé dveře 
do šířky křídla 1250 mm s podporou otevírání
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Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

TS 5000 Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm 

TS 5000 ECline Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro bezbariérové jednokřídlé dveře do šířky 
křídla 1250 mm s podporou otevírání

TS 5000 E Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm 
s elektrickým stavěčem

TS 5000 S Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm 
se zpožděním zavírání a tlumením otevírání

TS 5000 R Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm 
s elektrickým stavěčem a kouřovým spínačem

TS 5000 R/0 Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm 
s kouřovou spínací centrálou a přídržným magnetem GEZE

TS 3000 V Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1100 mm

TS 1500 G Zavírač s kluznou lištou pro šířku křídla do 750 mm

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

TS 5000 ISM Systém dveřních zavíračů s horní montáží s kluznou lištou pro dvoukřídlé dveře s regulací 
postupného zavírání

TS 5000 E-ISM Systém dveřních zavíračů s horní montáží s kluznou lištou pro dvoukřídlé dveře s regulací 
postupného zavírání a elektrickým zajištěním

TS 5000 R-ISM Systém dveřních zavíračů s horní montáží s kluznou lištou pro dvoukřídlé dveře s regulací 
postupného zavírání a kouřovým spínačem

TS 5000 L-ISM VPK Systém zavírače s kluznou lištou na straně proti závěsům pro dvoukřídlé dveře s antipaniko-
vou funkcí a regulací postupného zavírání

Rheinlandhaus, Kolín, Německo (fotografie: Lothar Wels / GEZE GmbH)

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Dveřní zavírač s ramínkem

OBLASTI POUŽITÍ

 Protipožární a kouřotěsné dveře

 Dveře s dorazem s pravými a levými křídly

 Dveře s dorazem s šířkou křídla do 1400 mm

 Montáž na křídlo na straně závěsů a montáž na zárubeň na straně proti závěsům

 Montáž na křídlo na straně proti závěsům možná s použitím paralelního ramene

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Plynule nastavitelná zavírací síla EN1-6

 Použitelné pro pravé a levé dveře s dorazem bez přestavení

 Mechanický koncový doraz, který dveře krátce před polohou zavření zrychlí

 Rychlost zavírání lze individuálně nastavit

 Integrované tlumení otevírání, přibrzdí silně rozražené dveře

 Optický indikátor zavírací síly pro snadnou kontrolu nastavení

 Všechny funkce nastavitelné zepředu (kromě koncového dorazu)

Dveřní zavírač s horní montáží s ramínkem  
pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm

PŘÍKLAD VÝROBKU

 TS 4000 EN1-6
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PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

TS 4000 EN1-6 Dveřní zavírač s horní montáží s ramínkem pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm

TS 4000 EN5-7 Dveřní zavírač s horní montáží s ramínkem pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1600 mm

TS 4000 E Dveřní zavírač s horní montáží s ramínkem pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm s 
elektrickým stavěčem

TS 4000 R Dveřní zavírač s horní montáží s ramínkem se zajištěním a kouřovým spínačem

TS 4000 Tandem Dveřní zavírač s horní montáží s ramínkem pro jednokřídlé dveře/vrata s šířkou křídla více 
než 1600 mm

TS 2000 V Dveřní zavírač s horní montáží s ramínkem pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1250 mm

TS 2000 NV Dveřní zavírač s horní montáží s ramínkem pro jednokřídlé dveře se šířkou křídla do 1100 mm 
s plynule nastavitelnou zavírací silou

TS 1500 Dveřní zavírač s horní montáží s ramínkem pro jednokřídlé dveře se šířkou křídla do 1100 mm 
s nastavitelnou rychlostí zavírání

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

TS 4000 IS Systém dveřních zavíračů s horní montáží s ramínkem pro dvoukřídlé dveře s regulací po-
stupného zavírání

TS 4000 E-IS Systém dveřních zavíračů s horní montáží s ramínkem pro dvoukřídlé dveře s regulací po-
stupného zavírání a elektrickým stavěčem

TS 4000 R-IS Systém dveřních zavíračů s horní montáží s ramínkem pro dvoukřídlé dveře s regulací po-
stupného zavírání, elektrickým zajištěním a kouřovým spínačem

Sports Hall, Zadar, Chorvatsko (fotografie: Robert Les / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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OBLASTI POUŽITÍ

 Protipožární a kouřotěsné dveře

 Dveře s dorazem s pravými a levými křídly

 Dveře s dorazem s šířkou křídla do 1400 mm

 Montáž na křídlo na straně závěsů a montáž na zárubeň na straně proti závěsům

 Funkce volného chodu s integrovaným stavěčem

 Bezbariérové vstupy dle DIN 18040

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Plynule nastavitelná zavírací síla EN3-6

 Provozní napětí 24 V DC

 Použitelné pro pravé a levé dveře s dorazem bez přestavení 

 Funkce volného chodu umožňuje procházení dveří s minimálním vyvinutím síly

 Komfortní funkce aretace zajišťuje dveře na konci oblasti volného chodu

 Externí kouřová spínací centrála, jejíž signál automaticky zavře dveře v případě požáru

 Hydraulický koncový doraz, který dveře krátce před zavřenou polohou zrychlí

 Rychlost zavírání lze individuálně nastavit

 Optický indikátor zavírací síly pro snadnou kontrolu nastavení

 Všechny funkce nastavitelné zepředu

Dveřní zavírač s horní montážní s kluznou lištou pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 
1400 mm s elektrickou funkcí volného chodu

Dveřní zavírač s funkcí volného 
chodu

PŘÍKLAD VÝROBKU

 TS 5000 EFS 3-6 
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PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

TS 5000 EFS 3-6 Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 
1400 mm s elektrickou funkcí volného chodu

TS 5000 RFS 3-6 Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 
1400 mm s elektrickou funkcí volného chodu a kouřovou spínací cetrálou

TS 5000 RFS KB Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 
1400 mm s elektrickou funkcí volného chodu a kouřovou spínací cetrálou s montáží na 
zárubeň na straně závěsu 

TS 4000 EFS Dveřní zavírač s horní montáží s ramínkem pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 
mm s elektrickou funkcí volného chodu 

TS 4000 RFS Dveřní zavírač s horní montáží s ramínkem pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 
mm s elektrickou funkcí volného chodu a kouřovou spínací cetrálou

Boxer EFS 4-6 Integrovaný dveřní zavírač pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm s elektrickou 
funkcí volného chodu 

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

TS 5000 ISM s funkcí volného chodu Systém dveřních zavíračů s horní montáží s kluznou lištou pro dvoukřídlé dveře s inte-
grovanou regulací posloupnosti zavírání a funkcí volného chodu na aktivním křídle

TS 5000 E-ISM/S s funkcí volného chodu Systém dveřních zavíračů s horní montáží s kluznou kolejnicí pro dvoukřídlé dveře s 
integrovanou regulací posloupnosti zavírání, funkcí volného chodu na aktivním křídle a 
elektrickým zajištěním na pasivním křídle

TS 5000 R-ISM/S s funkcí volného chodu Systém dveřních zavíračů s horní montáží s kluznou lištou pro dvoukřídlé dveře s 
integrovanou regulací postupného zavírání, funkcí volného chodu na aktivním křídle, 
elektrickým zajištěním na pasivním křídle a integrovaným kouřovým spínačem

TS 5000 R-ISM/0 s funkcí volného chodu Systém dveřních zavíračů s horní montáží s kluznou lištou pro dvoukřídlé dveře s 
integrovanou regulací postupného zavírání, funkcí volného chodu na aktivním křídle a 
integrovaným kouřovým spínačem

Boxer ISM-EFS Integrovaný systém dveřních zavíračů pro dvoukřídlé dveře s regulací postupného 
zavírání a elektrickou funkcí volného chodu 

Nemocnice Robert Bosch, Stuttgart, Německo (fotografie: Jürgen Pollak / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Podlahové zavírače dveří udržují Vaše dveře zavřené a jsou 
viditelné pouze při sníženém pohledu. Zajišťují samozavírací 
dveře po otevření. Nabízejí pohodlí a bezpečnost, stejně jako 
dveřní zavírače s horní montáží. Všechny komponenty jsou 
zabudovány do podlahy nebo dveří. Podlahové zavírače dveří 
jsou ideální, pokud musí být design dveří co nejdecentnější – 
ať už v elegantních portálech nebo v případě luxusní výstavby. 
Řešením je v případě, pokud je možný pouze tento druh dveř-
ního zavírače – u dveří s kruhovým obloukem nebo skleně-
ných dveří.

OTOČNÉ DVEŘE

 Podlahový  
zavírač dveří
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Podlahový zavírač dveří

OBLASTI POUŽITÍ

 Pravé a levé dveře s dorazem a kyvné dveře

 Dveře s dorazem a kyvné dveře do šířka křídla 1400 mm a hmotnosti 300 kg

 Velmi frekventované a těžké dveře

 Skrytá vodorovná montáž do podlahy

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Plynule nastavitelná zavírací síla EN3-6

 Použitelné pro pravé a levé dveře s dorazem bez přestavení

 Nastavitelné zpoždění zavírání pro nastavení rychlosti zavírání dveří do úhlu otvírání cca 80°

 Mechanické zajištění v zavírači s rozsahem zajištění 80° - 165°

 Hydraulický koncový doraz, který dveře krátce před zavřenou polohou zrychlí

 Rychlost zavírání lze individuálně nastavit

 Integrované tlumení otevírání, přibrzdí silně rozražené dveře

 Všechny funkce nastavitelné shora a v zabudovaném stavu

PŘÍKLAD VÝROBKU

 TS 550 NV 

Podlahové zavírače dveří pro jednokřídlé dveře s šířkou křídla do 
1400 mm a zapínatelným a vypínatelným integrovaným stavěčem
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PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

TS 550 NV F Podlahové zavírače dveří pro jednokřídlé protipožární dveře do šířky křídla 
1400 mm bez stavěče

TS 550 NV Podlahový zavírač dveří pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm se 
Zapínatelným a vypínatelným stavěčem

TS 500 NV Podlahové zavírače dveří pro jednokřídlé dveře s šířkou křídla do 1100 mm s 
mechanického stavěče nebo bez něj 

TS 500 N EN3 Podlahové zavírače dveří pro jednokřídlé dveře s dorazem/kyvné dveře do 
šířky křídla 950 mm bez stavěče

GEZE vstupní prostor, Leonberg, Německo (fotografie: N. Grünwald / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Integrované dveřní zavírače nejsou zvenku vidět a udržují 
Vaše dveře zavřené. Za běžného provozu i v případě požáru. 
Jsou řešením, pokud nemá být narušen vzhled Vašich dveří. 
Tento dveřní zavírač s horní montáží je kompletně zapuštěn 
do křídla dveří. Integrované dveřní zavírače jsou to pravé pro 
vysoce kvalitní dveře v náročné architektuře. Jediným viditel-
ným prvkem je kluzná lišta při otevřených dveřích. Doporučují 
se také k prevenci před zneužíváním, například ve školách.

OTOČNÉ DVEŘE

 Integrované 
dveřní  
zavírače
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Integrovaný dveřní zavírač

OBLASTI POUŽITÍ

 Protipožární a kouřové dveře, nutný doklad o vhodnosti pro dveře

 Dveře s dorazem s pravými a levými křídly

 Dveře s dorazem do šířky křídla 1400 mm, pro hmotnosti dveří do 180 kg

 Pro tloušťky dveřního křídla od 40 mm

 Integrovaná montáž

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Plynule nastavitelná zavírací síla EN2-4 nebo EN3-6

 Použitelné pro pravé a levé dveře s dorazem bez přestavení

 Dveřní zavírač je zabudován do dveřního křídla a zárubně a splňuje nejvyšší požadavky na design

 Integrované tlumení otevírání, přibrzdí silně rozražené dveře

 Hydraulický koncový doraz, který dveře krátce před zavřenou polohou zrychlí

 Rychlost zavírání lze individuálně nastavit

 Všechny funkce nastavitelné v zabudovaném stavu

Integrovaný dveřní zavírač  
pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm

PŘÍKLAD VÝROBKU

 Boxer
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PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

Boxer Integrovaný dveřní zavírač pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm

Boxer EFS 4-6 Integrovaný dveřní zavírač pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm s 
elektrickou funkcí volného chodu 

Boxer E Integrovaný dveřní zavírač pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm 
s elektrickým stavěčem

Boxer P Integrovaný dveřní zavírač pro jednokřídlé kyvné dveře do 1100 mm 
Šířka křídla

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Boxer ISM Integrovaný systém dveřních zavíračů pro dvoukřídlé dveře s 
regulací postupného zavírání

Boxer E-ISM Integrovaný systém dveřních zavíračů pro dvoukřídlé dveře s 
Regulace postupného zavírání a elektrické zajištění

Boxer ISM-EFS Integrovaný systém dveřních zavíračů pro dvoukřídlé dveře s regulátorem 
postupného zavírání a elektrickou funkcí volného chodu 

Muzeum Hermitage, Amsterdam, Nizozemí (fotografie: Erwin Kamphuis / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Se stavěcími zařízeními lze požární dveře ve vaší budově 
používat bezbariérově. Dveře zůstávají otevřené  jako s dveř-
ním stavěčem. V nouzové situaci se samočinně a bezpečně 
zavřou. Požární dveře vybavené vhodným dveřním zavíračem 
se udržují otevřené elektricky. Dokud nejsou zavřeny buď 
ručně nebo (v případě požáru) spuštěním kouřového spínače. 
Pro preventivní protipožární ochranu nabízí společnost GEZE 
kompletní zajišťovací systémy pod jednou střechou.

