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GEZE - O tradiție a inovatiei

Calitate „made in Germany“
GEZE GmbH este unul dintre cei mai de succes furnizori de sisteme constructive pentru uşi, ferestre şi tehnologie destinată siguranţei pe plan 
mondial. Numărându-se printre liderii de piaţă în ceea ce priveşte inovaţia şi designul, compania, înfiinţată în Stuttgart în anul 1863, dezvoltă, 
produce şi distribuie tehnologie de vârf, având o influenţă majoră asupra sistemelor de administrare a clădirilor. Produsele sunt dezvoltate 
continuu în propriul centru tehnologic.

GEZE reprezintă calitatea „made in Germany“ peste tot în lume, de aceea produsele GEZE sunt fabricate şi montate în toate locaţiile conform 
standardelor germane de calitate. Garanția calităţii reprezintă, totuşi, mai mult. La GEZE, aceasta se certifică prin inovaţii şi concentrare asu-
pra viitorului, promovate şi susţinute în mod sistematic. Iar acest lucru nu se reflecta doar prin prisma tehnologiei, cât şi în ceea ce priveşte 
funcţionalitatea inteligentă, durabilitatea şi designul unic.
Produsele şi soluţiile de sistem GEZE sunt supuse unor proceduri interne şi externe de monitorizare permanentă şi deţin diverse aprobări, cer-
tificate de testare şi mărci, recunoscute pe plan mondial, care au fost acordate de instituţii naţionale şi internaţionale. Acestea garantează înalta 
calitate GEZE, nu numai pentru Germania, ci şi pe plan mondial.

Local şi global simultan
Din 1959, sediul central al firmei GEZE s-a stabilit in Leonberg, lângă Stuttgart. Într-un centru tehnologic propriu şi în fabrici de producţie foarte 
moderne, peste 900 de angajaţi, având o înaltă calificare, îşi pun în practică abilităţile şi cunoştinţele. Prin concentrarea întregului know-how, 
rezultă produse inovatoare şi deschizătoare de drumuri. Leonberg şi Germania vor rămâne şi pe viitor locaţiile centrale de dezvoltare şi de 
fabricaţie. Pentru a putea furniza produse şi servicii clienţilor din întreaga lume într-un timp cât de scurt posibil, GEZE deţine şi capacități de 
producţie în China şi Serbia. Cu 31 de filiale şi o reţea amplă de reprezentanţe, GEZE este prezentă în întreaga lume.

Locaţii GEZE
Asia-Pacific, Benelux, Brazilia, China, Germania, Franţa, Spania, India, Italia, Croaţia, Orientul Mijlociu, Austria, Polonia, România, Rusia, Elveţia, 
Serbia, Scandinavia, Slovenia, Africa de Sud, Republica Cehă, Turcia, Ucraina, Ungaria şi Regatul Unit al Marii Britanii
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Fără bariere, siguranţă, confort, design
Fie că este vorba de cămine pentru persoane în vârstă sau cu handicap, spitale sau 
aeroporturi,  subiectul lipsei barierelor nu mai poate fi exclus din clădirile publice. În acelaşi 
timp, în clădirile cu un aflux mare de persoane, sistemele fiabile de siguranţă pentru 
protecţia persoanelor şi împotriva incendiilor sunt indispensabile. GEZE a conceput soluţii 
fără bariere, confortabile, în combinaţie cu soluţii individuale de siguranţă. Acestea sunt 
soluţii pentru sisteme, deoarece diferitele componente GEZE pot fi combinate in funcţie 
de solicitări.
Pe lângă siguranţă şi confort, aspectul tehnologiei utilizate joacă un rol decisiv pentru 
arhitecţi şi proiectanţi. Prin inovatie, GEZE vine în întâmpinarea dorinţei unui design sim-
plificat, modern, cu scopul de a integra tehnologia inteligentă în clădiri într-un mod estetic 
şi discret.

Sustenabilitate
Încă de la început, GEZE a fost adeptul durabilităţii. Ca şi întreprindere familială, am avut în 
prim plan obţinerea unor câştiguri pe termen lung, în locul maximizării profitului pe ter-
men scurt. Pentru a ne asigura forţa inovatoare, ne-am concentrat pe formarea profesională 
continuă a angajaţilor noştri. Activitatea globală a companiei înseamnă şi răspundere 
globală. Îmbunătăţirea ecologică permanentă a produselor şi a facilităţilor noastre de 
producţie, precum şi utilizarea responsabilă a resurselor naturale reprezintă prioritatea 
noastră maximă. De la dezvoltarea produselor şi a procesului de fabricaţie până la distribuţie, 
GEZE lucrează conform celor mai moderne standarde privind mediul înconjurător. Sistemul 
nostru de management al calităţii a fost certificat conform ISO 9001.
În plus, produsele GEZE îndeplinesc criteriile DGNB şi LEED. Certificatul DGNB recunoscut 
în Germania sau certificatul internaţional LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) sunt printre cei mai importanţi indicatori privind sustenabilitatea unei clădiri. 

Serviciile oferite de compania GEZE
Un service fiabil, competent şi extrem de eficient este unul dintre cele mai importante 
obiective ale noastre, atunci când vine vorba de satisfacţia clienţilor. De aceea, GEZE are 
o gamă variată de oferte pentru service-ul şi mentenanţa produselor proprii şi ale altor 
producători. Aceasta pentru că un service regulat şi revizia calificată a sistemelor automate 
sunt indispensabile pentru siguranţa personală si funcţională pe termen lung.
Prin managementul de proiect GEZE, arhitecţii, proiectanţii, antreprenorii generali şi dez-
voltatorii imobiliari beneficiază de consultanţă de specialitate, precum şi de o gama vastă 
de servicii. Asistenţa tehnică oferită începe de la planificarea proiectului şi se extinde până 
la finalizarea clădirii şi chiar mai departe. Oferim informaţii detaliate despre produse şi 
coordonăm interfeţele dintre departamentele individuale. Astfel, clienţii fac economie nu 
numai de costuri, ci şi de timp. În plus, punem la dispoziție o vastă ofertă de seminarii. Astfel, 
clienţii noştri au posibilitatea de a se informa, la nevoie, despre produsele GEZE.

Norme
Produsele GEZE precum sistemele de blocare în poziţia deschis, sistemele automate pen-
tru uşi sau sistemele de evacuare a fumului şi gazelor fierbinți (RWA) sporesc confortul 
într-o clădire şi constituie parte integrantă a unui concept de siguranţă. Din acest motiv, 
legislaţia în domeniul construcţiilor prevede cerinţe normative ridicate de la personalul de 
mentenanţă şi de montaj atât la instalare, cât şi la verificarea şi revizia instalaţiilor. Pentru a 
asigura nivele ridicate de calificare şi serviciile optime de service, în fiecare an formăm la 
GEZE peste 3000 de tehnicieni în peste zece specializări. Aceştia primesc un certificat GEZE 
valabil timp de patru ani. Pe lângă normativele oficiale generale din construcții privind sis-
temele pentru blocarea uşii in poziția deschis şi regulamentele regionale sau cele speciale, 
programul de training GEZE conţine şi standarde precum DIN 18650 pentru sisteme auto-
mate pentru uşi, directiva pentru sistemele electrice de blocare a uşilor aflate pe căile de 
evacuare (ELTVTR) şi reguli privind securitatea în muncă.
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Soluţii GEZE pentru proiecte

Pentru implementarea cu succes a unor proiecte pentru clădiri impozante, cerințele includ o planificare cuprinzătoare şi produse complemen-
tare pentru a obține o funcționalitate optimă a construcției. Soluţiile GEZE pentru proiecte îndeplinesc cerinţele maxime în ceea ce priveşte 
funcţionalitatea, calitatea şi designul. Produsele GEZE se regăsesc în construcţii renumite din întreaga lume.

Soluţii pentru hoteluri
Hotelurile sunt locaţii pentru relaxare şi odihnă, pentru experienţe noi şi întruniri. Aspectul clădirii este 
un factor determinant pentru evenimentele şi festivităţile care au loc acolo. Cerinţele speciale apar la 
configurarea zonei de intrare cu lobby, a restaurantelor, a spaţiilor destinate întâlnirilor şi a camerelor 
de hotel şi reprezintă elemente ale unui concept unitar de siguranţă.

Soluţii în domeniul sănătăţii
În spitale şi în centrele de îngrijire, se pune accent pe funcționalitatea economică şi crearea unei at-
mosfere destinse. GEZE creează soluţii individuale, specifice obiectivului respectiv, pentru toate siste-
mele pentru uşi, ferestre şi tehnologie pentru siguranţă şi pun la dispoziție o vastă gamă de servicii. 
Se iau în considerare toate cerinţele specifice din domeniul sănătăţii, de la „accesul fără bariere“ până 
la legile şi directivele în vigoare .

Soluţii pentru construcţii fără bariere
Fie că este vorba de centre pentru persoane în vârstă sau cu handicap, spitale, grădiniţe sau clădiri 
publice, subiectul lipsei barierelor nu mai poate fi exclus. Luând în considerare întotdeauna cerinţele 
ambientale, GEZE concepe soluţii fără bariere în combinaţie cu sisteme individualizate de siguranţă.

Soluţii pentru instituţiile educaţionale
În grădiniţe, şcoli sau instituţii de învăţământ superior se impun cerinţe speciale la îndeplinirea crite-
riilor importante de siguranţă. GEZE oferă asistență pe parcursul tuturor etapelor de construcţie prin 
implementarea unui concept unitar de siguranţă şi prin utilizarea unor sisteme adecvate pentru uşi 
şi ferestre.
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Soluţii pentru clădiri existente
Arhitectura trebuie să se alinieze constant cu noile cerinţe. Modificarea legislaţiei şi directivelor pen-
tru construcţii publice, a cerinţelor din ce in ce mai mari privind funcţionalitatea şi designul sau 
conceptele constructive urbane reprezintă factorul declanşator pentru modernizările drastice ale 
clădirilor existente.

Soluţii pentru magazine şi centre comerciale
Vitrinele magazinelor sunt cu atât mai luminoase şi mai atractive, cu cât se integrează mai discret 
şi mai uşor în arhitectura clădirii. În ceea ce priveşte designul magazinelor, GEZE oferă o diversitate 
remarcabilă de posibilităţi de configurare, inclusiv soluții fără bariere.

Soluţii pentru gări şi aeroporturi
Gările şi aeroporturile sunt expuse unui număr mare de riscuri. Acestea necesită soluţii sofisticate de 
siguranţă şi implementarea unor concepte pentru optimizarea fluxului de pasageri şi de personal. 
Pentru aceasta este nevoie de soluţii individuale,  atât pentru zonele accesibile pentru toată lumea, 
cât şi pentru cele cu acces restricționat, de exemplu zonele destinate personalului.

Soluţii pentru tehnologia de transport
Cerinţele speciale trebuie avute în vedere şi la echiparea uşilor manuale şi automate din mijloacele 
de transport, ca, de exemplu, navele de croazieră, trenurile şi vehiculele utilitare. GEZE contribuie la 
bunăstarea pasagerilor cu o multitudine de amortizoare, uşi rotative şi uşi glisante automate special 
adaptate. Acestea se integrează armonios în spaţiile destinate pasagerilor sau în arhitectura navelor 
şi transformă punţile şi vagoanele în zone fără barieră.
GEZE oferă un program vast de soluţii pentru uşi, stabile şi rezistente la intemperii, atât pentru trans-
portul rutier şi pe cale ferată, cât şi pentru nave.

Soluţii pentru concepte şi cerinţe personalizate
O clădire îşi dezvăluie caracterul unic din momentul în care păşeşti pe intrarea principală. 
Construcţiile speciale de la GEZE crează soluții personalizate de cea mai bună calitate, care combină 
confortul ridicat si un design sofisticat cu tehnologia de ultimă oră. Nu există decât o singură ocazie 
pentru a crea o primă impresie.