OTOČNÉ DVEŘE

 Zajišťovací  
zařízení
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Integrované 
kouřové spínací centrály

OBLASTI POUŽITÍ

 Protipožární a kouřotěsné dveře

 Jednokřídlé pravé a levé dveře s dorazem

 Dveře s dorazem do šířky křídla 1600 mm nebo hmotnosti 600 kg

 Minimální šířka dveřního křídla 920 mm

 Interiérové a venkovní dveře s vysokou frekvencí průchodů

 Montáž na zárubeň na stranu závěsů a na stranu proti závěsům

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Funkce Smart swing pro snadné ruční otevření dveří

 Plynule nastavitelná zavírací síla EN4-7

 Integrovaná kouřová spínací centrála, jejíž signál samočinně zavře dveře v případě požáru

 Rychlost otevírání a zavírání lze individuálně nastavit

   Mechanický koncový doraz v provozu bez proudu a elektrický koncový doraz v běžném provozu,  

který dveře krátce před zavřenou polohou zrychlí

  Nízkoenergetická funkce otevírá a zavírá dveře sníženou rychlostí a splňuje tak nejvyšší bezpečnostní požadavky

 Funkce zádveří reguluje otevírání a zavírání dvou dveří umístěných za sebou

 Detekce překážek rozpozná překážku dotykem a zastaví proces otevírání nebo zavírání

 Automatický revers rozpozná překážku a vrátí se do polohy otevření

 Funkce Push & Go spouští automatický pohon po mírném zatlačení rukou do dveřního křídla

 Pohon lze použít s kluznou lištou nebo ramínkem

 Funkce Servo pro motorickou podporu při ručním otáčení dveří

 Volitelná základní deska pro bezdrátové ovládání pomocí vysílače

Elektromechanický pohon otočných dveří pro jednokřídlé protipo-
žární a kouřotěsné dveře s integrovaným kouřovým spínačem

PŘÍKLAD VÝROBKU

 Powerturn F/R 
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PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

Powerturn F/R Elektromechanický pohon otočných dveří pro jednokřídlé protipožární a kouřotěsné 
dveře s integrovaným kouřovým spínačem

Slimdrive EMD-F/R Elektromechanický pohon otočných dveří pro jednokřídlé protipožární a kouřotěsné 
dveře s integrovaným kouřovým spínačem

TS 5000 R Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 
1400 mm s elektrickým stavěčem a kouřovým spínačem

TS 5000 R/0 Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 
1400 mm s kouřovou spínací centrálou a přídržným magnetem GEZE

TS 5000 RFS 3-6 Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 
1400 mm s elektrickou funkcí volného chodu a kouřovou spínací cetrálou

TS 4000 R Dveřní zavírač s horní montáží s ramínkem se zajištěním a kouřovým spínačem

TS 4000 RFS Dveřní zavírač s horní montáží s ramínkem s elektrickou funkcí volného chodu a kou-
řovým spínačem

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Powerturn F/R-IS Elektromechanický systém pohonů otočných dveří pro dvoukřídlé protipožární a kou-
řotěsné dveře s regulací postupného zavírání a integrovaným kouřovým spínačem

Powerturn F/R-IS/TS Poloautomatizovaný systém s pohonem otočných dveří na aktivním křídle a dveřním 
zavíračem na pasivním křídle pro požární a kouřotěsné dveře s integrovaným kouřo-
vým spínačem

Slimdrive EMD-F/R-IS Elektromechanický systém pohonů otočných dveří pro dvoukřídlé protipožární a kou-
řotěsné dveře s regulací postupného zavírání a integrovaným kouřovým spínačem

TS 5000 R-ISM Systém dveřních zavíračů s horní montáží s kluznou lištou pro dvoukřídlé dveře s 
regulací postupného zavírání a kouřovým spínačem

TS 5000 R-ISM/S s funkcí volného chodu Systém dveřních zavíračů s horní montáží s kluznou kolejnicí pro dvoukřídlé dveře s 
integrovanou regulací posloupnosti zavírání, funkcí volného chodu na aktivním křídle a 
elektrickým zajištěním na pasivním křídle

TS 5000 R-ISM/0 s funkcí volného chodu Systém dveřních zavíračů s horní montáží s kluznou lištou pro dvoukřídlé dveře s 
integrovanou regulací posloupnosti zavírání, funkcí volného chodu na aktivním křídle a 
integrovaným kouřovým spínačem

TS 4000 R-IS Systém dveřních zavíračů s horní montáží s ramínkem pro dvoukřídlé dveře s regulací 
postupného zavírání, elektrickým zajištěním a kouřovým spínačem 

Rathaus Leonberg, Leonberg, Německo (fotografie: Jürgen Pollak / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE

41STAVĚČE –– Otočné dveře |  PŘEHLED VÝROBKŮ GEZE



Externí 
spínací kouřová centrála RSZ 7

OBLASTI POUŽITÍ

 Schváleno pro všechny stavěče pro včasnou detekci požáru a kouře

 Náročné podmínky pro montáž, např. příliš málo místa nad kouřovou komorou

 Montáž nad aktivním křídlem na svislé stěně

 Možná je i montáž s přilehlým přívodem kabelů

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Teleskopická funkce pro přemostění přesahů do 30 mm

 Připojení na elektrickou síť 230 V a napájení stavěče s 24 V DC

 Zdroj napájení stavěcího zařízení se v případě poplachu přeruší a dveře se zavřou

 Integrovaný kouřový spínač s automatickým přizpůsobením poplachového stavu

 Kompenzuje mírné znečištění kouřové komory, čímž zvyšuje životnost

 Optický indikátor aktuálního stavu centrály

 Možnost připojení dalších kouřových spínačů

 Možný je i přiléhající kabelový přívod

Vysouvací kouřová spínací centrála pro všechny stavěče GEZE

V I D EO
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Montážní poloha (fotografie: Geze GmbH)

Univerzita HafenCity, Hamburg, Německo (fotografie: Stefan Dauth)
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Stavěče  
pro externí centrály

OBLASTI POUŽITÍ

 Protipožární a kouřotěsné dveře

 Jednokřídlé pravé a levé dveře s dorazem

 Dveře s dorazem do šířky křídla 1400 mm a hmotnosti 230 kg

 Interiérové a venkovní dveře s vysokou frekvencí průchodů

 Montáž na dveřní křídlo a montáž na zárubeň

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Plynule nastavitelná zavírací síla EN3-6

 Rychlost otevírání a zavírání lze individuálně nastavit

   Mechanický koncový doraz v provozu bez proudu a elektrický koncový doraz v běžném provozu,  

který dveře krátce před zavřenou polohou zrychlí

  Funkce Low-Energy otevírá a zavírá dveře sníženou rychlostí a splňuje tak nejvyšší bezpečnostní požadavky

 Funkce Servo pro motorickou podporu při ručním otáčení dveří

 Funkce zádveří reguluje otevírání a zavírání dvou dveří umístěných za sebou

 Detekce překážek rozpozná překážku dotykem a zastaví proces otevírání nebo zavírání

 Automatický revers rozpozná překážku a vrátí se do polohy otevření

 Funkce Push & Go spouští automatický pohon po mírném zatlačení rukou do dveřního křídla

 Pohon lze použít s kluznou lištou nebo ramínkem

Elektromechanický pohon otočných dveří pro jednokřídlé požární a kouřotěsné dveře

PŘÍKLAD VÝROBKU

 Slimdrive EMD-F
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PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

Powerturn F Elektromechanický pohon otočných dveří pro jednokřídlé protipožární a 
kouřotěsné dveře 

Slimdrive EMD-F Elektromechanický pohon otočných dveří pro jednokřídlé protipožární a 
kouřotěsné dveře 

TS 5000 E Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro jednokřídlé dveře do šířky 
křídla 1400 mm s elektrickým stavěčem 

TS 5000 EFS 3-6 Dveřní zavírač s horní montáží s kluznou lištou pro jednokřídlé dveře do šířky 
křídla 1400 mm s elektrickou funkcí volného chodu

TSA 160 NT F Elektrohydraulický pohon otočných dveří pro jednokřídlé protipožární a kou-
řotěsné dveře 

TS 4000 E Dveřní zavírač s horní montáží s ramínkem pro jednokřídlé dveře do šířky 
křídla 1400 mm s elektrickým stavěčem 

TS 4000 EFS Dveřní zavírač s horní montáží s ramínkem pro jednokřídlé dveře do šířky 
křídla 1400 mm s elektrickou funkcí volného chodu 

Boxer E Integrovaný dveřní zavírač pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm 
s elektrickým stavěčem 

Boxer EFS 4-6 Integrovaný dveřní zavírač pro jednokřídlé dveře do šířky křídla 1400 mm 
s elektrickou funkcí volného chodu

GT 50 R Dveřní magnet pro montáž do podlahy/stěny a stropu s různými přidržovací-
mi deskami

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Powerturn F-IS Elektromechanický systém pohonů otočných dveří pro dvoukřídlé protipožár-
ní a protikouřové dveře s regulací posloupnosti zavírání 

Powerturn F-IS/TS Poloautomatický systém s pohonem otočných dveří na aktivním křídle a dveř-
ním zavíračem na pasivním křídle pro protipožární a kouřotěsné dveře 

Slimdrive EMD-F-IS Elektromechanický systém pohonů otočných dveří pro dvoukřídlé protipožár-
ní a protikouřové dveře s regulací posloupnosti zavírání

TSA 160 NT F-IS Elektrohydraulický systém pohonů otočných dveří pro dvoukřídlé protipožární 
a kouřotěsné dveře s integrovanou regulací posloupnosti zavírání

TS 5000 E-ISM/S s funkcí volného chodu Systém dveřních zavíračů s horní montáží s kluznou lištou pro dvoukřídlé 
dveře s integrovanou regulací posloupnosti zavírání, funkcí volného chodu na 
aktivním křídle a elektrickým zajištěním na pasivním křídle 

TS 4000 E-IS Systém dveřních zavíračů s horní montáží s ramínkem pro dvoukřídlé dveře s 
regulací postupného zavírání a elektrickým zajištěním 

Boxer E-ISM Integrovaný systém dveřních zavíračů pro dvoukřídlé dveře s regulací postup-
ného zavírání a elektrické zajištění 

Boxer ISM-EFS Integrovaný systém dveřních zavíračů pro dvoukřídlé dveře s regulací postup-
ného zavírání a elektrickou funkcí volného chodu 

GT 50 R Dveřní magnet pro montáž do podlahy/stěny a stropu s různými přidržovací-
mi deskami

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Dálkové řízení

OBLASTI POUŽITÍ

 Instalace v památkově chráněných budovách bez stavebních úprav (pokládky kabelů)

 Dodatečné vybavení nebo rozšíření stávajících systémů

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Není nutné žádné kabelové spojení mezi hlásičem na překladu a stropním hlásičem,  

resp. tlačítkem pro ruční spouštění

 Jednoduché spojení bezdrátových komponent

 Možnost smíšené instalace (bezdrát / kabel)

 Nízké požadavky na servis díky dlouhé životnosti baterie, kolem pěti let

Sada bezdrátového modulu GC 171  
a bezdrátového stropního detektoru kouře GC 172

PŘÍKLAD VÝROBKU

 Bezdrátový KIT FA GC 170 

V I D EO
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GC 171 Bezdrátový modul pro bezdrátové připojení komponentů ke stavěčům GEZE

GC 172 Bezdrátový detektor kouře pro bezdrátové připojení k modulu GC 171

GC 173 Bezdrátové teplotní čidlo pro bezdrátové připojení k modulu GC 171

GC 175 Bezdrátový vstupní modul pro bezdrátové připojení ručních spouštěcích 
tlačítek na bezdrátový modul GC 171

 KIT FA GC 170 Sada bezdrátového modulu GC 171 a bezdrátového stropního detektoru kouře 
GC 172

Montážní poloha (fotografie: Annika Feuss / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Automatické dveře zvyšují komfort a bezpečnost Vaší budovy. 
Vytvářejí bezbariérový přístup a komfort průchodu pro kaž-
dého, kdo vchází a vychází. Často namáhavé otevírání dveří 
rukou skončí. Umožní to automatické pohony dveří, tedy 
automatické dveřní zavírače. Bezpečně a pohodlně oteví-
rají a zavírají otočné dveře ve fasádě i v interiéru. Jednotné 
designové linie automatických dveří GEZE se začlení do každé 
architektury a každého prostředí.

OTOČNÉ DVEŘE

Automatické 
pohony dveří
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Automatické pohony

OBLASTI POUŽITÍ

 Protipožární a kouřotěsné dveře

 Jednokřídlé pravé a levé dveře s dorazem

 Dveře s dorazem do šířky křídla 1600 mm nebo hmotnosti 600 kg

 Minimální šířka dveřního křídla 800 mm

 Interiérové a venkovní dveře s vysokou frekvencí průchodů

 Montáž na dveřní křídlo a montáž na zárubeň

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Funkce Smart swing pro snadné ruční otevření dveří

 Plynule nastavitelná zavírací síla EN4-7

 Rychlost otevírání a zavírání lze individuálně nastavit

  Mechanický koncový doraz v provozu bez proudu a elektrický koncový doraz v běžném provozu,  

který dveře krátce před zavřenou polohou zrychlí

  Nízkoenergetická funkce otevírá a zavírá dveře sníženou rychlostí a splňuje tak nejvyšší bezpečnostní požadavky

 Funkce zádveří reguluje otevírání a zavírání dvou dveří umístěných za sebou

 Detekce překážek rozpozná překážku dotykem a zastaví proces otevírání nebo zavírání

 Automatický revers rozpozná překážku a vrátí se do polohy otevření

 Funkce Push & Go spouští automatický pohon po mírném zatlačení rukou do dveřního křídla

 Pohon lze použít s kluznou lištou nebo ramínkem

 Funkce Servo pro motorickou podporu při ručním otáčení dveří

 Volitelná deska pro ovládání pomocí bezdrátového vysílače

Elektromechanický pohon otočných dveří pro jednokřídlé dveře do 600 kg

PŘÍKLAD VÝROBKU

 Powerturn 

V I D EO
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PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

ECturn Elektromechanický pohon otočných dveří pro bezbariérové jednokřídlé dveře 
do 125 kg

ECturn Inside Integrovatelný elektromechanický pohon otočných dveří pro bezbariérové 
jednokřídlé dveře do 125 kg

Slimdrive EMD Elektromechanický pohon otočných dveří s výškou pouhých 7 cm pro jedno-
křídlé dveře do 180 kg 

Slimdrive EMD-F Elektromechanický pohon otočných dveří pro jednokřídlé požární a 
kouřotěsné dveře 

Slimdrive EMD-F/R Elektromechanický pohon otočných dveří pro jednokřídlé požární a 
kouřotěsné dveře s integrovaným kouřovým spínačem 

Slimdrive EMD Invers Elektromechanický systém otočných dveří pro jednokřídlé systémy otevírání 
přívodu vzduchu pro RWA 

TSA 160 NT Elektrohydraulický pohon otočných dveří pro jednokřídlé dveře do 250 kg 

TSA 160 NT F Elektrohydraulický pohon otočných dveří pro jednokřídlé protipožární a kou-
řotěsné dveře

TSA 160 NT Invers Elektrohydraulický systém otočných dveří pro jednokřídlé a dvoukřídlé pro-
tipožární a protikouřové dveře a systémy přívodu vzduchu pro odvod kouře a 
tepla 

Powerturn Elektromechanický pohon otočných dveří pro jednokřídlé dveře do 600 kg

Powerturn F Elektromechanický pohon otočných dveří pro jednokřídlé protipožární a 
kouřotěsné dveře 

Powerturn F/R Elektromechanický pohon otočných dveří pro protipožární a kouřotěsné dveře 
s integrovaným kouřovým spínačem

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Slimdrive EMD-F-IS Elektromechanický systém otočných dveří pro dvoukřídlé požární a 
kouřotěsné dveře s integrovaným mechanickým regulátorem postupného 
zavírání 

Slimdrive EMD-F/R-IS Elektromechanický systém pohonů otočných dveří pro dvoukřídlé protipo-
žární a kouřotěsné dveře s regulací postupného zavírání a integrovaným 
kouřovým spínačem

TSA 160 NT Invers Elektrohydraulický systém otočných dveří pro jednokřídlé a dvoukřídlé požár-
ní kouřotěsné dveře a systémy pro přívod vzduchu pro RWA

Powerturn IS Elektromechanický systém pohonů otočných dveří pro dvoukřídlé dveře s 
dorazem s regulací postupného zavírání 

Powerturn F/R-IS Elektromechanický systém pohonů otočných dveří pro dvoukřídlé protipo-
žární a kouřotěsné dveře s regulací postupného zavírání a integrovaným 
kouřovým spínačem 

Powerturn F/R-IS/TS Poloautomatizovaný systém s pohonem otočných dveří na aktivním křídle a 
dveřním zavíračem na pasivním křídle pro požární a kouřotěsné dveře s inte-
grovaným kouřovým spínačem 

Powerturn F-IS Elektromechanický systém pohonů otočných dveří pro dvoukřídlé protipožár-
ní a protikouřové dveře s regulací posloupnosti zavírání 

Powerturn F-IS/TS Poloautomatizovaný systém s pohonem otočných dveří na aktivním křídle a 
dveřním zavíračem na pasivním křídle pro protipožární a kouřotěsné dveře

Powerturn IS/TS Poloautomatický systém s pohonem otočných dveří na aktivním křídle a 
Dveřní zavírač na pasivním křídle 

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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V případě požáru v budově zajišťují systémy přívodu vzduchu 
„potřebný tah“. Aby mohl kouř unikat. Rozhodujícím faktorem 
je přitom koordinovaná souhra řešení přívodu a odvodu vzdu-
chu. Přívodními otvory ve spodní části budovy vybavenými 
nuceným přívodem vzduchu proudí vzduch dovnitř. Zvyšuje 
tepelný vztlak (komínový efekt!), takže kouřové plyny mohou 
unikat odvodovými otvory v horní části budovy. GEZE nabízí 
kompletní a sladěná řešení odvodu kouře a tepla.

OTOČNÉ DVEŘE

Systémy přívodu 
vzduchu
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Systémy přívodu vzduchu

OBLASTI POUŽITÍ

 Použití pro přívod vzduchu, kde jsou vyžadovány velké úhly otevření

 Jednokřídlé a dvoukřídlé dveře pro přívod vzduchu pro RWA

 Montáž na straně závěsů nebo na straně proti závěsům

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Otevření dveří na 90° za méně než 60 sekund

 Výkonný pohon s vysokým točivým momentem

 Snadno vyměnitelný připojovací kabel se zástrčkou

 Integrovaný signalizační kontakt pro ovládání otvírače nebo zpětnou vazbu

 Díky volně přiléhající montáži otočné páky s kolečkem zůstávají dveře volně průchozí

Pákový pohon pro systémy přívodu vzduchu s montáží na dveřích

PŘÍKLAD VÝROBKU

 RWA K 600 T
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RWA TÖ Systém přívodu vzduchu se skládá z centrály RWA a jednoho inverzně na-
montovaného dveřního zavírače

RWA K 600 G Pákový pohon pro montáž na okna a dveře s pevným připojením pomocí 
kluzné lišty

RWA K 600 T Pákový pohon pro systémy přívodu vzduchu s montáží na dveřích

RWA AUT Systém přívodu vzduchu automaticky otevírá dveře v případě RWA poplachu

Slimdrive EMD Invers Elektromechanický systém otočných dveří pro jednokřídlé systémy odvodu 
kouře a tepla s přívodem vzduchu

IKEA, Taastrup, Dánsko (fotografie: Morten Bak / GEZE GmbH)

Aréna Tissot, Biel, Švýcarsko (fotografie: Lorenz Frey / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE

55SYSTÉMY PŘÍVODU VZDUCHU –– Otočné dveře |  PŘEHLED VÝROBKŮ GEZE



Automatické dveře, jako jsou otočné dveře, umožňují bez-
bariérový přístup pro každého. A to nejen formou vstupních 
například ve veřejných budovách. Důmyslné a individuální 
automatizační řešení s našimi pohony otočných dveří nabízejí 
pohodlné speciální TOP funkce dokonce i pro privátní použití.

OTOČNÉ DVEŘE

 Individuální   
řešení otočných 
dveří
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D a l š í  i n f o r m a c e

o našich individuálních řešeních na téma 
dveře, okna a automatizace najdete na 
www.geze.de 
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Posuvné  
dveře
Posuvné dveře zajišťují pohodlný a bezpečný přístup do 
budovy, ve fasádě i v interiéru. Nabízí úsporu místa a tichý pro-
voz a jsou v mnoha budovách již nepostradatelné. Ať už jako 
manuální nebo automatické řešení: Systémy posuvných dveří 
GEZE působí opticky zajímavě a perfektně se začlení do každé 
architektury. Bezbariérové systémy automatických posuvných 
dveří s nejmodernějšími pohony jsou vysoce funkční. Tím lze 
zrealizovat nejrozmanitější požadavky.
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POSUVNÉ DVEŘE

Kování  
posuvných 
dveří
Kování posuvných dveří je nepostradatelnou součástí Vašich 
posuvných dveří. Ať v průchodech, dělicích příčkách, ve 
vestavěných skříních nebo ve venkovních aplikacích. Sofisti-
kovaná technologie zajišťuje měkký a tichý pohyb, decentní 
design a vysokou odolnost. Vyrobeno ze dřeva, kovu nebo skla 
s prvotřídním zpracováním: Nabízíme optimální kování pro 
každé řešení manuálně posuvných dveří. Kování posuvných 
dveří GEZE umožňují flexibilní projektování a velkou svobodu 
uspořádání.
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Kování posuvných dveří

OBLASTI POUŽITÍ

 Pro designové posuvné dveře v interiéru obytných a kancelářských prostor

 Pro všechny jednokřídlé dveře i posuvné dveře s více křídly

 Pro upevnění na stěnu a do stropu (přímo, skrytě, vodorovně), jako i upevnění skla

 S Levolan 120 SoftStop s tlumením na jedné nebo obou stranách

 Vzhledem k tichému chodu je Levolan 120 SoftStop obzvláště vhodný pro dveře v bytových a kancelářských 

prostorách

VLASTNOSTI PRODUKTU

  Designové posuvné kování pro skleněné dveře s ESG 10 do 12 mm, jakož VSG do 12,76 mm a hmotnosti křídla 

120 kg

 Subtilní design s integrovanou technikou kování

 Plně integrovaný do vodicího profilu

  S montážním systémem Levolan Smart fix je potřeba montážních nástrojů omezená na minimum - pro rychlou a 

pohodlnou montáž

 Konečná montáž kování jednoduchým přichycením

  S jednostranným nebo oboustranným tlumením pro dveře s hmotností křídla do 120 kg, aby byly dveře jemně 

zabrzděné a automaticky dotaženy do koncové polohy

 Testováno na životnost ve 100 000 testovacích cyklech dle DIN EN1527

Systém posuvného kování pro skleněné křídlo do 120 kg

PŘÍKLAD VÝROBKU

 Levolan 120 sklo
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PRO POSUVNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE ZAMĚŘENÍM NA DESIGN

Levolan 60 Glas Systém posuvného kování pro skleněné křídlo do 60 kg 

Levolan 60 Holz Systém posuvného kování pro dřevěná křídla do 60 kg k upevnění na stěnu 
a do stropu 

Levolan 120 Glas Systém posuvného kování pro skleněné křídlo do 120 kg 

Levolan 120 Holz Systém posuvného kování pro dřevěná křídla do 120 kg k upevnění na stěnu 
a do stropu 

Perlan 140 Glas Posuvné kování pro skleněné dveře do 140 kg

Perlan 140 Holz Posuvné kování pro dřevěné, plastové nebo kovové dveře do 140 kg 
hmotnosti křídla

Perlan AUT-NT dřevo Automatizace pro Perlan na dveřích do hmotnosti křídla 80 kg 

Perlan AUT-NT sklo se svěrnou deskou skla 30 mm Automatizace pro Perlan na skleněných dveřích do hmotnosti křídla 80 kg 

Perlan AUT 2 dřevo Automatizace pro Perlan na dveřích do hmotnosti křídla 120 kg 

Rollan 40 NT dřevo Posuvné kování pro dřevěné, plastové nebo kovové dveře se 40 kg
hmotnosti křídla 

Rollan 40 NT sklo Systém posuvného kování pro skleněné dveře s hmotností křídla do 40 kg 

Rollan 80 NT dřevo Posuvné kování pro dřevěné, plastové nebo kovové dveře se 80 kg 
hmotnosti křídla 

Rollan 80 NT sklo Systém posuvného kování pro skleněné dveře s hmotností křídla do 80 kg 

PRO SYSTÉMY TĚŽKÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ A POSUVNÝCH VRAT V PRŮMYSLOVÝCH STAVBÁCH

Apoll Stärke 0 - pro posuvné dveře do 150 kg Posuvné kování pro průmyslové dveře a průmyslová vrata s hmotností křídla 150 kg

Apoll Stärke 1 - pro posuvné dveře do 350 kg Posuvné kování pro průmyslové dveře a průmyslová vrata s hmotností křídla 350 kg 

Apoll Stärke 2 - pro posuvné dveře do 600 kg Posuvné kování pro průmyslové dveře a průmyslová vrata s hmotností křídla 600 kg 

Ukázka montáže, restaurace (fotografie: GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Automatické posuvné dveře kombinují bezbariérový pří-
stup a rozmanité funkce s elegantním designem dveří. Tvoří 
pohodlný přístup s nejvyššími standardy bezpečnosti pro 
uživatele. Naše pohony posuvných dveří jsou mimořádně sub-
tilní. Dveřní pohony však přesto mají něco do sebe a dokáží 
pohybovat velkými a těžkými posuvnými dveřmi. Tak vznikají 
decentní a jemné systémy posuvných dveří ze skla, například 
pro elegantní foyery. V naší nabídce máme také skutečně silné 
pohony i ekonomická řešení.