Construcţiile speciale de la GEZE oferă multiple soluţii de sistem:

 • Uşi glisante unghiulare  - este posibil orice unghi cuprins între 90 şi 270 de grade
 • Uşi rotative  - simultan un punct de atracție şi „de rotire“ 
 • Uşi semicirculare şi uşi circulare glisante - design al automatizării cu o înălţime de doar 7 centimetri 
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Sisteme pentru uşi

Amortizoarele pentru uşă de la GEZE conving prin funcţio-
nalitate, performanţa ridicată şi durata de viaţă. Un design 
unic, posibilitatea de combinare cu toate tipurile de cana-
turi, având diverse greutăţi, precum şi capacitatea de reglare 
individuală fac alegerea uşoară. Produsele sunt îmbunătăţi-
te în mod constant şi completate cu caracteristici moderne. 
De exemplu, cerinţele protecţiei anti-incendiu şi accesul fără 
bariere pot fi îndeplinite printr-un sistem de amortizoare 
pentru uşă.

Sisteme automate pentru uşi

Sistemele automate pentru uşi de la GEZE oferă cele mai 
diverse posibilităţi de configurare a uşii. Acestea se dife-
renţiază prin cea mai inovatoare, modernă şi performantă 
tehnologie de acţionare, siguranţă, confort fără bariere şi 
design integrat de primă clasă. GEZE oferă soluţii comple-
te pentru cerinţe individuale. Un departament specializat 
este responsabil pentru dezvoltarea şi realizarea soluţiilor 
personalizate.

Sisteme RWA şi tehnologie pentru ferestre

Sistemele de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi şi teh-
nologia pentru ventilaţie de la GEZE oferă soluţii de sistem 
complete, care îndeplinesc cele mai diverse cerinţe pentru 
ferestre. Oferta completă cuprinde de la sisteme de acţio-
nare eficiente energetic la sisteme de ventilare naturală şi 
soluţii complete de ventilare şi de evacuare a fumului, certi-
ficate NRWG/SHEV.

Tehnologie pentru siguranţă

Tehnologia pentru siguranţă de la GEZE stabileşte standar-
dele în ceea ce priveşte protecţia preventivă anti-incendiu, 
controlul accesului şi siguranţa anti-efracţie pentru căile de 
evacuare şi de salvare. Pentru fiecare din aceste obiective, 
GEZE oferă soluţii dedicate care îmbină cerinţele de sigu-
ranţă într-un sistem inteligent şi coordonează închiderea 
uşilor şi a ferestrelor în caz de pericol.

Sisteme pentru clădiri

Prin sistemul de management al clădirii, soluţiile GEZE 
pentru uşi, ferestre şi tehnologia pentru siguranţă pot fi in-
tegrate în sistemele de securitate şi control ale clădirii. Un 
sistem central de comandă şi de vizualizare monitorizează 
diferite componente de automatizare din clădire, oferind 
siguranţă prin multiple posibilităţi de interconectare.

Sisteme de sticlă

Sistemele de sticlă de la GEZE oferă o configurare deschisă 
şi transparentă a spaţiului. Acestea se integrează discret în 
arhitectura clădirii sau pot ieşi în evidenţă sub forma unei 
trăsături distincte. GEZE oferă o gamă variată de soluții 
pentru sisteme manuale de glisare şi pereți amovibili este-
tici, funcționali si fiabili, oferind siguranță şi multiple posi-
bilități de design.



Amortizoare pentru uşă aplicate superior, cu şină de glisare

Amortizoarele cu şină de glisare pentru uşi cu 1 canat şi cu 2 canaturi asigură o soluţie tehnică modernă de închidere pentru fiecare uşă. Nume-
roasele variante tehnice ale amortizoarelor pentru uşă GEZE, de exemplu cu blocare electrică în poziţia deschis, cu unitate de control cu senzor 
de fum integrat sau cu funcţionare liberă „Freeswing“, oferă soluţia tehnică adecvată pentru fiecare cerinţă. 
Sistemul integrat de control secvenţial al închiderii (ISM) garantează la uşile cu 2 canaturi succesiunea corectă de închidere a ambelor canaturi 
de uşă. La închiderea uşii, canatul activ rămâne în poziţia de aşteptare până când canatul pasiv este închis şi declanşează canatul activ prin 
intermediul sistemului de control secvenţial al închiderii. Sistemele de amortizoare pentru uşă cu 2 canaturi ale seriei ISM oferă numeroase 
posibilităţi specifice de reglare.

Produse
Pentru uşile cu 1 canat
TS 1500 G Amortizor uşă cu şină de glisare
TS 3000 V Amortizor uşă cu o lăţime a canatului de până la 1100 mm
TS 5000 ECline / TS 5000 L ECline Amortizor uşă cu confort ridicat de acces şi forţă mare de închidere
TS 5000 / TS 5000 L Amortizor uşă cu o lăţime a canatului de până la 1400 mm
TS 5000 E / TS 5000 L-E Amortizor uşă cu blocare electrică în poziţia deschis
TS 5000 EFS Amortizor uşă cu funcţionare liberă
TS 5000 RFS Amortizor uşă cu funcţionare liberă şi unitate de control cu senzor de fum
TS 5000 R / TS 5000 L-R Amortizor uşă cu unitate de control cu senzor de fum
Pentru uşile cu 2 canaturi 
TS 5000 ISM / TS 5000 L-ISM /
TS 5000 L-ISM VPK 

Amortizor uşă cu control secvenţial al închiderii 

TS 5000 ISM-EFS Amortizor uşă cu funcţionare liberă 
TS 5000 E-ISM / TS 5000 L-E-ISM /
TS 5000 L-E-ISM VPK 

Amortizor uşă cu blocare electrică în poziţia deschis 

TS 5000 R-ISM / TS 5000 L-R-ISM /
TS 5000 L-R-ISM VP

Amortizor uşă cu blocare în poziţia deschis şi unitate de control cu senzor de fum 

TS 5000 R-ISM-EFS Amortizor uşă cu funcţionare liberă şi unitate de control cu senzor de fum 

Domeniul de aplicabilitate  • Pentru uşile batante cu 1 canat şi cu 2 canaturi, cu o lăţime a canatului de până la 1400 mm
 • Pentru uşi batante dreapta şi stânga
 • Pentru uşi rezistente la foc (amortizor uşă cu placă de montaj)

Caracteristici  • Fără bariere, conform DIN 18040 până la EN5 (lăţime a canatului de 1250 mm)
 • Forţă de închidere, amortizare la deschidere, opritor hidraulic de sfârşit de cursă, temporizarea închiderii 

şi viteză de închidere reglabile
 • Susţinerea deschiderii integrată / deconectabilă
 • Limitare flexibilă a deschiderii
 • Blocare mecanică sau electrică în poziţie deschis
 • Unitate de control integrată cu senzor de fum
 • Control secvenţial mecanic al închiderii integrat

GEZE TS 5000 ECline
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Augustinum, Stuttgart, Germania (Foto: Dirk Wilhelmy)

Häussler Global Office GmbH, Stuttgart, Germania (Foto: Dirk Wilhelmy)
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Amortizoare pentru uşă cu braţ aplicate superior

De la cele mai mici amortizoare hidraulice aplicate superior până la variante diversificate pentru uşi rezistente la foc şi etanşe la fum, seria de 
amortizoare hidraulice cu braţ pentru uşile cu 1 canat şi cu 2 canaturi oferă posibilităţi de combinare multiple. Acestea deţin o forţă de închidere 
reglabilă şi sunt adecvate pentru uşile batante dreapta şi stânga fără a fi nevoie de conversie.
Sistemele de amortizoare pentru uşă cu 2 canaturi ale seriei IS cu control secvenţial hidraulic integrat al închiderii sunt aprobate pentru montaj 
la uşile rezistente la foc şi etanşe la fum. Sistemul integrat de control secvenţial al închiderii cu protecţie împotriva vandalismului garantează, la 
uşile cu 2 canaturi, succesiunea corectă de închidere a ambelor canaturi de uşă. Forţa de închidere conform EN 1154, cu afişaj optic, şi viteza de 
închidere sunt reglabile din faţă. Setarea opritorului de sfârşit de cursă are loc prin intermediul braţului.

Produse
Pentru uşile cu 1 canat
TS 1000 C Amortizor cu viteză reglabilă de închidere, cu o lăţime a canatului de până la 950 mm
TS 1500 Amortizor cu viteză de închidere reglabilă, cu o lăţime a canatului de până la 1100 mm
TS 2000 NV Amortizor cu forţă de închidere variabilă, cu o lăţime a canatului de până la 1100 mm
TS 2000 V Amortizor cu forţă de închidere variabilă, cu o lăţime a canatului de până la 1250 mm
TS 4000 Amortizor uşă cu amortizare la deschidere
TS 4000 E Amortizor uşă cu blocare electrică în poziţia deschis
TS 4000 R Amortizor uşă cu senzor de fum integrat
TS 4000 EFS Amortizor uşă cu blocare în poziţia deschis şi braţ cu mişcare liberă
TS 4000 RFS Amortizor uşă cu braţ, cu mişcare liberă şi senzor de fum
TS 4000 tandem Amortizor uşă pentru uşi foarte mari şi grele
Pentru uşile cu 2 canaturi
TS 4000 IS Amortizor uşă cu control secvenţial al închiderii integrat
TS 4000 E-IS Amortizor uşă cu control secvenţial al închiderii integrat şi blocare electrică în poziţia deschis
TS 4000 R-IS Amortizor uşă cu control secvenţial al închiderii, cu blocare în poziţia deschis şi unitate de control  

cu senzor de fum

Domeniul de aplicabilitate  • Pentru uşile batante cu 1 canat şi cu 2 canaturi cu o lăţime a canatului de până în 1600 mm (>1600 mm 
tandem)

 • Pentru uşi batante dreapta şi stânga
 • Pentru uşi rezistente la foc (amortizor uşă cu placă de montaj)

Caracteristici  • Fără bariere conform DIN 18040 până la EN4 (lăţime a canatului de 1100 mm)
 • Lăţimea canatului uşii max. 1600 mm, > 1600 mm cu varianta tandem
 • Forţă de închidere, amortizare la deschidere, opritor hidraulic de sfârşit de cursă, temporizarea închiderii 

şi viteză de închidere reglabile
 • Blocare mecanică sau electrică în poziţie deschis
 • Unitate de control cu senzor de fum integrat
 • Control secvenţial mecanic al închiderii integrat

GEZE TS 4000
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Sports Hall, Zadar, Croaţia (Foto: Robert Les)

Sports Hall, Zadar, Croaţia (Foto: Robert Les)
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Amortizor pentru uşă integrat - Seria Boxer

Amortizorul pentru uşă integrat pentru uşile cu 1 canat şi cu 2 canaturi este ascuns complet în foaia de uşă şi în toc. Şina de glisare este vizibilă 
numai când uşa este deschisă. Forţa de închidere conform DIN EN 1154, viteza de închidere, opritorul hidraulic de sfârşit de cursă şi amortiza-
rea hidraulică la deschidere se pot regla comod de sus în stare montată. Pentru uşile rezistente la foc este necesară o dovadă suplimentară a 
conformităţii. 
Sistemul Boxer ISM pentru uşile cu 2 canaturi conţine un control secvenţial mecanic al închiderii integrat. Acesta asigură întotdeauna închiderea 
canatului activ după închiderea celui pasiv. Dacă, la uşile deschise, canatul activ se închide, atunci acesta rămâne în poziţia sa de aşteptare până 
când canatul pasiv este închis şi activează canatul activ prin intermediul sistemului de control secvenţial al închiderii. Sistemul se poate utiliza 
pentru canatul activ DIN stânga sau dreapta fără să fie necesară o conversie. În plus, controlul secvenţial al închiderii al şinei ISM este foarte sigur 
in cazuri de vandalism, cu alte cuvinte sistemul nu este deteriorat nici în cazul închiderii conştiente, prin presare, a canatului activ din poziţia 
de aşteptare.

Produse
Pentru uşile cu 1 canat
Boxer Amortizor uşă integrat pentru uşile cu 1 canat
Boxer E Amortizor uşă integrat cu blocare electrică în poziţia deschis
Boxer EFS Amortizor uşă integrat cu funcţionare electrică liberă
Boxer P Amortizor uşă integrat pentru uşi batante
Pentru uşile cu 2 canaturi
Boxer ISM Amortizor uşă integrat cu control secvenţial al închiderii
Boxer E-ISM Amortizor uşă integrat cu blocare electrică în poziţia deschis
Boxer ISM-EFS Amortizor uşă integrat cu funcţionare liberă

Domeniul de aplicabilitate  • Pentru uşile batante cu 1 canat şi cu 2 canaturi, cu o lăţime a canatului de până la 1400 mm
 • Pentru uşile batante cu 1 canat, cu o lăţime a canatului de până la 1100 mm
 • Greutate a canatului de până la 180 kg
 • Unghi de deschidere de până la 120°
 • Pentru uşi batante dreapta şi stânga
 • Pentru uşi rezistente la foc (este necesară dovada conformităţii)

Caracteristici  • Fără bariere, conform DIN 18040 până la EN4 (lăţime a canatului de 1100 mm)
 • Forţă de închidere, amortizare la deschidere, opritor de sfârşit de cursă şi viteză de închidere reglabile
 • Blocare mecanică sau electrică în poziţia deschis
 • Blocare electrică în poziţia deschis pentru funcţionare liberă
 • Control secvenţial mecanic al închiderii integrat
 • Limitare flexibilă a deschiderii
 • Supapă de siguranţă împotriva vandalismului
 • Comandă supapă pentru reglarea vitezei opritorului de sfârşit de cursă

GEZE Boxer

      14 Privire de ansamblu asupra produselor GEZE

SISTEME GEZE PENTRU UŞI



Vitra Haus, Weil am Rhein, Germania (Foto: Oliver Look)

Andels Hotel, Berlin, Germania (Foto: Stefan Dauth)
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Amortizoare pentru uşă cu montaj în pardoseală

Amortizoarele pentru uşă cu montaj în pardoseală asigură confortul la toate uşile batante uni şi bidirectional cu 1 canat şi cu 2 canaturi. Paleta 
de produse cuprinde sisteme pentru greutăţi reduse şi mari ale canaturilor precum şi amortizoare pentru uşă pentru utilizarea la uşile rezistente 
la foc şi etanşe la fum. 
Amortizoarele pentru uşă cu montaj în pardoseală pentru uşile cu 2 canaturi sunt echipate cu controlul secvenţial al închiderii integrat, conform 
EN 1158, sau cu un dispozitiv suplimentar de blocare electrică în poziţia deschis. Având un aspect subtil şi o funcţionalitate multiplă şi discretă, 
amortizoarele pentru uşă cu montaj în pardoseală sunt alegerea ideală pentru uşile înalte din sticlă din spaţiile comerciale, uşile de intrare sau 
porţile elegante. Acestea oferă libertate de configurare, în special la uşile fără balamale sau uşile care permit numai utilizarea amortizoarelor 
pentru uşă cu montaj în pardoseală, de exemplu uşile semicirculare sau integral din sticlă.

Produse 
Pentru uşile cu 1 canat
TS 500 NV / TS 500 N EN 3 Amortizor uşă cu montaj în pardoseală pentru uşi de până la 1100 mm 
TS 550 NV Amortizor cu montaj in pardoseală pentru uşi grele şi utilizate în mod frecvent
TS 550 NV F Amortizor cu montaj în pardoseală pentru uşi rezistente la foc şi etanşe la fum 
TS 550 NV E   Amortizor uşă cu montaj în pardoseală cu blocare electrică în poziţia deschis   
TS 550 E-G / TS 550 F-G Amortizor uşă cu montaj în pardoseală cu pârghie şi şină de glisare 
Pentru uşile cu 2 canaturi   
TS 550 IS     Amortizor uşă cu montaj în pardoseală cu control secvenţial al închiderii integrat     
TS 550 E-IS       Amortizor uşă cu montaj în pardoseală cu control secvenţial al închiderii integrat şi blo-

care electrică în poziţia deschis       
TS 550 IS-G / TS 550 E-IS-G         Amortizor uşă cu montaj în pardoseală cu control secvenţial al închiderii integrat, cu 

pârghie şi şină de glisare

Domeniul de aplicabilitate  • Pentru uşile batante cu 1 canat şi cu 2 canaturi cu o lăţime a canatului de până la max. 1400 mm
 • Adecvate pentru uşile batante
 • Pentru uşi batante dreapta şi stânga
 • Greutate a canatului de până la 300 kg
 • Unghi de deschidere de până la 180°

Caracteristici  • Forţă de închidere, opritor hidraulic de sfârşit de cursă şi viteză de închidere reglabile
 • Amortizare fixă la deschidere
 • Blocare mecanică sau electrică în poziţie deschis
 • Control secvenţial mecanic al închiderii integrat
 • Supapă de siguranţă împotriva vandalismului
 • Supape termostabilizate

GEZE TS 550 NV
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Vector, Stuttgart, Germania (Foto: Dirk Wilhelmy)

Porţi GEZE (Foto: Foto Line L. Filoglou)
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Sisteme de feronerie cu glisare pe role

GEZE oferă cele mai variate soluţii de feronerie pentru sisteme de uşi glisante funcționale şi atractive din punct de vedere vizual, sisteme de 
partiţionare a spaţiului sau alte elemente mobile cu canaturi din lemn, plastic, metal sau sticlă. Acestea oferă o libertate mare de configurare şi 
facilitează flexibilitatea în timpul proiectării. Tehnologia sofisticată, materialele de calitate superioară şi prelucrarea de primă clasă deplasează 
căruciorul cu role cu precizie, lin şi silenţios pe şina de rulare şi fac ca sistemele de feronerie să fie extrem de rezistente şi durabile. Sistemul de 
amortizare GEZE asigură confort şi siguranţă. Uşa se frânează lin şi revine automat în poziţia de capăt. Deplasarea lină în poziţia de sfârşit de 
cursă protejează uşa şi feroneria şi sporeşte durata lor de viaţă.

Produse
Pentru uşile cu un canat sau cu mai multe canaturi
Apoll Sistem de glisare pe role pentru uşi glisante industriale şi deosebit de grele cu o greutate a canatului de 

până la 600 kg
Rollan 40 N / Rollan 80 Sisteme de glisare pe role pentru uşi glisante manuale cu o greutate a canatului de până la 80 kg
Perlan 140 Sisteme de glisare pe role pentru posibilităţi multiple de instalare cu accesorii individuale, pentru o 

greutate a canatului de până la 140 kg
GGS: Feronerie din inox pentru sisteme complet din sticlă, cu părţi fixe, Duosync: deplasează uşile gli-
sante cu 2 canaturi în mod sincron, telescopice, KS: cu clasă 4 de protecţie împotriva coroziunii, sistem 
pentru parasolare glisante

Perlan AUT 2 Set pentru automatizarea uşilor glisante Perlan cu o greutate a canatului de până la 120 kg
Perlan AUT-NT Set pentru automatizarea uşilor glisante Perlan cu o greutate a canatului de până la 80 kg, sistem de 

acţionare pentru uşi glisante Low-Energy
Conform DIN 18650

Levolan 60 Feronerie universală complexă pentru toate tipurile de canaturi de până la 60 kg
Levolan 150 Feronerie pentru uşi glisante integral din sticlă şi uşi glisante din lemn cu o greutate a canatului de până 

la 150 kg

Domeniul de aplicabilitate  • Pentru uşile cu un canat şi mai multe canaturi, montate la interior sau la exterior
 • Pentru greutăţi ale canatului de până la 600 kg
 • Pentru uşile sincrone, telescopice şi automate
 • Pentru uşile din lemn, plastic, metal şi sticlă
 • Pentru fixarea pe perete, plafon şi sticlă
 • Pentru spaţiile rezidențiale şi de birouri
 • Pentru uşile de cameră şi de dulap
 • Pentru separare şi ca protecţie vizuală
 • Sisteme de umbrire pentru exterior

Caracteristici  • Cu amortizare pe o singură latură sau pe ambele laturi
 • Montaj şi manevrare simple
 • Cărucior cu role cu rulare lină
 • Adecvate pentru construcţii noi şi ca dotare ulterioară
 • Certificare TÜV conform DIN EN 1527

GEZE Levolan 60
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Situaţie de montaj, clădire rezidențială (Foto: Studio BE)

Situaţie de montaj, clădire de birouri şi sediu companie (Foto: GEZE GmbH)

19Privire de ansamblu asupra produselor GEZE

SISTEME GEZE PENTRU UŞI



Sisteme de feronerie cu glisare pe bile şi ghidaje liniare

Sistemul de feronerie cu glisare pe bile Perkeo, având dimeniuni constructive foarte mici, se caracterizează prin precizie şi forţă portantă înaltă. 
Se pretează pentru sistemele de acţionare pentru uşile glisante cu 1 canat şi cu 2 canaturi. Perkeo se utilizează în situațiile în care se solicită 
ghidaje care functionează cu precizie, având rezistență foarte mare şi durată de utilizare îndelungată, de ex. în sectorul construcţiilor, în ampla-
samentele industriale sau în domeniul construcţiilor auto.

Produse
Pentru uşile cu 1 canat şi cu 2 canaturi
Perkeo Sistem de feronerie glisantă pe bile pentru canaturile de uşă de până la 360 kg cu direcţie de încărcare 

axială
Greutate 1 75 sau 100 kg 
Greutate 2  100 sau 140 kg  
Greutate 4 240 sau 360 kg   
Perkeo 75
 

Sistem de feronerie glisantă pe bile pentru canaturile de uşă de până la 250 kg cu direcţie de încărcare 
radială

Greutate 1    100 sau 140 kg      
Greutate 2 150 sau 190 kg       
Greutate 3 200 sau 250 kg
Ghidaje liniare RP 75 şi RP

Ghidaje liniare pe bileGhidaje liniare P 75 1, 2, 3
Ghidaje liniare P 1, 2, 4

Domeniul de aplicabilitate  • Pentru uşile industriale cu 1 canat şi cu 2 canaturi, montate la interior sau la exterior
 • Pentru uşile din lemn, plastic, metal şi sticlă
 • Pentru montaj pe perete sau tavan
 • Datorită plăcuțelor de fixare pivotante, se pot monta şi pe pereți sau tavane înclinate
 • Se pot utiliza în condiţii de temperatură ambientală ridicată
 • Potrivit utilizării în sectorul construcţiilor, la instalațiile industriale sau în domeniul construcţiilor auto

Caracteristici  • Ghidaje de precizie şi rezistență la greutați mari
 • Dimensiuni constructive mici, care suportă sarcini portante înalte
 • Toate componentele relevante sunt zincate la cald şi, prin urmare, protejate împotriva coroziunii
 • Unitate completă constând din şină de deplasare şi rulare, colivie şi bile
 • Coeficient de frecare scăzut, chiar şi pentru sarcini maxime
 • Rulment liniar cu bile, fără joc
 • Efect de auto-curăţare

GEZE Perkeo
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Situaţie de montaj (Foto: Siegelwerk GmbH)
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Sisteme pentru uşi batante unidirecțional

Sistemele pentru uşi automate batante unidirecțional facilitează trecerea printr-o uşă atunci când acţionarea manuală este prea incomodă sau 
implică efort. Se caracterizează prin fiabilitate, siguranţă şi o linie clară şi modernă a designului. Cu sistemul electromecanic de acţionare ECturn, 
uşile se pot deschide şi închide uşor şi confortabil în spaţiile interioare fără bariere. Datorită şinei de glisare pe sticlă, disponibilă ca accesoriu, 
ECturn se poate utiliza şi la uşile din sticlă. ECturn Inside combină lipsa barierelor şi siguranţa cu designul optim al uşii. Acesta deschide şi închide 
uşile într-un mod „invizibil“. Datorită inălţimii totale reduse, de numai 7 cm, sistemele de acţionare ale seriei Slimdrive pot fi integrate invizibil în 
orice tip de arhitectură a unei clădiri. Gama electrohidraulică TSA este prima alegere pentru uşile cu trafic intens. Această gamă se caracterizează 
prin rezistență şi forţă.