POSUVNÉ DVEŘE

Automatické 
posuvné dveře
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Automatické posuvné dveře

OBLASTI POUŽITÍ

 Systémy jednokřídlých a dvoukřídlých posuvných dveří

 Interiérové a venkovní dveře s vysokou frekvencí průchodů

 Fasády s úzkými sloupko-příčkovými konstrukcemi

 Skleněné fasády s nejvyššími nároky na design

 Možné šířky otevření od 700 do 3000 mm

 Hmotnosti dveřního křídla do 125 kg/křídlo

  Mezi vhodné profilové systémy patří profilový systém s tenkým rámečkem s ISO sklem a mono sklem,  

celoskleněný systém (GGS), integrovaný celoskleněný systém (IGG) a rámová a dřevěná křídla jiného dodavatele

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Pohon s velmi klidným chodem a nízkým opotřebením s výškou pouhých 7 cm

 Lze propojit pomocí sběrnice CAN a integrovat do technologie systémů správy budov

 Nezávislá detekce chyb a protokolování

 Volně parametrizovatelné vstupy a výstupy pro různé funkce

 Integrovaný akumulátor pro nouzové otevření v případě bezpečnostně relevantních chyb,  

jako např. výpadku napájení

 Samočisticí pojezdové vozíky snižují potřeby údržby

 Volitelně jsou dostupné různé mechanické a elektrické zámky

Automatický systém lineárně posuvných dveří s nízkou 
montážní výškou a jasnou designovou linií

PŘÍKLAD VÝROBKU

 Slimdrive SL NT
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Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE

PRO JEDNOKŘÍDLÉ A VÍCEKŘÍDLÉ DVEŘE

ECdrive T2 Automatický systém lineárně posuvných dveří do hmotnosti křídla 140 kg 

ECdrive T2-FR Automatický systém lineárně posuvných dveří na únikových a záchranných 
cestách pro dveře do hmotnosti křídla 140 kg

Slimdrive SL NT Automatický systém lineárně posuvných dveří s nízkou konstrukční výškou a 
jasnou designovou linií 

Slimdrive SL NT-FR Automatický systém lineárně posuvných dveří pro únikové a záchranné cesty 
s nízkou konstrukční výškou a jasnou designovou linií 

Slimdrive SLT Automatický teleskopický systém posuvných dveří k použití v úzkých proskle-
ných fasádách 

Slimdrive SLT-FR Automatický teleskopický systém posuvných dveří pro únikové a záchranné 
cesty k použití v prosklených fasádách

Slimdrive SL RC2 Automatický systém lineárně posuvných dveří se zábranou proti vloupání 
podle třídy bezpečnosti 2 (RC2)

Slimdrive SL-BO Automatický systém posuvných dveří pro únikové a záchranné cesty s funkcí 
Break-Out 

Slimdrive SL-RD Automatický systém lineárně posuvných dveří pro kouřotěsné dveře

Slimdrive SF Automatický systém skládacích posuvných dveří k použití ve stísněných 
prostorech

Slimdrive SL-T30 Automatický systém posuvných dveří pro protipožární dveře s třídou odporu 
T30 

Slimdrive SLV Automatický systém posuvných dveří k použití na šikmých fasádách nebo 
rozích 

Slimdrive Sl se sklonem Automatický systém lineárně posuvných dveří k použití na šikmých proskle-
ných fasádách 

Slimdrive SC Automatický systém kruhových posuvných dveří k realizaci půlkruhových 
řešení a zádveří 

Slimdrive SCR Automatický systém kruhových posuvných dveří pro realizaci 360° řešení 

Slimdrive SCR-FR Automatický systém kruhových posuvných dveří pro únikové a záchranné 
cesty k realizaci 360° řešení 

Slimdrive SCR FR RC2 Automatický systém kruhových posuvných dveří pro únikové a záchranné 
cesty k realizaci 360° řešení se zábranou proti vloupání podle třídy bezpeč-
nosti 2

Slimdrive SCR RC2 Automatický systém kruhových posuvných dveří k realizaci řešení 360° se 
zábranou proti vloupání podle třídy bezpečnosti 2

Slimdrive SC-FR RC2 Automatický systém kruhových posuvných dveří pro únikové a záchranné 
cesty se zábranou proti vloupání podle třídy bezpečnosti 2 

Slimdrive SCR GGS Automatický systém kruhových posuvných dveří k realizaci celoskleněných 
řešení

Slimdrive SCR-FR GGS Automatický systém kruhových posuvných dveří pro únikové a záchranné 
cesty k realizaci celoskleněných řešení 

Powerdrive PL Automatický systém lineárních posuvných dveří pro velké a těžké dveře do 
hmotnosti křídla 200 kg 

Powerdrive PL-FR Automatický systém lineárně posuvných dveří na únikových a záchranných 
cestách pro velké a těžké dveře do hmotnosti křídla 160 kg 

Powerdrive PL-HT Automatický systém lineárních posuvných dveří pro velké a těžké dveře 
v oblastech se zvýšenými požadavky na hygienu 

ECdrive H Automatický systém lineárně posuvných dveří pro oblasti se zvýšenými poža-
davky na hygienu

Perlan AUT 2 dřevo Automatizace pro Perlan na dveřích do hmotnosti křídla 120 kg

Perlan AUT-NT sklo se svěrnou deskou skla 30 mm Automatizace pro Perlan na skleněných dveřích do hmotnosti křídla 80 kg

Perlan AUT-NT dřevo Automatizace pro Perlan na dveřích do hmotnosti křídla 80 kg

SYSTÉMY PROFILŮ A KOVÁNÍ

ISO sklo s tenkým rámem, MONO sklo s tenkým rámem, GCprofile Therm, profilový systém s přerušeným tepelným mostem s tenkým rá-
mečkem, upínací profil bezpečnostních skel (ESG), celoskleněný systém (GGS), integrovaný celoskleněný systém (IGG), rámové posuvné 
křídlo (dodávka stavby), dřevěné křídlo (dodávka stavby), hermetické křídlo
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Posuvné díly chrání před sluncem, deštěm, větrem i zvěda-
vými pohledy. Zlepšují energetickou bilanci vaší budovy: V 
zimě jako ochrana před chladem, v horkých letních dnech 
zůstává uvnitř chladněji. Systémy posuvných dveří GEZE ze 
dřeva, kovu nebo plastu jsou mimořádně odolné. Stejně jako 
všechny posuvné dveře jimi lze pohybovat s malou silou ručně 
nebo elektricky a bezbariérově. Varianty se zvýšenou ochra-
nou proti korozi jsou ideální pro venkovní použití a zvláštní 
namáhání, jako např. na přímořském vzduchu.

POSUVNÉ DVEŘE

Posuvné díly 
fasády
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Fasáda z posuvných dílů

OBLASTI POUŽITÍ

 Jednoduché a laciné automatizační řešení pro posuvné kování Perlan

 Stínící systém a šatníky

 Jednokřídlé posuvné prvky, posuvné prvky s více křídly

 Možnost napojení k systémům řízení budov

 Připevnění ke stěně a do stropu pomocí dodatečných stropních úhelníků

 Není určeno pro únikové a záchranné cesty

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Automatizace posuvných dveří Perlan do hmotnosti křídla max. 120 kg

 Jednoduché připevnění unašeče nahoru na dveřní křídlo

 Materiál křídla ze dřeva, plastu nebo kovu

 Jednoduchá instalace řemenového pohonu pod pojezdový profil Perlan

 Rychlé upevnění pohonu pomocí 2 šroubů na konci pojezdového profilu

Automatizace pro Perlan na dveřích do hmotnosti křídla 120 kg

PŘÍKLAD VÝROBKU

 Perlan AUT 2
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Perlan AUT 2 Automatizace pro Perlan na dveřích do hmotnosti křídla 120 kg

Perlan 140 KS Systém posuvné kování odolné proti korozi pro dřevěné, plastové nebo kovové 
dveře s hmotností křídla do 140 kg

Luxusní rezidenční komplex KADO KARIM, Riga (fotografie: Aleksandrs Kendenkovs / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Systémy posuvných dveří se doporučují všude tam, kde 
vchází a vychází hodně lidí. Systémy posuvných dveří zpří-
stupňují cestu automaticky a bezpečně. V závislosti na 
konkrétních stavebních specifikacích nabízíme řešení přizpů-
sobená přesně na míru - přesná, inteligentní a individuální.

POSUVNÉ DVEŘE

 Individuální řešení 
posuvných dveří
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D a l š í  i n f o r m a c e

o našich individuálních řešeních na téma 
dveře, okna a automatizace najdete na 
www.geze.de 
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 PŘEHLED V ÝROBKŮ GEZE

Karuselové 
dveře
S karuselovými dveřmi se vám podaří vytvořit reprezentativní 
vstupní prostor s vysokým komfortem průchodu, který bude 
bezpečný a díky „kruhovému tvaru“ dveří i estetický. Stejně 
jako elegantní kruhové posuvné dveře harmonicky zvládají 
neustálé otevírání a zavírání. Ať už jako automatické dveře 
nebo v ručním provedení. Pestrost pohonných systémů nabízí 
optimální způsob obsluhy pro každé použití v budově. Karu-
selové dveře mají izolační účinek proti povětrnostním vlivům 
a průvan nechávají venku. Oddělují vnitřní a venkovní klima a 
přispívají k energetické účinnosti v budově.
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Manuální karuselové dveře zajišťují tichý, elegantní a snadný 
přístup do Vaší budovy. Jedná se o řešení uzpůsobené potře-
bám, pokud je frekvence návštěvníků a šířka průchodu spíše 
menší. Stejně jako kříže turniketů se i manuální karuselové 
dveře otáčejí lehkým tlakem rukou. Bezpečnostní zařízení 
nejsou nutná. Karuselové dveře přispívají k energetické účin-
nosti v budově. Ztráty vnitřního tepla a pronikání chladu při 
otevření jsou minimalizovány.

KARUSELOVÉ DVEŘE

 Manuální 
 karuselové dveře
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Manuální karuselové dveře

OBLASTI POUŽITÍ

 Tříkřídlé a čtyřkřídlé dveřní systémy

 Interiérové a venkovní dveře s vysokou frekvencí průchodu

 Reprezentativní prosvětlené vchody do budovy

 Fasády s úzkými sloupko-příčkovými konstrukcemi

 Skleněné fasády s nejvyššími nároky na design

 Vnitřní průměr možný od 1800 do 3600 mm

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Na otočení dveřního křídla stačí lehký tlak rukou.

 Cenově výhodnější než automatický pohon, protože není potřeba bezpečnostní zařízení dle EN16005

 Dveřní křídla přesně doléhají k bočním stěnám

 Vysoký izolační efekt proti průvanu, povětrnostním vlivům a hluku

 Volitelný omezovač otáček reguluje obvodovou rychlost, jakmile se dosáhne max. mezního počtu otáček

 Volitelná poziční automatika vrátí dveře po průchodu do původní polohy

Hitachi Power, Duisburg, Německo (fotografie: Lothar Wels / GEZE GmbH)

TSA 325 NT manuální
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Badeparadies Schwarzwald, Titisee-Neustadt, Německo (fotografie: Oliver Look / GEZE GmbH)

Matra Datavision, Mnichov, Německo (fotografie: Martin Jakob / GEZE GmbH)
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Automatické karuselové dveře poskytují komfort průchodu 
při vysoké frekvenci průchodů. Jsou první vizitkou ve foyeru 
vaší budovy s dokonalým designem a elegancí. Díky různým 
provozním režimům a nastavením je může používat kdo-
koli. Zrychlují a otáčejí se automaticky aktivací detektorem 
pohybu. Odpovídají nejvyšším standardům bezpečnosti osob. 
Stejně jako všechny karuselové dveře přispívají k přirozenému 
větrání a energetické efektivitě v budově.

KARUSELOVÉ DVEŘE

Automatické 
karuselové  
dveře
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Automatické karuselové dveře

OBLASTI POUŽITÍ

 Tříkřídlé a čtyřkřídlé dveřní systémy

 Interiérové a venkovní dveře s vysokou frekvencí průchodů

 Reprezentativní prosvětlené vchody do budovy

 Fasády s úzkými sloupko-příčkovými konstrukcemi

 Skleněné fasády s nejvyššími nároky na design

 Vnitřní průměr možný od 1800 do 3600 mm

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Varianta pohonu s nízkou mírou opotřebování a velmi tichým chodem s min. výškou věnce 200 mm

 Dveřní křídla přesně doléhají k bočním stěnám

 Vysoký izolační efekt proti průvanu, povětrnostním vlivům a hluku

 Nastavitelná rychlost otáčení vhodná pro velkou frekvenci průchodů

 Funkce Servo pro motorickou podporu při ručním otáčení dveří 

 Manuální obsluha dveří je možná, aby se mohly např. provést čisticí práce

 Lze propojit pomocí sběrnice CAN a integrovat do technologie systémů správy budov

 Nezávislá detekce chyb a protokolování

 Volně parametrizovatelné vstupy a výstupy pro různé funkce

  Integrovaný akumulátor pro nouzové otevření v případě bezpečnostně relevantních chyb,  

jako např. výpadku napájení

Rakouský automobilový klub, Vídeň, Rakousko (fotografie: Sigrid Rauchdobler)

TSA 325 NT – Automatický systém karuselových dveří  
pro tříkřídlé nebo čtyřkřídlé dveře se širokou oblastí použití
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FU Campus Dahlem, Berlín, Německo (fotografie: Stefan Dauth / GEZE GmbH)

TSA 325 NT automatika Automatické karuselové dveře pro tříkřídlé nebo čtyřkřídlé dveře se širokou oblastí použití

TSA 325 NT BO Automatické karuselové dveře pro únikové a záchranné cesty s funkcí Break-Out

TSA 325 NT GG Automatické karuselové dveře k realizaci celoskleněných řešení

TSA 325 NT RC2 Automatické karuselové dveře se zábranou vloupání podle třídy bezpečnosti 2

TSA 355 Automatické nebo manuální karuselové dveře v tříkřídlém nebo čtyřkřídlém provedení 

TSA 395 Automatické karuselové dveře v tříkřídlém nebo čtyřkřídlém provedení s velkým průměrem

TSA 395 Multi Automatické karuselové dveře ve dvoukřídlém provedení s integrovanými posuvnými dveřmi

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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 PŘEHLED VÝROBKŮ GEZE

Okenní  
systémy
Okenní systémy GEZE vytvářejí zdravé vnitřní klima. Zvyšují 
komfort a bezpečnost ve Vaší budově. Navíc snižují spo-
třebu energie a nabízejí mnoho designových možností. Ať už 
jako mechanické řešení s kováním nebo na elektrický pohon: 
Okenní technika GEZE spojuje různé požadavky na okna: při 
každodenním větrání nebo v případě požáru. Nabídka sahá od 
pohonných systémů pro přirozené větrání a odvětrávání až po 
kompletní řešení preventivní protipožární ochrany.