Produse   
Pentru uşile cu 1 canat    
ECturn      Sistem electromecanic de acţionare pentru uşi batante unidirecțional pentru uşile interioare fără bariere cu o greu-

tate a canatului de până la 125 kg      
ECturn Inside Sistem electromecanic de acţionare pentru uşi batante unidirecțional care se poate integra în foaia uşii (grosime de 

min. 55 mm) sau în tocul uşii - pentru uşile interioare fără bariere cu o greutate a canatului de până la 125 kg 
Pentru uşile cu 1 canat şi cu 2 canaturi
Slimdrive EMD Sistem electromecanic de acţionare pentru uşi batante unidirecțional cu înălţime constructivă deosebit de redusă 

(7 cm) şi linie clară a designului pentru uşile interioare şi exterioare cu o greutate a canatului de până la 230 kg 
TSA 160 NT Sistem electromecanic de acţionare pentru uşi batante unidirecțional pentru uşile mari şi grele (până la 310 kg) din 

zona interioară sau exterioară. Este adecvat în mod special pentru uşile cu trafic intens 
Variante 
F Sisteme pentru uşi batante unidirecțional pentru uşi rezistente la foc şi etanşe la fum
F/R Sisteme pentru uşi batante unidirecțional pentru uşi rezistente la foc şi etanşe la fum cu senzor de fum integrat
IS Sisteme pentru uşi batante unidirecțional cu control secvenţial al închiderii integrat
F-IS Sisteme pentru uşi batante unidirecțional cu control secvenţial al închiderii integrat pentru uşi cu 2 canaturi rezis-

tente la foc şi etanşe la fum
IS/TS Sisteme pentru uşi batante unidirecțional cu control secvenţial al închiderii integrat pentru uşi cu 2 canaturi şi 

funcţie de amortizor pentru uşă 
Invers Sisteme pentru uşi batante unidirecțional pentru ventilare RWA, precum şi uşile din căile de evacuare şi salvare 
EN7  Sisteme pentru uşi batante unidirecțional pentru uşile mari, grele şi cu trafic intens   

Domeniul de aplicabilitate  • Pentru uşile cu 1 canat şi cu 2 canaturi montate la interior sau la exterior
 • Pentru uşile interioare fără bariere, putând fi integrate şi în foaia sau rama uşii
 • Pentru uşi batante dreapta şi stânga
 • Pentru uşi rezistente la foc
 • Montaj pe latura balamalei sau latura opusă a balamalei cu braţ sau şină de glisare
 • Pentru uşi cu trafic intens
 • Pentru uşi integral din sticlă

Caracteristici  • Greutăţi ale canatului de până la 310 kg, lăţimi ale canatului de până la 1600 mm
 • Viteză de deschidere şi de închidere reglabilă
 • Control secvenţial electric sau mecanic al închiderii, identificarea obstacolelor, inversare automată la 

identificarea unui obstacol, funcţie de windfang
 • Funcţii: mod automat, Push & Go, mod Low-Energy, Servo

GEZE ECturn
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Situaţie de montaj (Foto: Studio BE)

Vitra Haus, Weil am Rhein, Germania (Foto: Oliver Look)
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Sisteme pentru uşi glisante, telescopice şi armonice

Uşile glisante automate ocupă spaţiu redus, sunt elegante şi moderne. Fabricate din sticlă, sunt ideale pentru utilizarea optimă a luminii naturale 
sau acolo unde trebuie îndeplinite anumite cerinţe vizuale. Uşile glisante automate de la GEZE pot fi utilizate pentru a implementa cele mai 
variate cerinţe de utilizare dintr-o clădire. 
Variantele seriei sistemului de acţionări Slimdrive, cu o înălţime constructivă de numai 7 cm, se integrează perfect în orice tip de arhitectură a 
clădirii şi oferă multiple posibilităţi de utilizare. 
Sistemele de acţionare ECdrive sunt economice şi extrem de fiabile funcţional. Sistemele de acţionare Powerdrive sunt unităţi de forţă care 
deplasează uşile grele în mod confortabil şi sigur. 

Produse
Pentru uşile cu 1 canat şi cu 2 canaturi (varianta SF pentru uşile cu 2 şi 4 canaturi) 
Slimdrive Sistem de acţionare pentru uşile glisante liniare automate cu înălţime constructivă deosebit de redusă (7 cm) 

şi linie clară a designului, pentru uşi cu o greutate a canatului de până la 125 kg 
ECdrive Sistem de acţionare pentru uşi glisante liniare automate cu cicluri mari de deplasare, pentru uşile cu o greuta-

te a canatului de până la 120 kg
Powerdrive Sistem de acţionare pentru uşi glisante liniare automate cu canaturi grele, mari, cu o greutate a canatului de 

până la 200 kg  
Variante 
FR Uşi glisante redundante pentru căile de evacuare
FR-RWS  Uşi glisante redundante pentru căile de evacuare cu posibilitate de zăvorâre
FR-LL Uşi glisante redundante pentru căile de evacuare cu funcţie de zăvorâre la închiderea magazinului 
FR-DUO  Uşi glisante redundante pentru căile de evacuare în ambele direcţii
CO48 Uşi glisante pentru căile de evacuare conform CO48 (Franţa) 
SL-BO Uşi glisante cu funcţie Break-Out pentru căile de evacuare
SL-RC2 Uşi glisante anti-efracţie conform clasei de rezistenţă 2 
SL-RD  Uşi glisante etanşe la fum   
PL-HT Uşi glisante ermetice 
SL-T30  Uşi rezistente la foc cu clasa de rezistenţă T30   
SLT Uşi glisante telescopice pentru sistemele de uşi cu 2 şi 4 canaturi 
SF Uşi armonice 
SLV  Uşi glisante unghiulare 
SL înclinate Uşi glisante înclinate  

Domeniul de aplicabilitate  • Pentru uşile cu 1 canat, 2 şi 4 canaturi montate la interior sau la exterior
 • Pentru căile de evacuare şi salvare
 • Pentru uşi cu trafic intens
 • Variante de feronerie: profile ISO cu cadru subțire pentru sticlă, sticlă MONO cu ramă subţire, feronerie de 

prindere ESG, sistem integral din sticlă (GGS), sistem integrat complet din sticlă (IGG), sisteme de adaptare 
pentru diverse foi de uşă

Caracteristici  • Greutăţi ale canatului de până la 200 kg, lăţimi de deschidere de până la 3000 mm
 • Viteză de deschidere şi de închidere reglabilă
 • Funcţii: adaptare automată la trafic, inversare automată a sensului de mişcare la identificarea unui obsta-

col, deschidere tip farmacie, funcţie de ecluză, funcţie de windfang, deschidere sau închidere automată 
în caz de pană de curent
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Modern Art, Oxford, Marea Britanie (Foto: GEZE GmbH)

Akbati, Istanbul, Turcia (Foto: Tarık Kaan Muşlu)
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Sisteme de uşi glisante circulare şi semicirculare

Uşile glisante automate semicirculare şi circulare reprezintă, în acelaşi timp, un element funcţional şi unul de design. Chiar şi în cazul dimen-
siunilor exterioare înguste, acestea creează un spaţiu foarte mare pentru trecere. Sistemele de uşi pot avea o formă convexă sau concavă şi 
se pot conecta la clădire în cele mai variate moduri. Cu o înălţime constructivă de numai 7 cm, sistemul de acţionare Slimdrive se potriveşte 
foarte bine la faţadele din sticlă în construcţie riglă/montant. Canaturile mobile cu cadru subţire şi elementele laterale oferă un aspect luminos 
şi transparent.

Produse
Slimdrive SC Sistem de acţionare pentru uşi glisante semicirculare ; în combinaţie cu uşile glisante liniare se pot utiliza 

şi ca windfang  
Slimdrive SCR   Sistem de acţionare la 360° pentru uşile glisante circulare    
Variante      
FR        Omologate pentru utilizarea în căile de evacuare şi de salvare, verificate în baza prototipului şi certificate 

conform DIN 18650       
GGS Variante la uşile glisante curbe automate integral din sticlă cu sistem de feronerie şi acoperiş complet din 

sticlă GGS 
RC2   Variante cu antiefracţie conform clasei de rezistenţă 2  

Domeniul de aplicabilitate  • Clădiri reprezentative
 • Uşi în zona interioară şi exterioară
 • Pentru căile de evacuare şi salvare
 • Utilizare în zonele cu trafic foarte intens
 • Variante de feronerie: 10 mm VSG, 10 mm ESG-H cu sistem de feronerie GGS (varianta GGS), tipuri speciale 

de sticlă la cerere

Caracteristici  • Sisteme de acţionare fără bariere, care se încorporează deosebit de bine în construcţiile riglă-montant
 • Greutăţi ale canatului de până la 120 kg, lăţimi de deschidere SCR SC pană la 3000 mm şi SCR pană la 

2500 mm
 • Înălţime liberă de trecere până la 3000 mm (mai mare la cerere)
 • Viteză de deschidere şi de închidere reglabilă
 • Performanţă ridicată, având o înălțime constructivă redusă de numai 7 cm
 • Spaţiu liber de trecere foarte mare în ciuda dimensiunilor externe înguste
 • Sistemul de acţionare pentru uşile glisante semicirculare, în combinaţie cu uşile glisante liniare, se poate 

utiliza şi ca windfang
 • Tehnologie cu două motoare pentru asigurarea unui nivel de maximă siguranţă
 • Deschidere automată sigură a uşii în caz de defecţiune sau de pană de curent prin comanda redundantă 

a sistemului de acţionare
 • Combinaţia cu sistemul de control al accesului GEZE SecuLogic şi sistemul de management al clădirii
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Lufthansa, Köln, Germania (Foto: Lothar Wels)

Four Elements, Düsseldorf, Germania (Foto: Lothar Wels)

27Privire de ansamblu asupra produselor GEZE

SISTEME GEZE PENTRU UŞI AUTOMATE



Sisteme de uşi rotative 

Personalizată individual în funcţie de diametru, înălţime şi înălţimea canopliei, varianta sistemului de acţionare TSA 325 NT este punctul de 
atracţie în designul unor faţade moderne, în special la obiectivele mari şi reprezentative. Utilizarea diferitelor materiale pentru canaturile de 
uşă şi pentru pereţii curbi oferă multiple posibilităţi de configurare. Uşa rotativă este adecvată pentru solicitări puternice fiind, astfel, soluţia 
ideală în cazul unui trafic intens de vizitatori. Datorită gradului de izolare ridicat, care asigură protecţie contra condiţiilor meteo nefavorabile, 
economiseşte, de asemenea, energie şi asigură un climat uniform şi plăcut al încăperii.

Produs  
TSA 325 NT Sistem standard de acţionare pentru operarea manuală sau automată a sistemelor de uşi rotative, cu 

execuţie în 3 sau 4 canaturi 
Variante    
BO Funcţie Break-out pentru utilizarea la căile de evacuare şi de salvare 
GG Sistem de uşă rotativă (carusel) integral din sticlă pentru transparenţă maximă 
RC2   Variantă cu antiefracţie conform clasei de rezistenţă 2  

Domeniul de aplicabilitate  • Intrare reprezentativă cu aspect deosebit
 • Pentru căile de evacuare şi salvare
 • Utilizare în zonele cu trafic foarte intens
 • Variante de feronerie: 10 mm pentru pereţi curbi, 8/10 mm ESG pentru foile de uşă, tipuri de sticlă 

specială la cerere

Caracteristici  • Operare manuală sau complet automată
 • Pentru sistemele de uşi cu 3 sau cu 4 canaturi
 • Diametre interioare posibile de 1800 - 3600 mm, la GG până la 3000 mm, la RC2 de 2500 - 3400 mm
 • Înălţime liberă de trecere până la 3000 mm (mai mare la cerere)
 • Limitatorul de turaţie, poziţionarea automată şi funcţia Servo sunt opţionale
 • Funcţie Break-out pentru căile de evacuare
 • Grad de izolare ridicat împotriva curenţilor de aer, condiţiilor meteo nefavorabile şi a zgomotului
 • Accentuarea transparenţei la varianta cu acoperiş din sticlă
 • Materiale de calitate superioară şi cea mai modernă tehnică de comandă garantează un randament ridicat
 • Montaj simplu prin gradul ridicat de prefabricare înainte de livrare
 • Parametrizare simplă şi eficientă şi revizie cu software-ul GEZEconnects
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Vitra Haus, Weil am Rhein, Germania (Foto: Oliver Look)

Flight Forum, Eindhoven, Olanda (Foto: Erwin Kamphuis)
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Elemente de comandă şi senzori

Pentru funcţionarea fiabilă a unei uşi automate, este decisivă selectarea elementului adecvat de comandă. Gama elementelor de comandă 
GEZE oferă varianta optimă pentru fiecare tip de uşă. Elementele de comandă GEZE controlează şi asigură toate produsele GEZE în conformitate 
cu standardele internaţionale. Acestea facilitează soluţii complete pentru cerinţe individuale într-un singur loc.

Produse  
Senzor de mişcare Pentru comanda uşilor automate 

GC 302 R, GC 302 SV, GC 304 R, GC 304 SF 
Detectoare de prezenţă Pentru detectarea persoanelor sau a obiectelor
Baghete cu senzori Pentru protecţia uşilor batante şi rotative automate: GC 335, GC 338
Şină de glisare cu senzori Şina de glisare poate încorpora bagheta cu senzori, dând senzaţia unei singure componente: GC GR 
Cortine optice   Pentru protecţia uşilor glisante şi rotative automate: GC 339, GC 333 C 
Bariere optice Pentru protecţia uşilor glisante automate: GZ 470 V, GZ 472 V
Senzori cu infraroşu activi      Comanda şi protecţia uşilor automate: AIR 12, AIR 20, AIR 30       
Senzori cu ultrasunete        Pentru protecţia uşilor glisante curbate         
Senzor combinat Comanda şi protecţia uşilor automate: GC 363 R, GC 363 SF
Selector de programe Pentru selectarea stării funcţionale a uşilor automate  
Buton de comandă   Pentru deschiderea şi închiderea uşilor automate    
Program unde radio Comanda fără cablu a uşilor şi a ferestrelor: emiţător radio, buton cu suprafaţă din plastic, buton cu 

suprafaţă metalică, comutator pentru ventilare, radioreceptor 
Comutator / buton de siguranţă  Pentru decuplarea tensiunii reţelei şi deschiderea în situaţii de urgenţă a uşilor automate   
Comutatoare şi centrale de fum Pentru detectarea din timp a fumului şi pentru comanda sistemelor de blocare în poziţie deschis la 

uşile rezistente la foc şi etanşe la fum 

Domeniul de aplicabilitate  • Protecţia şi comanda uşilor automate

Caracteristici  • Elementele de comandă GEZE asigură comanda optimă pentru fiecare tip de uşă
 • Protecţia şi comanda tuturor produselor GEZE în conformitate cu standardele internaţionale
 • Soluţii complete într-un singur loc pentru cerinţe individuale

GEZE GC 338
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Z-UP, Stuttgart, Germania (Foto: N. Grünwald)

Radisson Blue Hotel, Uppsala, Suedia (Foto: Truls Busch-Christensen)
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Sisteme de deschidere a ferestrelor tip supralumină

Sistemele manuale de deschidere a ferestrelor se utilizează pentru ventilarea confortabilă de zi cu zi. Feroneriile plate tip foarfece de la GEZE 
deschid ferestre tip supralumină având cursa de deschidere de până la 320 mm. Domeniul de aplicabilitate include canaturi basculante sau 
rabatabile, dreptunghiulare, cu deschidere spre interior şi ferestre rabatabile cu deschidere spre exterior. Se oferă, de asemenea, soluţii pentru 
forme speciale, precum ferestre oblice, triunghiulare, rotunde şi cu arcadă. Sistemele de deschidere a ferestrelor tip supralumină de la GEZE se 
remarcă prin uşurinţă sporită în operare şi montaj.

Produse  
OL 90 N   Acţionare manuală montată aparent pentru deschiderea ferestrelor tip supralumină, cu o lăţime de deschidere 

de 170 mm, adecvată pentru o greutate a canatului de până la 80 kg
Canat rabatabil OL 90 N cu deschidere spre exterior: cu blocare anti-efracţie (certificat SKG)
OL 90 N pentru forme speciale: de exemplu ferestre oblice, ferestre triunghiulare, ferestre rotunde şi cu arcadă      

OL 95    Acţionare manuală montată aparent pentru deschiderea ferestrelor tip supralumină, cu o lăţime de deschidere 
de 220 mm, adecvată pentru o greutate a canatului de până la 60 kg

OL 320     Acţionare manuală montată aparent pentru deschiderea ferestrelor tip supralumină, cu o lăţime de deschidere 
de 320 mm, adecvată pentru o greutate a canatului de până la 250 kg 

Domeniul de aplicabilitate  • Pentru ventilarea confortabilă de zi cu zi
 • Pentru canaturile de fereastră montate vertical din lemn, plastic sau metal
 • Pentru ferestrele dreptunghiulare, oblice, triunghiulare, rotunde si cu arcadă
 • Pentru ferestre cu deschidere spre interior şi spre exterior
 • Adecvat pentru montaj în construcţiile rigla-montant

Caracteristici  • Variante multiple
 • Feronerie tip foarfece pentru ferestrele tip supralumină având curse de deschidere de până la 320 mm
 • Greutate a canatului de până la 250 kg
 • Cursă reglabilă de deschidere (reducerea cursei)
 • Sistem de blocare a cercevelei integrat în feroneria tip foarfece
 • Desprindere a feroneriei tip foarfece prin tastă de declanşare
 • Blocare antiefracţie (SKG)
 • Cu posibilitate de zăvorâre
 • Opritor pentru desprindere

GEZE OL 320
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Cartierul oraşului Killesberg, Stuttgart, Germania (Foto: N. Grünwald)

Fundaţia Ecksberg, Mühldorf, Germania (Foto: Robert Sprang)
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Sistem de feronerie rotativă şi basculantă cu pârghie

Sistemul de feronerie rotativă şi basculantă cu pârghie F 1200 se pretează pentru utilizarea la ferestrele grele şi cu suprafaţă mare. Îndeplineşte 
cerinţele speciale privind robusteţea şi stabilitatea, precum şi cerinţele privind confortul sporit de locuit.

Produs  

F 1200
Sistem de feronerie rotativă şi basculantă cu pârghie pentru ferestre grele şi cu suprafaţă mare, cu o 
cursă de deschidere de 180 mm, adecvat pentru o greutate a canatului de până la 200 kg 

Domeniul de aplicabilitate  • Pentru ventilarea confortabilă de zi cu zi pentru ferestre mari şi grele
 • Adecvat pentru ferestre dreptunghiulare cu deschidere spre interior

Caracteristici  • Sistem de feronerie rotativă şi basculantă cu pârghie, având o cursă de deschidere de până la 180 mm
 • Greutate a canatului de până la 200 kg
 • Îndeplineşte cerinţele speciale privind robusteţea şi stabilitatea
 • Ventilarea reglabilă continuu  de la aerisirea cu ajutorul fantei până la poziţia finală de basculare
 • Siguranţă funcţională prin acţionarea pârghiei independent de greutate cu indicator de control
 • Siguranţă suplimentară pentru utilizarea greşită şi cuplaj cu alunecare la suprasarcină
 • Blocare sigură prin dispunerea mai multor dispozitive de zăvorâre pe toate cele 4 laturi
 • Dispunerea tuturor elementelor de feronerie pe structura interioară a canatului
 • Manevrabilitate ridicată
 • Cu posibilitate de zăvorâre

GEZE F 1200
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Europa Center, Berlin, Germania (Foto: MM Fotowerbung)
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Sisteme de acţionare cu lanţ

Sistemele de acţionare cu lanţ sunt concepute pentru ferestre basculante, rabatabile, oscilo-culisante, turnante şi pivotante dreptunghiulare, 
montate vertical. Se pretează pentru ventilarea zilnică a încăperii, pentru sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi (RWA) şi ca dispozitiv 
de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi cu tiraj natural (NRWG). Sistemele de acţionare sunt montate paralel faţă de fereastră şi se adaptează 
armonios, în funcţie de culoare, la arhitectura ferestrei. Ele sunt echipate cu un lanţ special care poate transmite forţe de tracţiune şi de presiune. 
În poziţia închis, lanţul este ascuns în carcasa sistemului de acţionare.

Produse  
ECchain Posibilităţi simple de automatizare pentru sistemul de acţionare a ventilării (230 V), model de bază avan-

tajos din punct de vedere al costurilor şi performant, în special pentru construcţiile private de locuinţe 
Slimchain Sistem universal de acţionare cu lanţ cu design atractiv
Powerchain  Sistem performant de acţionare cu lanţ pentru elemente mari şi grele de fereastră   
E 920 - E 990 Sisteme integrate de acţionare cu lanţ pentru design minimalist la ferestrele mari     

Domeniul de aplicabilitate  • Ventilare naturală
 • Sistem de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi (RWA)
 • Dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi pe cale naturală (NRWG)
 • Locaţia de utilizare: faţadă sau acoperiş
 • Adecvat pentru canaturi oscilante, turnante, rabatabile, basculante, pivotante, de acoperiş
 • Pentru ferestre cu deschidere spre interior şi spre exterior
 • Montaj pe ramă, canat sau integrat

Caracteristici  • Sistemele de acţionare cu lanţ sunt disponibile cu lungimi ale cursei de 200 - 1200 mm şi, utilizate singu-
lar, sunt adecvate pentru o greutate a canatului de până la 150 kg

 • ECchain: Setare integrată a cursei la 200 mm sau 400 mm, montaj confortabil prin suporturi universale şi 
console pentru sisteme profilate uzuale pe piaţă, diferite variante de culoare disponibile

 • Slimchain/Powerchain/E 920 - E 990: Cursă a sistemului de acţionare cu posibilitate de reglare continuă şi 
viteze individuale pentru modul de ventilare şi RWA, modul sincron integrat pentru sincronizarea a ma-
xim 3 sisteme de acţionare fără aparat de comandă extern, comutator DIP pentru schimbarea modului 
de funcţionare (Solo/Syncro, Master/Slave), conectare la centralele RWA GEZE

GEZE Slimchain
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Situaţie de montaj (Foto: Foto Line L. Filoglou)

Facultatea de Arte, Alfter, Germania (Foto: Lothar Wels)
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Sisteme de acţionare cu piston

Sistemele electrice de acţionare cu piston RWA se pretează la deschiderea şi închiderea cu motor electric a canaturilor de fereastră basculante, 
rabatabile şi turnante, a ferestrelor încorporate în suprafaţa acoperişului şi a cupolelor de lumină. Se pretează pentru ventilarea zilnică a încăperii, 
pentru sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi (RWA) şi ca dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi pe cale naturală (NRWG).