8585



Manuální otvírače nadsvětlíků zajišťují přísun čerstvého vzdu-
chu jedinou pákou. I při zavřeném hlavním okně je přirozené 
větrání díky nim jednoduché a efektivní. Nadsvětlíky prostory 
prosvětlují. Ploché nůžkové mechanismy GEZE otevírají nad-
světlíky s velkou šířkou otevření: Okenní technika se snadnou 
obsluhou a montáží. Nabízíme mechanické systémy otevíračů 
nadsvětlíků pro jednostranné otevírání sklopných křídel a ote-
vírání výklopných oken směrem ven. Nabízíme rovněž otvírače 
střešních oken šikmých, trojúhelníkových, kulatých a s plochým 
obloukem.

OKENNÍ SYSTÉMY

Manuální otvírače 
nadsvětlíku
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Manuální otevírače nadsvětlíků

OBLASTI POUŽITÍ

 Pohodlné a každodenní větrání místností a schodišť

 Pro okna s vysokou hmotností křídel do max. 250 kg

 Vyklápěcí křídla s otvíráním dovnitř

 Automatizace pomocí elektrického lineárního pohonu E 212

 Montáž na dřevěná, plastová nebo kovová okna

 Montáž na rám

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Umožňuje u všech výšek křídel šířku otevření 320 mm

 Šířka otevření je nastavitelná

 Vhodné pro hmotnosti křídla do 250 kg

 Výška křídla min. 400 mm, šířka křídla min. 680 mm, šířka křídla max. 3600 mm se třemi nůžkami

 Malé prostorové nároky na okenní rám a křídlo

 Integrované zamykání křídla v nůžkách zaručuje bezpečné zajištění oken

 Pojistka proti vyvěšení nabízí dodatečnou bezpečnost

 Zamykací unašeč a přídavné zamykání zvyšují bezpečnost a těsnost

 Vyvěšení nůžek uvolňovacím tlačítkem usnadňuje čištění oken zevnitř i zvenku

 Nůžky a ramínka lze namontovat zepředu

 Bezpečnostní tlačítko na nůžkách indikuje bezchybné zaklapnutí nůžek v kulové hlavici unašeče křídla

 Unašeč křídla je vhodný pro všechny výšky překlopení a materiály

Přiléhající otvírač nadsvětlíků se šířkou otevření 320 mm

PŘÍKLAD VÝROBKU  OL 320 
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OL 90 N Otvírač nadsvětlíků se šířkou otevření 170 mm 

OL 90 N vyklopení směrem ven Plochý otvírač nadsvětlíků pro výklopná křídla směrem ven 
s šířkou otevření 170 mm

OL 95 Otvírač nadsvětlíků se šířkou otevření 220 mm

OL 320 Otvírač nadsvětlíků se šířkou otevření 320 mm

Městské část Killesberg, Stuttgart, Německo (fotografie: Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH)

Nadace Ecksberg, Mühldorf, Německo (fotografie: Robert Sprang / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Díky šikovným kováním je možné uvést těžká a velkoplošná 
okna do výklopné polohy bez vynaložení většího úsilí. Okenní 
kování splňují vysoké požadavky na robustnost a stabilitu. 
Kování jako F 1200 zároveň splňuje požadavky na vysoký 
komfort bydlení. Pohodlná obsluha zahrnuje i plynule nastavi-
telné větrání - od větrání přes štěrbinu až po koncovou polohu 
vyklopení, dále zahrnuje bezpečné zamykání a rovněž zabra-
ňuje chybné obsluze.

OKENNÍ SYSTÉMY

 Systémy klikového 
otočného a  
sklápěcího kování
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Systém kování F 1200

OBLASTI POUŽITÍ

 Pohodlné a každodenní větrání místností a schodišť

 Plynule nastavitelné větrání - od štěrbinového větrání až po koncovou polohu vyklopení

 Otočné - výklopné okno

 Montáž na kovová okna

 Montáž na křídlo

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Umožňuje u všech výšek křídel šířku otevření 180 mm

 Plynule nastavitelné větrání 

 Funkční bezpečnost díky ovládání pomocí kliky nezávisle na hmotnosti s kontrolním ukazatelem

 Vhodné pro hmotnosti křídla do 200 kg

 Funkční bezpečnost díky kluzné spojce k zabránění přetížení

  Volitelně rozšířitelný systém kování o vertikální a horizontální středové zamykání v závislosti na velikosti křídla

 Bezpečné zamykání pro téměř libovolný počet míst se západkami

Systém kování otočného vyklápěcího kování  
s klikou pro manuální větrání velkých a těžkých oken
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Fotografie: Skyline Windows, New York
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Otevírání a zavírání oken zajišťují elektrické pohony. Přede-
vším tehdy, kdy mechanické větrání vyžaduje příliš mnoho 
manuální síly nebo není vůbec možné. Pohony otevírání oken 
nabízejí obojí: bezpečnost v případě ohrožení a komfort ven-
tilace v každodenním životě. Okna automatizovaná pomocí 
řetězových nebo vřetenových pohonů slouží v případě požáru 
jako otvor pro odvod vzduchu. Jako vedlejší účinek slouží k 
řízenému každodennímu větrání a fungují jako okenní systém 
větrání.

OKENNÍ SYSTÉMY

 Pohony otevírání
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Pohony otevírání

OBLASTI POUŽITÍ

 Zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA) a přirozené větrání (24 V) v oblasti fasády

 Možnost použití v systému přívodu a odvodu vzduchu

 Okna s vyklápěcími, sklápěcími a otočnými křídly s otvíráním dovnitř a ven

 Spouštěcí a vyklápěcí okna a paralelně odsunovací okna

 Montáž na dřevěná, plastová nebo kovová okna

 Montáž na křídlo, na rám nebo integrovaná

 Systémové řešení v kombinaci se zamykacím pohonem Power Lock

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Úzký a decentní design se dokonale integruje do designu fasády

 Plynule nastavitelný zdvih pohonu a individuální rychlosti pro větrání a RWA

 K dostání jako speciální provedení s možností konfigurace zdvihu, délky kabelu,  

barvy a orientace dle DIN vlevo/vpravo

 Synchronizace max. čtyř pohonů bez externí řídicí jednotky

 DIP přepínač pro změnu provozního režimu (Solo a Syncro, Master, Slave)

 Jednoduchá a rychlá montáž s montážním systémem GEZE Smart fix

 IQ windowdrive - inteligentní ovládání pohonu

 Testováno jako zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (NRWG) dle EN12101-2

Řetězový pohon v atraktivním provedení s mnoha možnostmi
použití v provedení 24 V

PŘÍKLAD VÝROBKU

 Slimchain
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ŘETĚZOVÉ POHONY

ECchain Řetězový pohon s univerzálními konzolami pro jednoduchou automatizaci 
větrání 

Slimchain 230 V Řetězový pohon v atraktivním provedení s mnoha možnostmi použití v prove-
dení 230 V 

Slimchain Řetězový pohon v atraktivním provedení s mnoha možnostmi použití v prove-
dení 24 V 

Powerchain Řetězový pohon pro velké a těžké okenní prvky, které vyžadují velké šířky 
otevření

E 740 Řetězový pohon pro každodenní větrání v rozsahu 230 V

VŘETENOVÉ POHONY

E 250 NT Vřetenový pohon v kompaktním provedení s širokým rozsahme použití

E 350 N Vřetenový pohon na 230 V s rozsáhlou nabídkou konzol

E 1500 N Vřetenový pohon s malými rozměry pro těžká křídla na fasádě a na střeše

E 1500 S Vřetenový pohon s vysokými rychlostmi otevírání a zavírání

E 3000 Vřetenový pohon pro obzvláště těžká střešní okna

ELEKTRICKÉ LINEÁRNÍ A NŮŽKOVÉ POHONY

E 212 Elektrický lineární pohon pro automatizaci plochých otvíračů světlíků

E 170 Nůžkový pohon jako konstrukční řešení pro optimální větrání

E 170/2 Nůžkový pohon jako konstrukční řešení pro optimální větrání širokých oken

PÁKOVÉ POHONY

RWA K 600 F Pákové pohony pro montáž na okna

RWA K 600 G Pákový pohon pro montáž na okna a dveře s pevným připojením pomocí 
kluzné lišty

Montážní poloha (fotografie: GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Zamykací pohony poskytují dodatečné zabezpečení Vašich vel-
kých oken systémů odvod kouře a tepla nebo větrání. Jsou řeše-
ním pro velké plochy křídel, pokud zamykání pomocí přídržné 
síly pohonu není dostatečné. S přídavnými pohony zamykání 
odolávají okna zatížení větrem. Zajišťují těsnost proti přívalo-
vému dešti i vzduchotěsnost a zlepšují zábranu proti vloupání. 
Zamykací komponenty nabízí GEZE také pro okenní systémy 
ventilace s manuálními otevírači nadsvětlíků pro manuální 
větrání.

OKENNÍ SYSTÉMY

 Zamykací pohony
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 Zamykací pohony

OBLASTI POUŽITÍ

  Systémové řešení zamykání v kombinaci s pohony oken IQ windowdrive Slimchain, 

Powerchain a E 250 NT

 Zabezpečení a ochrana před povětrnostními vlivy, a to i na velkých oknech, pomocí dalšího zámku

  Pro přirozené větrání, zařízení pro odtah kouře a tepla (RWA), zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (NRWG)

 Použití v systému přívodu a odvodu vzduchu

 Okna s vyklápěcími, otočnými, sklápěcími, kyvnými a vytáčecími křídly s otvíráním dovnitř

 Montáž na dřevěná, plastová nebo kovová okna

 Montáž na křídlo a na rám

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Automatické zamykání okna pomocí integrovaného zámku kování

 Splňuje vysoké požadavky na zatížení větrem, hustotu přívalového deště a vzduchotěsnost

 Dodatečná bezpečnost a ochrana proti povětrnostním vlivům

 Elektronické snímání polohy zajistí, že se okno odemkne před otevřením

 Elektronické vypnutí v koncové poloze poskytuje ochranu před nesprávnou obsluhou a přetížením

 Vysoká tahová a tlaková síla až pro šest zamykacích bodů

 Zamknutí a odemknutí za šest sekund

 Možnost synchronizace až dvou pohonů Power Lock a čtyř okenních pohonů IQ windowdrive

 Testováno ve spojení s pohonnými jednotkami IQ windowdrive podle EN 12101-2 (NRWG)

Zamykací pohon v kombinaci s Slimchain, Powerchain nebo E 250 NT

PŘÍKLAD VÝROBKU

 Power lock
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Power lock Zamykací pohon v kombinaci s Slimchain, Powerchain nebo E 250 NT

E 90X Integrovaný pohon zamykání pro větší bezpečnost u velkých okenních křídel

Montážní poloha (fotografie: L. Filoglou / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE

101ZAMYKACÍ POHONY –– Okenní systémy |  PŘEHLED VÝROBKŮ GEZE



Únikové cesty zůstávají v případě požáru bez kouře díky zařízení 
pro přirozený odvod kouře a tepla a díky odvodu kouře. Vítaný 
vedlejší účinek: funkce okenní ventilace pro každodenní větrání. 
Systémy otevírání a zavírání s odvodem vzduchu sestávají z vře-
tenového elektropohonu a mechanické sady kování. Velké šířky 
otevření se dosáhne při malém zdvihu vřetena během několika 
sekund. Systémy lze použít na všechna běžná otočná, výklopná 
a sklopná okna. Pohon nevyčnívá do místnosti.

OKENNÍ SYSTÉMY

 Systémy  
otvírání a  
zamykání
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Systém otevírání 
a zamykání

OBLASTI POUŽITÍ

 Otevírání a zamykání oken s vyklápěcími, sklápěcími a otočnými křídly s otvíráním dovnitř

  Přirozené větrání, zařízení pro odtah kouře a tepla (RWA), zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (NRWG)

 Možnost použití v systému přívodu a odvodu vzduchu

 Montáž na dřevěná, plastová nebo kovová okna

 Montáž na rám

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Systémové řešení s přiléhajícím vřetenovým pohonem E 250 NT a sadou konzol se zamykáním

 Mechanické zamykání na hlavní uzavírací hraně pomocí vřetenového pohonu

 Velké šířky otevření při malém zdvihu vřetena za méně než 60 sekund

 Možnost synchronního provozu se dvěma pohony pro široká okenní křídla

 IQ windowdrive - inteligentní ovládání pohonu

 Testováno podle EN12101-2 (NRWG)

Systém otevírání a zamykání pro vyklápěcí, sklápěcí a otočná křídla s otvíráním dovnitř

PŘÍKLAD VÝROBKU

 RWA 100 NT 
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RWA 100 NT Systém otevírání a zamykání pro vyklápěcí, sklápěcí a otočná křídla s otvírá-
ním dovnitř

OL 350 EN Systém otevírání a zamykání pro vyklápěcí, sklápěcí, šikmá a otočná křídla s 
otvíráním dovnitř

RWA 105 NT Systém otevírání a zamykání pro sloupko-příčkové konstrukce

OL 370 EN Systém otevírání a zamykání pro sloupko-příčkové konstrukce dovnitř

RWA 110 NT Systém otevírání a zamykání pro vyklápěcí, sklápěcí a otočná křídla s otvírá-
ním ven dovnitř

OL 360 EN Systém otevírání a zamykání pro vyklápěcí, sklápěcí a otočná křídla s otvírá-
ním ven dovnitř

Montážní poloha (fotografie: GEZE GmbH)

Letiště Ferihegy, Budapešť, Maďarsko (fotografie: GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Řídící centrály jsou mozkem a zdrojem energie systému 
odvodu kouře a tepla ve Vaší budově. Ovládají všechny kom-
ponenty pro bezpečný odvod kouře a tepla v případě požáru. 
Centrály nouzového proudu jsou řídicí jednotkou všech RWA 
pohony či zavírači vybavených otvorů přívodů a odvodů vzdu-
chu. Snímají hlášení tlačítek RWA a automatických spouštěčů, 
např. kouřového hlásiče, řídí odvod kouře a tepla a monitorují 
komponenty ohledně poruch

OKENNÍ SYSTÉMY

 Ovládání  
systému odvodu 
kouře a tepla
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Ovládání systému odvodu  
kouře a tepla

OBLASTI POUŽITÍ

 Odvod kouře na schodištích

 Možnosti připojení pro menší RWA řešení

 Ovládání elektromotorických pohonů na 24 V DC pro odvod kouře a tepla v případě požáru

 Řízení kontrolovaného přirozeného větrání

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Kompaktní a atraktivní design s velmi robustním kovovým krytem

 Integrované osvětlené požární tlačítko RWA

 Nastavitelné podsvícení tlačítka RWA

 Bezpečnost a spolehlivost potvrzená certifikací VdS a TÜV

 Maximální flexibilita díky rozsáhlým možnostem nastavení parametrů

 Rychlé a jednoduché uvedení do provozu pomocí servisního terminálu ST 220

 Nižší náročnost instalace díky integrovaným tlačítkům

Řídicí centrála nouzového proudu v robustním kovovém krytu s osvětleným požárním 
tlačítkem zařízení k odvodu kouře a tepla a tlačítkem ventilace pro malá zařízení

PŘÍKLAD VÝROBKU

 THZ Comfort
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MBZ 300 Řídicí centrála nouzového napájení pro RWA pohony s celkovou spotřebou 
energie 10 A až 72 A 

THZ Řídicí centrála nouzového proudu s jednoduchým designem pro malé systé-
my RWA

THZ Comfort Řídicí centrála nouzového proudu s robustním kovovým krytem s osvětleným 
požárním tlačítkem RWA a tlačítky ventila pro malá zařízení

Augustinum, Stuttgart, Německo (fotografie: Dirk Wilhelmy / GEZE GmbH)

Montážní poloha (fotografie: GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Inteligentní fasády samy analyzují všechna environmentální 
data: Pro Vaše požadavky a energetickou účinnost. Napří-
klad, systémy okenní ventilace jsou optimálně řízeny tak, aby 
splňovaly vysoké požadavky kladené na moderní obvodové 
pláště budov. S ohledem na změnu klimatu jsou energeticky 
efektivní budovy nutností. Environmentální a energetické pro-
blémy vyžadují inteligentní interakci fasádní technologie v 
inteligentní budově. Soběstačné systémy a propojené systémy 
řízení technologie budov jsou vyvíjeny speciálně pro prosklené 
fasády.

OKENNÍ SYSTÉMY

 Inteligentní fasády
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IO 420

OBLASTI POUŽITÍ

 Standardizované propojení všech automatizačních řešení GEZE z oblasti dveří, oken a bezpečnostní techniky

 Integrace produktů GEZE do systémů techniky řízení budov

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Jednoduché napojení produktů GEZE do softwaru GEZE Cockpit

 Komplexní vizualizace, ovládání a kontrola produktů GEZE prostřednictvím systémů techniky řízení budov nebo 

softwaru GEZE Cockpit

 Měřitelnost a vyhodnocení všech aktivit v oblasti dveří, oken a bezpečnostní techniky

 Možnost kdykoli připojit další komponenty

 Rozhraní MS/TP

 Profil zařízení BACnet B-ASC

Modul BACnet MS/TP pro připojení produktů GEZE k systému techniky řízení budov
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ETW Kolín nad Rýnem, Německo (fotografie: Annika Feuss / GEZE GmbH)

Glas Trösch, Kempten, Německo (fotografie: Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH)

113INTELIGENTNÍ FASÁDY –– Okenní systémy |  PŘEHLED VÝROBKŮ GEZE



IQ box KNX

OBLASTI POUŽITÍ

 Přirozená ventilace v oblasti fasády a střechy

 Přímá integrace pohonů GEZE Slimchain, Powerchain, E 250 NT do systémů budov KNX

 Montážní lišty nebo montáž pod omítku

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Ovládání a zpětná vazba pohonů oken pomocí KNX

 Jeden IQ box KNX na každé okno propojí až čtyři okenní pohony a dva zamykací pohony

 Všechny pohony IQ windowdrive lze kombinovat a integrovat

 Vyšší efektivita monitorování budov díky spolehlivým hlášením stavu

 Integrované tlačítkové rozhraní pro připojení dalších komponent KNX, jako jsou tlačítka a senzory

 Možnost hlášení stavu každého automatizovaného okna

 Snadná dodatečná montáž a podle potřeby rozšíření

Modul pro připojení okenních pohonů Slimchain, Powerchain a E 250 NT  
na sběrnici KNX budovy
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IQ box KNX školní třída (fotografie: GEZE GmbH)

IQ box KNX školní třída (fotografie: GEZE GmbH)
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Od řešení pro velká, těžká nebo velmi malá okna až po speci-
ální bezpečnostní požadavky: Společně najdeme vždy vhodné 
řešení techniky oken. Bez ohledu na to, zda jde o zamykání 
oken, bezpečnost oken nebo větrací systémy.

OKENNÍ SYSTÉMY

 Individuální 
 řešení oken
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D a l š í  i n f o r m a c e

o našich individuálních řešeních na téma 
dveře, okna a automatizace najdete na 
www.geze.de 
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 PŘEHLED VÝROBKŮ GEZE

Prvky 
ovládání a 
senzorika
Pro spolehlivý provoz je rozhodující výběr adekvátního ovlá-
dacího prvku. Sortiment výrobků GEZE nabízí pro každou 
situaci optimální ovládací prvky a vhodné senzory. Pod jednou 
střechou vám nabídneme kompletní řešení pro individuální 
požadavky.
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Ovládání

OBLASTI POUŽITÍ

 Ovládání automatických otočných, posuvných, skládacích, karuselových a kruhových posuvných dveří

 Vnitřní a vnější dveře

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Snadné uvedení do provozu s předprogramovanými nastaveními

 Možnost konfigurace pomocí tlačítek nebo dálkového ovládání

 Jasně definované snímací pole (úzké nebo široké pole) se spolehlivou detekcí

 Integrované sledování pohybu snímá i pomalé pohyby

 Detekce směru průchodu a potlačení příčného provozu snižuje spotřebu energie v budově

 Impuls pro otevření dveří se spustí jen v případě potřeby

Radarové pohybové čidlo pro ovládání automatických dveří

PŘÍKLAD VÝROBKU

 GC 302
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RADAROVÝ POHYBOVÝ HLÁSIČ

GC 302 Radarové pohybové čidlo pro ovládání automatických dveří

GC 304 Radarová pohybová čidla s možností individuálního nastavení pro ovládání automatických dveří

GC 306 Bezdotykové přibližovací čidlo pro ovládání automatických dveří

INFRAČERVENÉ ČIDLO POHYBU

AIR 20 Aktivní infračervený snímač pro sledování kliky automatických otočných dveří

RÁDIOVÝ PROGRAM

WRB-5 Deska bezdrátového přijímače pro pohony otočných dveří ECturn, ECturn Inside a Powerturn

WRM-24 Bezdrátový modul přijímače pro ovládání automatických dveří a okenních pohonů s 24 V DC

WRM-24B Bezdrátový modul přijímače pro ovládání automatických dveří a okenních pohonů s 24 V DC

WTH Modul rádiového vysílače k ovládání pohonů GEZE automatických dveří a oken pomocí rádiového ovlada-
če GEZE

WTM Bezdrátový modul vysílače k ovládání pohonů automatických dveří a oken GEZE pomocí bezdrátového 
programu GEZE

TLAČÍTKO

Velkoplošné tlačítko Velkoplošné tlačítko z nerezové oceli a IP65 k ovládání automatických dveří

Velkoplošné tlačítko Plochá tlačítka z plastu se stupněm krytí IP30 pro ovládání automatických dveří

Velkoplošné tlačítko LS990 Velkoplošné tlačítko pro ovládání automatických dveří

Nožní spínač Otevírání dveří bez kontaktu rukou

NOT 220 AP Nouzové tlačítko systému únikových cest pro odpojení síťového napětí v případě nouze nebo při údržbo-
vých pracích, montáž na omítku

NOT 220 AP Nouzové tlačítko systému únikových cest pro odpojení síťového napětí v případě nouze nebo při údržbě

Kolébkový spínač Nouzové tlačítko systému únikových cest pro odpojení síťového napětí v případě nouze nebo při údržbě

NOT 320 AP Nouzové tlačítko systému únikových cest pro odpojení síťového napětí v případě nouze nebo při údržbo-
vých pracích, montáž na omítku

NOT UP Nouzové tlačítko systému únikových cest pro vypnutí síťového napětí v případě nouze nebo při údržbě, 
pod omítku

AS 500 Ruční spínač pro manuální spuštění elektricky ovládaných stavěcích zařízení

LED tlačítko podlahového 
senzoru

Tlačítko pro ovládání automatických dveří

LED senzorové tlačítko Tlačítko pro ovládání automatických dveří

LED senzorové mini tlačítko 
GEZE 

Ovládání všech automatických dveří GEZE

Medicus, Wrocławiu, Polsko (fotografie: Maciej Lulko / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Zabezpečení

OBLASTI POUŽITÍ

 Zabezpečení automatických otočných dveří

 Vnitřní a vnější dveře

 Použití u širokých dveří do šířky křídla 1600 mm

 Náročné podmínky podlahy, např. reflexní podlaha, čisticí rohož, kovové kolejnice

 Použití u dveří se svislým madlem

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Kompaktní a prostorově úsporný bezpečnostní senzor

 Husté detekční pole zabezpečí šířky křídel až do 1600 mm

 Integrovaná eliminace objektu a stěny v blízkosti maximálního otevření dveří

 Zabezpečené pole na hlavní zavírací hraně se automaticky roztahuje podle úhlu dveří

 Automatizované učení systému stisknutím tlačítka

 Všechna nastavení lze pohodlně provést pomocí přepínačů DIP

 Montáž na křídlo na straně závěsů

Laserový snímač pro zabezpečení automatických otočných dveří s integrovanou  
eliminací objektu a stěny

PŘÍKLAD VÝROBKU

 GC 342
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GC 342 Laserový snímač pro zabezpečení automatických otočných dveří s integrovanou eliminací stěny a objektu

GC 338 Senzorová lišta s pohotovostním režimem k zabezpečení automatických otočných a karuselových dveří

GC 335 Senzorová lišta s vysokým bezpečnostním standardem k zabezpečení automatických otočných a karuse-
lových dveří

GC 341 Aktivní infračervený světelný závěs k zabezpečení a ovládání automatických posuvných dveří

GC 339 Světelná clona s automatickým sledováním pro zabezpečení automatických otočných, karuselových a 
kruhových posuvných dveří

GC 470 V / GC 472 V Bezpečnostní světelné závory ve verzi s jedním a dvojitým paprskem pro automatické posuvné dveře

experimenta, Heilbronn, Německo (fotografie: Jürgen Pollak / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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OBLASTI POUŽITÍ

 Ovládání a zabezpečení automatických posuvných dveří

 Vnitřní a vnější dveře

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Radarové pohybové čidlo s infračervenou světelnou clonou a trojitou detekcí přítomnosti

 Spolehlivá detekce až do montážní výšky 3500 mm

 Čtyři nastavitelné konfigurace světelné clony bez dalších světelných hranolů

 Díky velké oblasti snímání na podlaze je celkově zapotřebí méně senzorů

 Funkce Lookback zabezpečuje oblast mezi dveřními křídly během doby otevření

 Pokyny k montáži a nastavení parametrů jsou umístěny přímo v krytu senzoru

 Všechna nastavení lze pohodlně provést pomocí přepínačů DIP

Kombinované čidlo pro ovládání a zabezpečení automatických posuvných dveří se  
čtyřmi nastavitelnými konfiguracemi světelné clony

Kombinovaný hlásič

PŘÍKLAD VÝROBKU

 GC 365
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GC 365 Kombinované čidlo pro ovládání a zabezpečení automatických posuvných dveří se čtyřmi nastavitelnými 
konfiguracemi světelné clony 

GC 363 Kombinované čidlo pro ovládání a zabezpečení automatických posuvných dveří s deseti nastavitelnými 
konfiguracemi světelné clony

Pobočka GEZE Ost, Berlín, Německo (fotografie: GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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OBLASTI POUŽITÍ