Produse  
E 250 NT Sistem de acţionare cu piston în variantă compactă cu domeniu mare de aplicare pentru deschidere directă a 

ferestrelor mari, grele, cu forţă de tracţiune şi presiune de 750 N 
E 1500 N  Sistem de acţionare cu piston RWA pentru elemente grele de fereastră, sistem de acţionare cu dimensiuni reduse 

pentru cele mai solicitante cerinţe în ceea ce priveşte designul şi cu forţă de tracţiune şi presiune de 1500 N   
E 1500 S
    

Sistem de acţionare cu piston pentru ferestre grele, încorporate în suprafaţa acoperişului, cu forţă mare de com-
presie şi viteză ridicată (cursă completă sub 60 s)     

E 3000      Sistem de acţionare cu piston pentru ferestre foarte grele, încorporate în suprafaţa acoperişului, (până la 600 kg) 
cu forţă de tracţiune şi presiune de 3000 N       

Domeniul de aplicabilitate  • Ventilare naturală
 • Sistem de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi (RWA)
 • Dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi pe cale naturală (NRWG)
 • Locaţia de utilizare: faţadă sau acoperiş
 • Adecvat pentru canaturi oscilante, rotative, rabatabile, de acoperiş, ferestre lamelare
 • Pentru ferestre cu deschidere spre interior şi spre exterior
 • Montaj pe ramă sau canat

Caracteristici  • Sisteme de acţionare cu piston disponibile în lungimi ale cursei de 100 - 1200 mm şi adecvate pentru o 
greutate a canatului de până la 600 kg

 • Siguranţă şi protecţie suplimentare împotriva condiţiilor meteorologice cu ajutorul dispozitivelor de 
zăvorâre

 • Adecvate pentru conectarea la centralele RWA GEZE
 • Pentru lăţimi mari ale canatului se pot sincroniza mai multe sisteme de acţionare
 • Execuţie robustă, rezistentă la coroziune (E 1500 N / S, E 3000)
 • E 250 NT: Lungime reglabilă a cursei, funcţie de sincronizare, viteză reglabilă de deschidere (ventilare), 

decuplare la suprasarcină

GEZE E 250 NT
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Situaţie de montaj (Foto: Foto Line L. Filoglou)

Gara Saarbrücken, Germania (Foto: N. Grünwald)
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Sisteme de zăvorâre

Tendinţa de utilizare a ferestrelor din ce în ce mai mari necesită, pe lângă forţa de închidere a sistemului de acţionare la punctul de blocare, şi o 
unitate suplimentară de zăvorâre. Astfel, se pot garanta clase de performanţă definite în DIN EN 14351-1, în special privind încărcarea din vânt, 
etanşeitatea la ploaia torenţială şi etanşeitatea la aer. În cazul ferestrelor mari, trebuie, prin urmare, prevăzută o unitate de zăvorâre suplimentară. 
Prin motoarele E 905 / E 906 in combinaţie cu dispozitivul Power lock, GEZE oferă două sisteme de zăvorâre care pot fi utilizate pentru operarea 
punctelor suplimentare de închidere.

Produse  
Power lock Sistem de zăvorâre în combinaţie cu Slimchain, Powerchain sau E 250 NT 
E 905 / E 906  Sistem de zăvorâre în combinaţie cu sistemele integrate de acţionare cu lanţ E 920 - E 990   

Domeniul de aplicabilitate  • Ventilare naturală
 • Sistem de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi (RWA)
 • Dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi pe cale naturală (NRWG)
 • Locaţia de utilizare: faţadă
 • Adecvat pentru canaturi oscilante, turnante, rabatabile, basculante, pivotante
 • Pentru ferestre cu deschidere spre interior
 • Montaj pe ramă sau canat (Power lock) sau integrat (E 905 / E 906)

Caracteristici  • Un plus de siguranţă şi protecţie împotriva condiţiilor meteo nefavorabile
 • Se poate utiliza cu sistemele de închidere centralizată uzuale pe piaţă
 • Adecvate pentru conectarea la centralele RWA GEZE
 • Decuplarea electronică în poziţie de capăt oferă protecţie împotriva utilizării greşite şi suprasolicitării
 • Power lock: Designul sistemului de acţionare este adaptat aspectului dispozitivelor GEZE de acţionare cu 

lanţ sau cu piston , cu blocare şi deblocare în 6 secunde
 • E 905 / E 906: Soluţie de sistem pentru montaj integrat în profil în combinaţie cu sistemele de acţionare 

cu lanţ E 920 - E 990, cu blocare şi deblocare în 5 s, cablu de alimentare în canat, instalare facilă

GEZE Power lock
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Situaţie de montaj (Foto: Foto Line L. Filoglou)
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Sisteme de deschidere şi de zăvorâre

RWA 100 NT, RWA 105 NT şi RWA 110 NT sunt sisteme de deschidere şi de zăvorâre pentru fereastre în faţadă. Se pretează pentru ventilarea 
zilnică a încăperii, pentru sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi (RWA) şi ca dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi cu tiraj 
natural (NRWG). Datorită sistemului de zăvorâre mecanic, nu este necesară utilizarea unor dispozitive electrice de blocare suplimentare. Siste-
mele constau dintr-un set de console mecanice, combinate cu un sistem RWA de acţionare electrică cu piston E 250 NT de calitate superioară. 

Sisteme  
RWA 100 NT Sistem RWA pentru ferestre oscilante, basculante şi batante cu deschidere interioară

Combinaţie între un sistem de acţionare electrică cu piston E 250 NT montat aparent pe profilul ramei şi 
un set de console mecanice cu zăvorâre. 

RWA 105 NT  Sistem RWA de zăvorâre pentru ferestre oscilante, basculante, şi pivotante în construcţii riglă/montant
Combinaţie între un sistem de acţionare electrică cu piston E 250 NT cu montaj ingropat în profil şi un
set de console mecanice cu zăvorâre dublă

RWA 110 NT    Sistem RWA pentru ferestre oscilante, basculante şi batante cu deschidere exterioară
Combinaţie între un sistem de acţionare electrică cu piston E 250 NT cu montaj ingropat în profil şi un set 
de console mecanice cu zăvorâre     

Domeniul de aplicabilitate  • Ventilare naturală
 • Sistem de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi (RWA)
 • Dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi cu acţiune naturală (NRWG)
 • Pentru evacuare aer (evacuarea fumului (NRWG) sau devierea fumului) sau ventilare
 • Locaţia de utilizare: faţadă
 • Adecvat pentru canaturi oscilante, batante sau basculate
 • Pentru ferestre cu deschidere spre interior şi spre exterior
 • În funcţie de sistem, montajul se poate face pe ramă sau pe canat

Caracteristici  • Sistemul constă dintr-un set de console mecanice şi un sistem de acţionare cu piston E 250 NT
 • Deschideri mari ale ferestrelor, cursa pistonului fiind realizată in mai putin de 60 de secunde
 • Funcţionare sincronizată la canaturile late prin utilizarea a două sisteme
 • RWA 100 NT: Disponibil în 4 lungimi de cursă pentru toate tipurile comune de canaturi montate vertical; 

sunt posibile zăvorârea mecanică la muchia principală de închidere şi zăvorârea mecanică suplimentară 
la muchia secundară de închidere

 • RWA 105 NT: Disponibil în 3 lungimi de cursă pentru canaturi cu deschidere spre interior, montate verti-
cal, zăvorâre mecanică dublă pentru antiefracţie şi etanşeitate ridicată

 • RWA 110 NT: Disponibil în 3 lungimi de cursă pentru toate tipurile comune de canaturi montate vertical; 
zăvorâre mecanică la muchia principală de închidere

GEZE RWA 100 NT
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Situaţie de montaj (Foto: GEZE GmbH)

LTU Arena, Düsseldorf, Germania (Foto: MM Fotowerbung)
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Sistem RWA electromagnetic

Sistemul GEZE RWA EM „DESCHIS“ este o soluţie simplă pentru deschiderea ferestrelor RWA. În cazul unei lăţimi a canatului de 300 mm - 1000 
mm (canat basculant), respectiv 1200 mm (canat oscilant), zăvorârea are loc prin sistemul electromagnetic de blocare primar. În cazul unei lăţimi 
a canatului de până la 2000 mm (canat basculant), respectiv până la 2400 mm (canat oscilant), zăvorârea are loc prin sistemul electromagnetic 
de blocare primar şi sistemele de blocare secundare conectate printr-o tija de legătură. Sistemul electromagnetic de blocare primar şi sistemul 
mecanic de blocare secundar menţin canaturile ferestrelor închise în siguranţă, în sens contrar forţei de apăsare a braţelor cu arc şi presiunii 
vântului. Electromagnetul este alimentat permanent în curent continuu şi asigură bolţul în poziţia de închidere printr-un arc de presiune (prin-
cipiul curentului de repaus). În cazul în care curentul este întrerupt de centrala RWA, se decupleaza electromagnetul şi braţele cu arc deschid 
canaturile.

Sistem  
RWA EM „DESCHIS“ Soluţie simplă pentru deschiderea ferestrelor RWA 

Domeniul de aplicabilitate  • Sistem de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi (RWA)
 • Locaţia de utilizare: faţadă
 • Adecvat pentru canaturi oscilante, batante sau basculate
 • Pentru ferestre cu deschidere spre interior şi spre exterior
 • Montaj pe ramă sau canat

Caracteristici  • Blocare sigură a ferestrelor prin zăvorârea electromagnetică
 • Sistemul electromagnetic de blocare primar şi sistemul mecanic de blocare secundar menţin canaturile 

ferestrelor închise în siguranţă, în sens contrar forţei de apăsare a braţelor cu arc şi presiunii vântului.
 • În cazul lăţimilor de canat de 300 mm - 1000 mm (canat basculant) respectiv 1200 mm (canat oscilant), 

blocarea are loc prin sistemul electromagnetic de zăvorâre primar
 • În cazul lăţimilor de canat de până la 2000 mm (canat basculant) respectiv până la 2400 mm (canat osci-

lant), blocarea are loc prin sistemul electromagnetic primar de zăvorâre şi sistemul de blocare secundar, 
conectate printr-o tijă de legătură

 • Dotare ulterioară cu eforturi minime
 • Adecvate pentru conectarea la centralele RWA GEZE
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Situaţie de montaj (Foto: GEZE GmbH)
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Sisteme de acţionare electrice liniare

Sistemele manuale de comandă pentru deschiderea ferestrelor tip supralumină de la GEZE (OL 90 N, OL 95 şi OL 320) pot fi acţionate electric 
în combinaţie cu sistemele de acţionare electrice liniare E 212 şi E 205 şi utilizate pentru funcţia de ventilare. În cazul existenţei mai multor 
ferestre grele, acestea reprezintă o soluţie simplă şi economică pentru acţionarea cu motor a mai multor feronerii de tip foarfece. Construcţia 
îngustă facilitează o adaptare discretă la aspectul profilelor ferestrelor. Ansamblul este complet premontat. Comutatoarele de sfârşit de cursă 
şi protecţia sistemului de acţionare sunt deja încorporate şi reglabile. Cursa este, de asemenea, reglabilă variabil, astfel încât deschiderea se 
poate regla la locaţie.

Produse  
E 212 Pentru automatizarea sistemelor de acţionare pentru ferestrele tip supralumină GEZE (OL 90 N, 

OL 95, OL 320), forţă de tracţiune şi presiune de 1500 N 
E 205  Pentru automatizarea sistemelor de acţionare pentru ferestrele tip supralumină GEZE (OL 90 N, 

OL 95, OL 320), forţă de tracţiune şi presiune de 2000 N   

Domeniul de aplicabilitate  • Ventilare naturală
 • Sistem de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi (RWA), numai versiunea de 24 V
 • Locaţia de utilizare: faţadă
 • Adecvat pentru canaturile basculante
 • Pentru ferestre cu deschidere spre interior şi spre exterior
 • Montaj pe ramă

Caracteristici  • Soluţii motoare simple şi avantajoase din punct de vedere al costurilor pentru comanda mai multor 
feronerii tip foarfece

 • Construcţia îngustă permite o adaptare discretă la aspectul părţilor frontale ale ferestrelor
 • Ansamblul este complet premontat, comutatoarele de sfârşit de cursă şi protecţia sistemului de acţionare 

sunt deja încorporate şi reglabile
 • Cursa este reglabilă variabil, astfel încât lăţimea de deschidere se poate regla flexibil la locaţie
 • Adecvat pentru conectarea la centralele RWA GEZE, numai versiunea de 24 V

GEZE E 212 şi E 205
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VGH Versicherungen, Hannover, Germania (Foto: Lothar Wels)
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Sisteme de acţionare tip foarfecă

Sistemul de acţionare liniară conectat cu sistemele de acţionare pentru ferestrele tip supralumină reprezintă o soluţie atractivă pentru comanda 
mai multor ferestre. Sistemul este flexibil şi poate fi utilizat pentru ventilarea şi aerisirea zilnică şi evacuarea sigură a fumului prin ferestrele tip 
supralumină. Sistemul de acţionare tip foarfecă E 170, respectiv E170/2 combină avantajele OL 90 N şi E 212 şi le completează cu aspectul atractiv 
şi uşurinţa montajului. Foarfeca se află în profilul de mascare. Avantajele constau într-un design îmbunătăţit şi o protecţie suplimentară împotri-
va impurităţilor. Cursa este reglabilă variabil, astfel încât lăţimea de deschidere se poate regla flexibil la locaţie. Versiunea cu 2 foarfece E 170/2 
deplasează şi canaturile late şi grele în mod confortabil şi sigur.

Produse  
E 170   Sistem de acţionare liniar conectat cu sisteme de acţionare pentru ferestre tip supralumină pentru 

comanda mai multor ferestre
E 170/2    Versiune cu 2 foarfece pentru canaturi late şi grele

Domeniul de aplicabilitate  • Ventilare naturală
 • Sistem de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi (RWA), numai versiunea de 24 V
 • Pentru evacuare aer (ca evacuarea fumului (NRWG) sau devierea fumului) sau ventilare, numai versiunea 

de 24 V
 • Locaţia de utilizare: faţadă
 • Adecvat pentru canaturile basculante
 • Pentru ferestre cu deschidere spre interior
 • Montaj pe ramă

Caracteristici  • Adecvat pentru conectarea la centralele RWA GEZE, numai versiunea de 24 V
 • Avantaje de design şi protecţie suplimentară împotriva murdăriei prin integrarea foarfecelor în profilul 

de mascare
 • Cursa este reglabilă variabil, astfel încât lăţimea de deschidere se poate regla flexibil la locaţie
 • Execuţia cu 2 foarfece E 170/2 deplasează şi canaturile late şi grele în mod confortabil şi sigur

GEZE E 170 şi E 170/2
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GEZE GmbH, Leonberg, Germania (Foto: Dirk Wilhelmy)
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Sisteme de ventilare

Pentru funcţionarea sigură a sistemului de evacuare naturală a fumului şi a gazelor fierbinţi sunt necesare întotdeauna suprafeţe de ventilare 
dimensionate corespunzător. Suprafeţele de ventilare din partea inferioară a clădirii sunt traversate de aer rece, astfel încât - datorită ascensi-
unii termice - cantităţile existente de gaze şi fum urcă şi pot fi evacuate prin suprafaţa de evacuare de la partea superioară a clădirii. Pentru 
interacţiunea deschiderilor de ventilare şi evacuare a aerului, GEZE oferă mai multe sisteme de ventilare complet coordonate.

Sisteme  
RWA TÖ Centrală RWA în combinaţie cu amortizor montat invers 
RWA K 600  Sistem de acţionare cu pârghie rabatabilă pentru deschiderea uşilor şi ferestrelor   
RWA AUT    Deschidere automată a uşilor în caz de solicitare RWA     

Domeniul de aplicabilitate  • Ventilare naturală
 • Sistem de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi (RWA)
 • Dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi pe cale naturală (NRWG)
 • Pentru ventilare şi evacuarea fumului (RWA K 600)
 • Locaţia de utilizare: faţadă, acoperiş, uşă
 • Adecvat pentru uşi şi ferestre (RWA K 600)

Caracteristici  • Adecvat pentru conectarea la centralele RWA GEZE

 • RWA TÖ: sistem simplu pentru crearea unor suprafeţe mari de ventilare, declanşat prin centrala de 
comandă cu alimentare de urgenţă, deschide uşa în caz RWA prin forţa amortizorului pentru uşă montat 
invers. Uşa se poate utiliza în combinație cu sistemul RWA TÖ şi ca deschidere pentru evacuarea fumului. 
În combinaţie cu sistemul pentru ieşirea de urgență GEZE (RWS), se poate utiliza şi ca soluţie de evacuare 

 • RWA K 600: se poate utiliza universal la ferestre şi uşi pe latura cu balama şi pe latura opusă a bala-
malei, facilitează un unghi de deschidere de peste 90° la ferestre şi uşi, sistemul de comandă integ-
rat facilitează funcţionarea multiplă sincronizată şi comenzi ale secvenţei de închidere fără mo-
dul suplimentar, contact integrat de detectare pentru circuitul direct al unui deschizător de uşă 

 • RWA AUT: Utilizare la uşile cu acces automat, care, în funcţie de poziţia în clădire, sunt folosite ca deschi-
deri de aerisire în caz de urgență. Prin lăţimile mari de deschidere ale uşilor automate GEZE se pot crea 
suprafeţe mari de ventilare, protecția uşii automate conform DIN 18650 garantează confort şi siguranţă, 
combinarea cu sistemul pentru căile de evacuare GEZE (RWS) facilitează utilizarea la uşile de evacuare

GEZE RWA K 600
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IKEA, Taastrup, Danemarca (Foto: Morten Bak)
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Centrale RWA

Centralele de comandă cu alimentare de urgenţă facilitează comanda coordonată şi declanşarea deschiderilor de ventilare şi evacuare a ae-
rului, care sunt echipate cu sisteme de acţionare cu motor electric. Declanşarea în caz de incendiu se realizează prin senzori de fum automaţi, 
butoane manuale ale instalaţiilor de evacuare a fumului şi căldurii sau emiţătoare de alarmă externe. Sistemele de acţionare de la ferestre şi 
deschiderile de evacuare a fumului pentru regimul de ventilare normal pot fi comandate prin butoane de ventilare. GEZE oferă diferite tipuri de 
centrale şi dimensiuni, astfel încât pentru fiecare RWA se poate găsi soluţia adecvată.

Produse  
THZ Centrală pentru casa scării, o soluţie compactă pentru instalaţiile mici RWA
THZ Comfort  Un plus de siguranţă şi confort pentru micile sisteme RWA, de ex. în casa scării
E 260 N8 - N32    Dispozitive centrale de comandă pentru soluţii RWA mici până la medii     
MBZ 300      Centrală modulară pentru adaptarea flexibilă la cerinţele specifice obiectivului

Domeniul de aplicabilitate  • Comanda instalaţiilor de evacuare a fumului pe cale naturală (NRWG conform EN 12101) sau instalaţii de 
evacuare a fumului (RWA), de ex. în casele scărilor.

 • Sistem de comandă şi sursă de alimentare în situaţii de urgenţă pentru sistemele de acţionare de 24 V 
c.c. în caz de incendiu

 • Comanda unei ventilări naturale controlate
 • Există posibilitatea sistemelor RWA mici, medii şi complexe

Caracteristici  • THZ: centrală compactă cu design minimalist, posibilităţi de parametrizare pentru reglare individuală, 
curent de ieşire 3,4 A, de ex. pentru o soluţie de ventilare şi de evacuare a fumului; 10 detectoare de fum, 
respectiv de căldură se pot conecta până la 8 butoane RWA, precum şi un semnal de alarmă extern

 • THZ Comfort: aceleaşi posibilităţi de conectare şi de parametrizare precum THZ, carcasă metalică solidă, 
conţine suplimentar un buton luminos RWA şi de ventilare, integrat în carcasă, precum şi o interfaţă 
confortabilă de punere în funcţiune

 • E 260 N8 - N32: sursă de alimentare şi sistem de comandă RWA, până la 8 grupe de acţionare, a doua 
grupă de alarmă posibilă, 10-15 butoane RWA per linie de alarmă, precum şi până la 20 de detectoare 
de fum, respectiv de căldură

 • MBZ 300: structura modulară şi posibilităţile multiple de reglare printr-un program software pentru PC 
oferă posibilitatea unei centrale RWA pentru anumite clădiri sau proiecte; putere de ieşire de 10 A, 24 
A, 48 A sau 72 A, flexibilă şi extensibilă pentru a include tronsoane de incendiu şi grupuri de ventilare, 
precum şi conexiunea dintre mai multe centrale

THZ şi THZ Comfort GEZE
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Augustinum, Stuttgart, Germania (Foto: Dirk Wilhelmy)

Situaţie de montaj (Foto: GEZE GmbH)
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Sisteme pentru căi de evacuare

Sistemul GEZE SecuLogic pentru caile de evacuare este construit în jurul ansamblului format din diverse componente de sistem GEZE, cum ar 
fi sistemele automate de acţionare pentru uşi, amortizoarele pentru uşă, incuietori cu motor, deschizătoare pentru uşi de evacuare, instalaţii 
de semnalizare a incendiilor şi a pericolelor sau sisteme de control al accesului, toate acestea utilizând unitatea de control a uşii TZ 320 ca un 
„creier“ al întregului sistem. Sistemul îndeplineşte toate cerințele unei soluții foarte moderne şi fiabile, având un design corespunzător. Sistemul 
SecuLogic pentru căile de evacuare corespunde directivei EltVTR şi standardului european prEN 13637. 

Produse  
TZ 300 Supravegherea uşilor individuale fără interconectare 
TZ 320  Soluţie Standard Plus pentru supravegherea căilor de evacuare cu funcţii de reţea (3 intrări / 2 ieşiri)   
TZ 320 cu cutie de conexiuni KL 220    Soluţie convenabilă pentru monitorizarea mai multor uşi de evacuare (7 intrări / 8 ieşiri)     

Domeniul de aplicabilitate  • Comanda şi supravegherea uşilor individuale de evacuare zăvorâte electric, fără interconectare
 • Pentru aplicaţii simple sau clădiri mai mici (funcţionare autonomă)
 • Supravegherea uşilor de evacuare conectate în reţea
 • Concept flexibil pentru mai multe uşi de evacuare - adaptate individual ca soluţie cu 1, 2 sau 3 unități
 • Se pretează pentru montaj îngropat sau aparent

Caracteristici  • TZ 300: model de bază, avantajos din punct de vedere al costurilor, uşor de instalat, declanşare manuală 
foarte sigură cu ajutorul unui buton mare protejat de un capac de siguranţă

 • TZ 320: numeroase intrări şi ieşiri pentru mai multă funcţionalitate, montaj simplu prin conexiuni clar 
separate, setarea parametrilor prin terminalul de service ST 220, funcţionare prin alimentare electrică 
integrată

 • TZ 320 cu bloc de prindere KL 220: domeniu de aplicabilitate extins datorită mai multor intrări şi ieşiri, 
adecvat, de asemenea, pentru montaj în structura cu capac a unui sistem de acţionare pentru uşi batan-
te, transmiterea mesajelor de alarmă, stare zăvorât/deschis, acţionarea clanţei uşii, extensie pentru bolţ

GEZE TZ 320
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Vitra Haus, Weil am Rhein, Germania (Foto: Oliver Look)

Vitra Haus, Weil am Rhein, Germania (Foto: Oliver Look)
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Sisteme de control al accesului

Sistemul de control al accesului GEZE SecuLogic, ca soluţie de sistem universală compactă, prin internet, cu toate componentele uşii, ca de ex. 
cititorul biometric de amprente sau interfaţa uşii cu management integrat de autorizare, îndeplineşte cerinţele unui sistem de indentificare mo-
dern. Dimensiunile minime ale sistemului de control al accesului şi integrarea optimă a cititorului de legitimaţii în instalaţia clădirii oferă libertate 
mare de configurare şi design pentru uşi. Fie că este vorba de identificarea biometrică a amprentelor sau de sistemul bazat pe carduri, sistemul 
SecuLogic de control al accesului se poate utiliza la o singură uşă sau la sisteme de uşi interconectate prin reţea. 