 Pro připojení RWA centrál a ovládání ventilace 

 Montáž na stěnu nebo sloup 

 Automatické zavírání oken při větru nebo dešti v režimu větrání

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Vyhřívaný povrch senzoru odolný proti korozi 

 Senzor rychlosti větru bez mechanických komponent 

 Řídicí jednotka s integrovaným napájecím zdrojem a LED diodami pro indikování deště/větru 

 Spínací bod senzoru rychlosti větru je možné nastavit 

 Výstup signalizace větru a deště jednotlivě nebo společně prostřednictvím beznapěťových kontaktů

Meteorologická stanice a řídicí jednotka k monitorování deště a větru

Senzory

PŘÍKLAD VÝROBKU

 Senzor vítr - déšť
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Senzor vítr - déšť Meteorologická stanice a řídicí jednotka k monitorování deště a větru 

GC 401 RS Dešťový senzor k použití s RWA MBZ 300

GC 402 WVS Senzor rychlosti větru k použití s RWA centrálou MBZ 300 

GC 403 WDS Senzor směru větru k použití s RWA centrálou MBZ 300 

E 70 Pokojový termostat k ovládání větrání 

experimenta, Heilbronn, Německo (fotografie: Jürgen Pollak / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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 PŘEHLED VÝROBKŮ GEZE

Skleněné stěny
Systémy přepážek ze skla umožňují transparentní rozdělení 
prostoru. V závislosti na požadovaném využití mohou prostory 
otevírat, dělit a oddělovat. Nabízíme různé možnosti uspo-
řádání. Ať už jako kancelářské přepážky, systémy posuvných 
stěn v moderní výstavbě obchodů nebo jako oddělení prostoru 
ve veřejných budovách nebo hotelech. Skleněné systémy jsou 
vrcholnými designovými prvky a začlení se do jakékoli archi-
tektury. Naší silnou stránkou jsou nejrůznější technologie 
funkčních, vysoce odolných a estetických řešení.
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Manuální systémy posuvných stěn nabízejí „pohyblivou“ fle-
xibilitu při oddělení prostoru. Skleněné stěny se jednoduše 
otevřou sesunutím skleněných panelů k sobě a elegantně se 
zaparkuji po straně. Pokud se skleněné stěny nemají otevřít 
úplně: Pak jsou řešením dveře s průchodem v systému stěny. 
Tak se lze do oddělených prostor dostat samostatně i při zavře-
ných křídlech posuvných přepážek. Potřebné dveře jsou pak 
dveře s dorazem nebo kyvné dveře se snadnou obsluhou.

SKLENĚNÁ STĚNA

 Pohyblivá 
 skleněná stěna
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 Pohyblivá skleněná dělicí stěna

OBLASTI POUŽITÍ

 Pohyblivé skleněné stěny

 Vnitřní prostor a venkovní plochy jsou chráněné

 Použitelné do světlé výšky 4000 mm

 Použitelné do šířky prvku 1500 mm

 Lze použít pro lineární a segmentované osy

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Designové linie: Classicline, Pureline a Protectline

 Horní a dolní průběžný horizontální profil nabízí maximální průhlednost

 Skládá se z otočných dveří a posuvných prvků

 Volitelně s pohyblivými průchozími dveřmi

 Komfortní zamykání je standardně integrované

 Technologie SmartGuide integrovaná v závislosti na zvoleném designu uspořádání parkovacího prostoru

 Hmotnost prvku do 150 kg

 Použitelné ESG a VSG

 Tloušťky skla do 12,76 mm

 Pojezdové kolejnice usnadňují posun prvků

Manuálně posuvný systém celoskleněných stěn pro oddělení prostoru obchodu  
a flexibilní prostorové uspořádání

PŘÍKLAD VÝROBKU

 MSW Comfort 
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MSW celoskleněné systémy Classic- Pure- und Protectline Manuální systém posuvných celoskleněných stěn ve třech variantách designu 
se zasklením jednovrstvým tvrzeným sklem nebo vrstveným bezpečnostním 
sklem

Manuální systém pohybivých stěn s jemně orámovanými 
prvky

Posuvný rámový systém skleněných stěn s horizontálními a vertikálními 
profily skla

Manuální systém posuvných stěn s IGG Posuvný celoskleněný systém stěn s průběžným skleněným povrchem bez 
viditelného profilu

Manuálně posuvný systém stěn s křídly instalovanými na 
stavbě

Manuálně posuvný systém stěn pro objektově specifická řešení a inovativní 
koncepty prostorů

 Nákupní středisko v BahnhofCity na západě Vídně, Rakousko (fotografie: Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH)

Pobočka GEZE Nord, Hamburk, Německo (fotografie: Jürgen Biniasch / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Pevné oddělení prostoru skleněnými přířkami učiní vaše pro-
story transparentními. Díky modulární konstrukci je lze reali-
zovat s různými systémovými prvky, jako jsou skleněné dveře 
a různé funkce. Horizontálně pevné křídlové prvky lze použít 
jako dveře kyvné, otočné nebo s dorazem nebo jako pevný díl. 
Inteligentní technologie systémů posuvných stěn, nebo dveř-
ních zavíračů dveří, je skrytá nebo téměř neviditelná. Optickou 
výhodou je průběžný design profilů pevných dílů i dveří.

SKLENĚNÁ STĚNA

 Pevná 
 skleněná stěna
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Bodové kování skla

OBLASTI POUŽITÍ

 Pro celoskleněné dveře

 Pro tloušťky skla 10 a 12 mm

 Hmotnost dveřního křídla do 100 kg, šířka dveřního křídla do 1000 mm, výška dveřního křídla do 2800 mm

 Pro dveře s dorazem a kyvné dveře

 Pro zařízení v interiéru a exteriéru

 Vhodné pro jednokřídlé a dvoukřídlé dveře

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Elegantní krytky z leštěné nebo kartáčované nerezové oceli

 Bezproblémové přizpůsobení na tloušťky skla 10 - 12 mm

Spodní rohové kování otočného křídla s upevněním pro plochou kónickou osu

PŘÍKLAD VÝROBKU

 PT 10 
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ROHOVÁ KOVÁNÍ A OTOČNÁ LOŽISKA

PT 10 Spodní rohové kování otočného křídla s upevněním pro plochou kónickou osu

PT 20 Horní rohové kování otočného křídla s upevněním pro šrouby ložisek osy (ø  
15 mm)

PT 24 Horní otočné ložisko s čepem ložiska osy (ø 15 mm) pro sklo a deskou  
k přišroubování

PT 21 Horní otočné ložisko s odnímatelným čepem ložiska osy 

DL-RD Otočné ložisko s kulatým čepem (RD) 

DL-FL Otočné ložisko s plochým kónickým čepem (FL)

ZÁMKY A PROTIPLECHY

PL 55 Kování podlahového zámku pro sklo s kulatými šrouby

US 50 RD Zámek kování pro sklo s kulatými šrouby

US 50 Kování středového zámku pro sklo s plochou závorou 

PL 50 RD Kování rohového zámku pro sklo s kulatými čepy

PL 50 Kování rohového zámku pro sklo s plochou závorou 

GK 50 Glass Fitting protiplech zamykací kování středového zámku 

GK 20 Glass Fitting kování světlíku protikusů (dvojité) pro dva rohové zámky 

SVĚTLÍK A SPOJOVACÍ KOVÁNÍ

PT 30 Kování nadsvětlíku s čepem ložiska osy (ø 15 mm) a příslušenstvím pro  
montáž na zeď 

PT 40 Kování pro profil světlíku pro sklo s čepem ložiska osy (ø 15 mm)

PT 84 Spojovací kování prosklené stěny a skleněného stropu pro sklo (dvojité)

PT 90 Spojovací kování prosklené stěny a skleněného stropu pro sklo (jednoduché)

PT 63 Profilové / rohové spojovací kování pro sklo s dorazem

PT 24 Horní otočné ložisko s čepem ložiska osy (ø 15 mm) pro sklo a deskou  
k přišroubování

PEVNÝ PROFILOV Ý SYSTÉM

Profildesign 40 Profilový systém pevného dílu pro vytvoření pevných celoskleněných stěn

Montážní poloha (fotografie: GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Systémy stěn, například skleněných kancelářských přepážek, 
prosvětlují prostory i navzdory tomu, že jsou oddělené. Právě 
v pracovním prostředí jsou však důležitá i stínící řešení, které 
zabezpečují soukromí a též flexibilní a pohodlné otvírání skle-
něných posuvných dveří, které slouží jako přepážka. S námi 
najdete řešení pro oddělení prostoru vhodné pro vaše individu-
ální potřeby.

SKLENĚNÁ STĚNA

 Individuální 
řešení stěn
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D a l š í  i n f o r m a c e

o našich individuálních řešeních na téma 
dveře, okna a automatizace najdete na 
www.geze.de 
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PŘEHLED V ÝROBKŮ GEZE

Kontrola
přístupu a 
bezpečnost
Bezpečnostní systémy ve vaší budově splňují různé požadavky 
na bezpečnostní a kontrolní funkce.  Na základě právních 
předpisů jsou v budovách s mnoha lidmi nepostradatelné. V 
nemocnicích, veřejných budovách, nákupních centrech nebo 
na letištích: Ať spolehlivá kontrola přístupu pomocí inteli-
gentních zámkových nebo dveřních systémů pro bezpečné 
únikové a záchranné cesty: Pro zabezpečení budov nabízí 
GEZE program individuálně kombinovatelných systémových 
komponentů.
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S elektrickými otvírači už nemusíte chodit sami ke dveřím. 
Vstupní dveře otevřete stisknutím tlačítka. Elektrické otvírače 
jsou pro bezpečnost a komfort ve frekventovaných budovách 
nezbytné. Automatické otvírače dveří jsou tiché. Extrémně 
malé a kompaktní, jejich uložení do rámu dveří je vždy opti-
mální. Jednotlivými variantami pro standardní aplikace, proti-
požární a bezpečnostní dveře lze splnit nejrůznější požadavky. 
Volba správného el. otvírače dveří je zcela jednoduchá.

KONTROLA PŘÍSTUPU A BEZPEČNOST

Otvírač dveří
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Otvírač dveří

OBLASTI POUŽITÍ

 Standardní dveře

 Připojení na jednosměrné a střídavé napětí

 V kombinaci s automatickým pohonem otočných dveří

 Integrovatelné do systémů kontroly přístupu

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Kompaktní rozměry

 Integrovaný spínací kontakt pro zpětné hlášení o stavu dveří (otevřené/zavřené)

 Kompaktní vedení západky pro filigránské profily

 Bezpečné uvolnění západky i při vysokém pomocném zatížení

 Oblá západka přestavitelná o 3 mm v rastru 0,75 mm

 Integrovaná bipolární ochranná dioda chrání připojené elektronické komponenty před zpětným napětím

 Montáž je možná na pravé i levé dveře, svisle nebo vodorovně

Model s kompaktním vedením západky a dveřním kontaktem

PŘÍKLAD VÝROBKU

 A4001LKB
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VEKTOROVÉ OT VÍRAČE (ŘADA A4)

A4000--B Model se základním vybavením

A4000L-F Model s integrovaným bezdrátovým modulem pro dočasné nebo trvalé 
odemčení

A4001-KB Model s kompaktním vedením západky a dveřním kontaktem

A4020-PA Model s mechanickou odblokovací pákou delší o 2 mm a širokým výřezem v 
úhlu přestavení pro uzavírací plechy KFV

A4301L-B Model na klidový proud a dveřním kontaktem

KOMPAKTNÍ OT VÍRAČE (ŘADA A5)

A5000--B Model se základním vybavením

A5001-FB Model s vedením západky a dveřním kontaktem

A5000--E Model s integrovaným signálním procesorem

PROTIPOŽÁRNÍ OT VÍRAČE (ŘADA FT)

FT200--B Model se základním vybavením

FT201SFB Model s tichou funkcí, vedením západky a dveřním kontaktem

FT500--B Model se základním vybavením

FT500-FB Model s vedením západky

FT501--E Model s dveřním kontaktem a integrovanou předpěťovou elektronikou

FT502--B Model s úhlem nastavení rozšířeným o 2 mm

FT503-FB Model s úhlem nastavení rozšířeným o 2 mm, vedením západky a 
dveřním kontaktem

STANDARDNÍ OT VÍRAČ DVEŘÍ (SÉRIE A7)

A7000--A Model se základním vybavením

Vector Informatik GmbH, Stuttgart, Německo (fotografie: Jürgen Pollak / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Rychlé otevírání dveří v případě nouze, kontrolovaný přístup 
a zábranu proti vloupání nabízejí samozamykací panikové 
zámky. Pro zabezpečení budov lze realizovat celou řadu poža-
davků. Zámek únikových dveří od společnosti GEZE je řešením 
pro komplexní dveřní systémy s mnoha požadavky. Pomocí 
systému kontroly přístupu lze kombinovat systémy kontroly 
přístupu, systémy odvodu kouře a tepla (RWA), systémy úniko-
vých a záchranných cest a pohony dveří pro bezbariérový pří-
stup v běžném provozu.

KONTROLA PŘÍSTUPU A BEZPEČNOST

Samozamykací 
zámek únikových 
dveří
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Samozamykací 
zámek únikových dveří

OBLASTI POUŽITÍ

 Dvoukřídlé dveře nouzových východů a únikové dveře (pravé i levé dveře)

 Dveře na trase únikových a záchranných cest

  Protipožární a kouřotěsné dveře (s řízením motorického zámku MST 210,  

modulem rozhraní IO 420 a napájením nouzovým proudem ze strany stavby)

 Dveře pro přívod vzduchu pro zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)

 Systémy kontroly přístupu

 Možnost kombinace s automatickými systémy otočných dveří GEZE

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Motorické odemknutí dveří na aktivním a pasivním křídle za méně než tři sekundy

 Mechanické samozamykání uvede závoru do zavřené polohy na aktivním a pasivním křídle

 Odemknutí aktivního křídla ovládáním pasivního křídla (plná úniková funkce)

 Dělená křížová západka zabraňuje zablokování závory i při pomocném zatížení

 Elektrická pojistka na aktivním křídle zajišťuje bezpečné uzamčení dveří

 K dispozici různé provozní režimy pro každou situaci

 Integrované kontakty zpětné vazby na aktivním a pasivním křídle umožňují plné sledování dveří

 Volitelné hlídání sabotáže nebo kontakt cylindrické vložky na aktivním křídle

 Zaručuje bezpečnostně technický zámek

Systémové řešení pro dveře s kompletní panikovou funkcí 
s automatizovanými dveřními křídly na obou stranách

PŘÍKLAD VÝROBKU

 IQ lock AUT
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PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

IQ lock EL Elektromotorický zámek pro kombinaci s pohonem otočných dveří na jedno-
křídlých dveřích

IQ lock EM Elektromechanický zámek se zamykáním kliky pro kombinaci s kontrolním 
systémem přístupu

IQ lock C Mechanický zámek s kontakty zpětné vazby pro jednokřídlé dveře

IQ lock M Mechanický únikový zámek pro jednoduché únikové funkce na jednokřídlých 
dveřích

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

IQ lock AUT Systémové řešení pro dveře s kompletní únikovou funkcí s oboustranně auto-
matizovanými křídly

IQ lock EL DL Elektromotorický zámek pro kombinaci s pohonem otočných dveří na aktiv-
ním křídle

IQ lock EM DL Elektromechanický zámek se zamykáním kliky pro kombinaci se systémy 
kontroly přístupu na dvoukřídlých dveřích

IQ lock C DL Mechanický zámek s kontakty zpětné vazby pro dvoukřídlé dveře

IQ lock M DL Mechanický zámek únikových dveří pro jednoduché únikové funkce na 
dvoukřídlých dveřích

Vector Informatik GmbH, Stuttgart, Německo (fotografie: Jürgen Pollak / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Se systémy kontroly přístupu zabezpečujete, aby mohly do vaší 
budovy vstupovat pouze oprávněné osoby. Vy sami určujete, 
kdo, jak a kdy může vstoupit do vaší budovy - nebo některé 
z jejích částí. Zajistěte svoji budovu proti neoprávněnému 
přístupu pomocí našich komplexních a inteligentních řešení. 
Nabízíme vám nejmodernější a nejspolehlivější typy identifi-
kace a výkonné řídicí jednotky - protože jde o bezpečnost lidí, 
majetku a dat.

KONTROLA PŘÍSTUPU A BEZPEČNOST

Kontrola  
přístupu
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GEZE INAC

OBLASTI POUŽITÍ

 Pro interiér a exteriér

 Integrovatelné/kombinovatelné do/s automatizace budov GEZE Cockpit

VLASTNOSTI

 Ovládání až 120 online přístupových bodů (čteček)

 Správa 60 (základní verze), 500 nebo 1000 kmenových záznamů osob

 Správa klientů pro nemovitosti s více nájemníky

 Použití na bázi prohlížeče s moderním a intuitivním uživatelským rozhraním

 Oprávnění na přístup přes bezkontaktní čitelný transpondér, a případně osobní PIN

 Flexibilní povolení na vstup pro optimalizované používání budovy

 Ochrana investic prostřednictvím zpětné kompatibility

 Možnost třídění a správy kmenových záznamů osob

GEZE 
INAC

Inteligentní systém kontroly přístupu jako samostatné řešení
nebo formou integrace do systému techniky řízení budov
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Situace zabudování GCVR 800 Touch T, Německo (fotografie: GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE

SYSTÉMY KONTROLY PŘÍSTUPU

INAC Inteligentní systém kontroly přístupu jako samostatné řešení nebo formou 
integrace do systému techniky řízení budov

GCER 300 Systém kontroly přístupu jako samostatné řešení až pro dvoje dveře

GCER 100 Systém kontroly přístupu s RFID čtečkou jako samostatné řešení pro jedny 
dveře

ZÁMKY S ČÍSELNÝM KÓDEM

Toplock CTI Zámek na číselný kód pro jednoduché řízení přístupu v interiéru

Toplock CTI B Osvětlený číselný kód zámku s vyhodnocovací jednotkou pro řízení přístupu 
v interiéru

Toplock CTS V Zámek s číselným kódem pro jednoduché řízení přístupu v exteriéru

Toplock CTS BV Podsvícený zámek s číselným kódem pro jednoduché řízení přístupu v exte-
riéru
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Systémy záchranných cest zajišťují bezpečné únikové a 
záchranné cesty ve Vaší budově v případě nebezpečí. Lidé 
musí mít možnost bleskově opustit budovu. Pro zabezpečení 
budov platí přísné předpisy. Ovládání únikových dveří (centrála 
dveří) umožňuje oprávněným osobám použití únikových dveří 
během denního provozu. Použití únikových dveří oprávněnými 
osobami. V tísňové situaci se otevřou každému. Za tím účelem 
tato centrální řídicí jednotka ovládá inteligentní souhru všech 
dveřních komponent. Zajišťuje a monitoruje všechny procesy 
otevření a zavření dveří.

KONTROLA PŘÍSTUPU A BEZPEČNOST

 Systémy pro  
únikové cesty
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Dveřní centrály

OBLASTI POUŽITÍ

 Řízení a monitorování jednotlivě elektricky zamykaných dveří únikových cest 

 Pro jednoduché použití, od menších budov až po složité komplexy budov

 Monitorování únikových dveří s funkcí propojení

 Flexibilní koncept pro několik únikových dveří

 Montáž na omítku nebo montáž pod omítku jako 3-, 2- nebo 1-krabicové řešení

VLASTNOSTI PRODUKTU

  TZ 300: výhodná základní varianta s jednoduchou montáží, bezpečnou aktivací na velkoplošném nárazovém 

krytu, provoz možný pomocí integrovaného napájecího zdroje

  TZ 320: četné vstupy a výstupy pro více funkčnosti, jednoduchá montáž s jasně oddělenými spoji, nastavení 

parametrů pomocí servisního terminálu ST 220, provoz přes integrovanou síťovou část

  TZ 320 s boxem se svorkami KL 220 nebo modulem rozhraní IO 420: rozšířená oblast použití prostřednictvím 

několika vstupů a výstupů, přesměrování alarmů a informací o stavu dveří

  FTV 320: Zablokování pro množství bezpečnostních použití díky velkým přídržným silám, bezpečné a okamžité 

odblokování při pomocném zatížení, jakož i odblokování ve stavu bez proudu (princip stavu s klidovým proudem)

PŘÍKLAD VÝROBKU

 TZ 320

Dveřní centrála pro ovládání dveří únikových cest
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DVEŘNÍ CENTRÁLY

TZ 300 SN AP Dveřní centrála pro ovládání jednotlivých únikových dveří klíčovým spínačem 
a zdrojem (montáž na omítce)

TZ 300 SN UP Dveřní centrála pro ovládání jednotlivých únikových dveří klíčovým spínačem 
a zdrojem (montáž pod omítkou)

TZ 300 S AP Dveřní centrála pro ovládání jednotlivých únikových dveří klíčovým spínačem 
(na omítce)

TZ 320 BSN AP Dveřní centrála pro ovládání dveří únikových cest s osvětlenou tabulkou 
označující únikovou cestu, klíčovým přepínačem a zdrojem (montáž na omí-
tce)

TZ 320 BSN UP Dveřní centrála pro ovládání dveří únikových cest s osvětlenou tabulkou 
označující únikovou cestu a zdrojem (montáž pod omítku)

TZ 320 BS AP Dveřní centrála pro ovládání dveří únikových cest s osvětlenou tabulkou 
označující únikovou cestu a zdrojem (montáž na omítku)

TZ 320 SN AP Dveřní centrála pro ovládání únikových dveří s klíčovým spínačem a zdrojem 
(montáž na omítku)

TZ 320 SN UP Dveřní centrála pro ovládání únikových dveří s klíčovým spínačem a zdrojem 
(montáž pod omítku)

T 320 Terminál pro obousměrné zajištění únikové cesty

UŽIVATELSKÁ ROZHRANÍ

TE 220 Jednotka panelu pro centrální vizualizaci a ovládání únikových dveří

GEZE Cockpit Systém automatizace budov pro obsluhu a monitorování automatizovaných 
výrobků GEZE a dalších výrobků 

ZAMYKACÍ PRVKY

FTV 320 Zamykání pro dveře na únikových cestách

MA 500 Přídržný magnet pro zamykání únikových dveří

Nemocnice Olgahospital, Stuttgart, Německo (fotografie: Jürgen Pollak / GEZE GmbH)

Oblasti použití, vlastnosti výrobků a jiné informace najdete na naší internetové stránce

DALŠÍ V ÝROBKY TÉTO KATEGORIE
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Systémy kontroly přístupu jsou nezbytné v budovách, 
ve kterých se každý den vystřídá velké množství lidí. Ne každý, 
kdo vstoupí do budovy, by měl mít stejná oprávnění. V kom-
binaci s požadavky v oblasti protipožární ochrany, únikových 
cest atd. se to může zkomplikovat. Taková situace si někdy 
vyžaduje speciální řešení. Vždy se stejným cílem: zachování 
maximální bezpečnosti v každém okamžiku.

KONTROLA PŘÍSTUPU A BEZPEČNOST

 Individuální 
 bezpečnostní 
řešení
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D a l š í  i n f o r m a c e

o našich individuálních řešeních na téma 
dveře, okna a automatizace najdete na 
www.geze.de 
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PŘEHLED VÝROBKŮ GEZE

Automatizace
budov
Automatizace budov navýší hodnotu vaší budovy:
stává se pohodlnější, bezpečnější a energeticky úspornější. 
Je nezbytná ve větších budovách, přičemž umožňuje monito-
rování a ovládání celé techniky budovy. Pro efektivní správu 
v inteligentních budovách vám nabízíme jedinečnou nabídku 
síťového propojení. S naším systémem automatizace budov 
jsme průkopníky v oblasti síťového propojení dveří a oken.  
Systém je založený na otevřených Komunikačních standar-
dech a lze jej integrovat do systému techniky řízení budov.
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GEZE Cockpit

OBLASTI POUŽITÍ

 Síťové propojení technologie dveří a oken pomocí inteligentního softwaru a otevřených rozhraní 

 Automatizace budov z produktů GEZE 

 Integrace BACnet IP do systémů správy budov 

 Připojení výrobků GEZE přizpůsobených na CAN-Bus přes 1-Bus linku 

 Připojení výrobků GEZE přizpůsobených na CAN-Bus přes několik sběrnicových linek 

 Připojení výrobků GEZE přizpůsobených na sběrnici nebo cizí komponenty s modulem rozhraní IO 420 

 Připojení výrobků GEZE přizpůsobených na CAN-Bus s modulem rozhraní IO 420 

 Připojení zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA) GEZE přes modul rozhraní IO 420

VLASTNOSTI PRODUKTU

 Modulární systém automatizace budov 

 BACnet Standardized Device Profile B-BC (BACnet Building Controller) 

 Vizualizace, obsluha a monitorování připojených produktů GEZE 

 Samostatně licencované prohlížečové aplikace pro nejrůznější aplikace v provozu budov 

 Možnosti připojení různých sběrnic BUS pro flexibilní projektování a dělitelnost budov 

 Výkonný hardware pro instalaci do rozvaděčů (montáž montážní lišty) 

 Konfigurační software GEZE Cockpit BASIC 

 Aplikace GEZE Cockpit VISU pro vizualizaci a obsluhu produktů GEZE 

 Aplikace GEZE Cockpit VISU+ pro další alarmy, monitorování a e-mailovou notifikační službu 

 Systém uzpůsobený na klienty k zobrazení četných struktur budov a uživatelů 

 Aktivace různých napojení přes licencovaný adaptér protokolů (max. 3 na jeden hardware)

Modulární systém automatizace budov pro použití různých 
softwarových aplikací v automatizaci budov nebo  

integrace BACnet IP do jiných systémů
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https://www.youtube.com/watch?v=sFJwYhbSlj4


Firemní centrála Vector Informatik, Stuttgart, Německo (fotografie: Jürgen Pollak / GEZE GmbH)
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Jsme společnost GEZE.

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21 – 29

71229 Leonberg

Deutschland

Telefon: +49 7152 203 0

Telefax: +49 7152 203 310

E-Mail: info.de@geze.com

www.geze.de

2020_09 ID-Nr. 163484 CS Změny vyhrazeny

P r o  h o d n o t n ě j š í  b u d o v y

Cílem společnosti GEZE je inovace, maximální kvalita a 

komplexní podpora v oblasti technologie budovy. 

Od prvního nápadu, přes projekt a operativní realizaci 

se sériovými výrobky až po systémová řešení na míru, 

individuální servis a údržba. Nabízíme rozsáhlý  

sortiment výrobků z oblasti techniky dveří, oken a  

bezpečnostní techniky a jsme průkopníky v oblasti 

digitálního síťového propojení automatizace budov.