Sisteme  
Basic-Line (varianta standard) Sistem autonom pentru un modul cititor

Unitatea de evaluare a accesului pentru o uşă este disponibilă fără conexiune PC/reţea 
Comfort-Line  Soluţie de reţea pentru până la 8 uşi/puncte de control (extensibilă până la 32)

Basic-Line extinsă pentru reţea cu drepturi de acces   
Individual-Line    Soluţie personalizată pentru fiecare clădire     

Domeniul de aplicabilitate  • Controlul accesului de tip autonom, pretabil şi pentru uz casnic
 • Controlul accesului cu supravegherea şi comanda simple prin browser standard
 • Controlul accesului pentru cerinţe individuale

Caracteristici  • Basic-Line: 1 modul cititor, sistem pentru o uşă, pentru max. 20 de persoane. Componente de sistem: 
unitate GEZE pentru o singură uşă GCDU 100/2, cititor GEZE RFID GCVR 200, cititor GEZE RFID GCRR 200, 
cititor de amprentă GEZE GCFP 401, unitate de alimentare NET 320 GEZE

 • Comfort-Line: 8 module cititoare, sistem pentru 4 uşi, pentru max. 500 persoane, acces prin reţea, sistem 
de alarmă/monitorizare uşă, configurare timp. Componente sistem : unitate principală GEZE GCMU 200, 
unitate GEZE pentru uşă GCDU 200, cititor GEZE RFID GCVR 200, cititor GEZE RFID GCRR 200, cititor GEZE 
RFID GCVR 200 (T), cititor de amprentă GEZE GCFP 401, unitate de alimentare NET 320 GEZE

 • Individual-Line: sistemul deschis permite posibilităţi individuale de configurare, de ex. interfeţe pentru 
sisteme de alarmă sau de gestionare a clădirilor, cu posibilitatea a 24 puncte de control, extindere prin 
funcţionare grupată până la 300 de puncte de control, 3000 de utilizatori pentru versiunea biometrică, 
înregistrarea timpului, integrarea cilindrilor mecatronici / feroneriilor digitale / cititoarelor cu rază mare de 
acţiune, transmitere codată de date HTTPS, alarmare prin e-mail, creare de rapoarte

Cititor de amprente  
GEZE GCFP 401
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Clădirea administrativă a Bisericii Catolice, Stuttgart, Germania (Foto: Dirk Wilhelmy)
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Încuietori antipanică şi bară antipanică (IQ locks)

În caz de urgenţă, se pune problema posibilităţii de a părăsi clădirea în câteva secunde, în special dacă sunt persoane în pericol. Pe de altă 
parte, zonele sensibile trebuie să fie protejate împotriva accesului neautorizat. Încuietoarea antipanică cu blocare automată oferă siguranţă fără 
compromisuri atât pentru persoane, cât şi pentru bunuri. Cu ajutorul gamei de încuietori IQ lock, GEZE a dezvoltat soluţii optime pentru cerinţe 
individuale de siguranţă. Încuietoarea este una inteligentă, iar aceasta este valabil nu doar la căile de evacuare şi de salvare. 
Bara antipanică GEZE este o bară cu acţionare orizontală pentru orice domeniu de aplicare, conform standardului european EN 1125, pentru 
deschiderea simplă a ieşirilor de urgenţă.

Produse  
Pentru uşile cu 1 canat    
IQ lock EL  Încuietoare electronică cu motor în combinație cu sistemele de acţionare pentru uşi batante
IQ lock EM    Încuietoare electromecanică cu mâner în combinație cu sistemul de control al accesului     
IQ lock C Încuietoare mecanică cu contacte de monitorizare       
IQ lock M        Încuietoare mecanică antipanică pentru funcţie antipanică simplă         
Pentru uşile cu 2 canaturi

IQ lock AUT
Soluţie multifuncţională pentru uşile antipanică cu canaturile de uşă automatizate pe ambele laturi, cons-
tând din: încuietoare cu motor IQ lock EL DL, contraplacă DL, sistem de acţionare cu tijă IQ AUT 

IQ lock EL DL  Încuietoare electronică cu motor în combinație cu sistemele de acţionare pentru uşi batante
IQ lock EM DL Încuietoare electromecanică în combinație cu sistemul de control al accesului
IQ lock C DL Încuietoare mecanică cu contacte de monitorizare  
IQ lock M DL   Încuietoare mecanică antipanică pentru funcţie antipanică simplă    
Bară antipanică Bară cu acţionare orizontală pentru deschiderea simplă a ieşirilor de urgenţă, corespunzător standardului EN 1125

Domeniul de aplicabilitate  • Uşile din căile de evacuare şi de salvare
 • Funcţie antipanică pentru uşile batante cu 2 canaturi automatizate pe ambele laturi
 • Uşi rezistente la foc
 • Ieşiri de urgenţă
 • Control acces / sistem de căi de evacuare
 • Utilizare cu sisteme automate de uşi batante unidirecțional şi tehnologie GEZE pentru uşi
 • Ventilare RWA

Caracteristici  • Opționale: deblocare motorizată, zăvorâre automată mecanică, funcție full panic, funcţie electrică sau 
mecanică de temporizare, diverse moduri de operare, mâner exterior cuplabil electric, contacte de 
răspuns pentru poziţii ale încuietorii

 • Gama vastă de produse a familiei IQ lock oferă posibilităţi pentru solutii multiple
 • Integrare în sistemul de control al accesului şi RWA
 • Dispozitive de blocare încrucişate (distanţa de 3 mm între dispozitivul de blocare şi bolț împiedică 

forţarea)

GEZE IQ lock AUT
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Finanzakademie, Bonn, Germania (Foto: Lothar Wels)

Vector, Stuttgart, Germania (Foto: Dirk Wilhelmy)
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Broască electromagnetică îngropată (IQ eStrike)

Broasca electromagnetică compactă GEZE IQ eStrike A5000 / A5300 pentru aplicaţii standard poate fi utilizată la toate sistemele pentru uşi care 
trebuie menţinute închise fără efort. O altă variantă, GEZE IQ eStrike FT500 / FT501, este cea mai mica broască electromagnetică anti-incendiu 
certificată şi se utilizează la uşile rezistente la foc cu cerinţe ridicate privind siguranţa.
Este permisă utilizarea broaştei electromagnetice compacte A5000 la uşile etanşe la fum fără a îi aduce şi alte modificari. O variantă nouă 
este A5000--F care are şi radioreceptor integrat. Broasca electromagnetică cu curent de lucru IQ eStrike A5000--F poate fi utilizată, de aseme-
nea, la toate uşile standard şi etanşe la fum, fiind zăvorată cand este deconectată de la curent. Dacă primeşte un semnal prin radioemiţător, 
se deblochează. A5000--F se poate utiliza, de exemplu, pentru comanda unui sistem de acţionare a porţii garajului şi pentru deschiderea 
suplimentară a uşii casei cu acelaşi deschizător radio de uşă.

Produse  
A5000--B Broască electromagnetică compactă certificată pentru utilizarea la uşile etanşe la fum, forţă de blocare de 5000 N 

A5001--B  
Broască electromagnetică compactă cu contact de monitorizare uşă (uşă închisă) certificată pentru utilizarea la uşile 
etanşe la fum, forţă de blocare de 5000 N   

A5000-FB    Broască electromagnetică compactă cu ghidare a bolțului încuietorii, forţă de retenție 5000 N     

A5000--E      
Broască electromagnetică compactă cu procesor de semna şi mod de economisire a energiei electrice certificat pen-
tru utilizarea la uşile etanşe la fum, deblocare sub sarcină preliminară de cca. 160 N, economisire de energie electrică 
de cca. 75 % după deblocare       

A5000--F
Broască electromagnetică compactă cu radioreceptor integrat pentru uşile care trebuie să fie deschise prin emiţător 
portabil, certificat pentru utilizarea la uşile etanşe la fum, forţă de retenție de 5000 N 

A5300--B  Broască electromagnetică compactă în varianta de execuţie cu curent de repaus, forţă de retenție de 5000 N   

FT500--B
Broască electromagnetică compactă pentru uşile rezistente la foc, forţă de retenție de 8000 N, adâncimea bolţului 
zăvorului de 6,5 mm 

FT501--E  
Broască electromagnetică compactă pentru uşile rezistente la foc cu contact de monitorizare uşă, procesor de semnal, 
mod de economisire a energiei electrice, sarcină preliminară de cca. 160 N, economisire a energiei electrice de cca. 75 %   

Domeniul de aplicabilitate  • Pentru uşile care trebuie menţinute închise fără efort
 • Pentru uşile rezistente la foc cu cerinţe ridicate privind siguranţa
 • Utilizare la uşile etanşe la fum
 • Pentru uşi batante dreapta şi stânga
 • Uşile care trebuie deschise prin emiţătorul portabil prin sistem de comandă radio

Caracteristici  • Broască electromagnetică compactă cu dimensiuni reduse
 • Montaj vertical sau orizontal
 • Diodă de protecţie CEM bipolară integrată la toate variantele
 • Adâncimea bolţului zăvorului de minim 6 mm
 • Seria A5000 este certificată pentru uşile etanşe la fum
 • Broasca electromagnetică compactă GEZE IQ eStrike FT500 / FT501: cea mai compactă broască 

electromagnetică certificată pentru uşi rezistente la foc
 • Multiple variante de broaşte electromagnetice pentru diverse cerințe de siguranţă

GEZE A5000--B
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Ammersee Gymnasium, Dießen, Germania (Foto: MM Fotowerbung)
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Sisteme manuale amovibile (MSW)

Sistemele manuale cu amovibile deschid, împart şi separă încăperi şi se adaptează în mod flexibil la orice utilizare. Sistemele amovibile de la 
GEZE se pretează în special pentru soluţiile integral din sticlă care pun accent pe design, moderne, potrivite unei arhitecturi exigente. Utilizarea 
sticlei izolante care nu determină nicio obturare semnificativă a vizibilităţii devine posibilă prin designul filigran al ramei sistemului MSW. Soli-
citarea unor soluţii eficiente energetic devine din ce in ce mai importantă şi la echiparea magazinelor. Un sistem modular flexibil şi integrarea 
elementelor pentru foaia de uşă, având diverse funcții, oferă libertate mare de design la clădiri precum hoteluri, săli de congres, centre comer-
ciale, gări sau aeroporturi şi nu numai.

Produse  
MSW Classicline, Pureline, Protectline Sisteme amovibile configurabile individual cu vitraj ESG sau VSG

Classicline: Profilele au o formă uşor înclinată direct pe geam, având o înălţime a profilului de 107 
mm
Pureline: Design unghiular modern, profilele pot fi combinate cu cu sistemele existente
Protectline: Profilele oferă protecţie sporită împotriva deteriorărilor geamului, de ex. cele cauzate de 
echipamente de curăţare, şi sunt, astfel, deosebit de adecvate pentru aeroporturi şi gări

MSW cu canaturi cu cadru subţire  Eficienţă energetică îmbunătăţită prin utilizarea sticlei cu coeficient de izolare termică, fără obturarea 
transparenţei faţadelor

MSW cu IGG MSW cu sisteme integrate integral din sticlă,  profilele şi sistemul de feronerie sunt integrate invizibil 
între panourile de sticlă

MSW cu canaturi având alte tipuri de 
panouri    

Pentru soluţii specifice obiectivului şi concepte inovatoare de spaţiu pot fi utilizate canaturi din 
lemn, aluminiu sau plastic împreună cu sistemul GEZE MSW

Domeniul de aplicabilitate  • Centre comerciale: deschidere completă sau parţială a părţii frontale a magazinului, utilizare ca spațiu de 
prezentare/vitrină pe timp de noapte

 • Magazine de pe străzi comerciale: deschidere completă a părţii frontale a magazinului pe timp de vară, 
deschidere parţială pe timpul iernii, se recomandă utilizarea sistemului MSW cu canaturi cu cadru subţire, 
deoarece eficienţa energetică se îmbunătăţeşte prin utilizarea sticlei cu coeficient de izolare termică

 • Arhitectură la standarde ridicate cu ajutorul IGG, profile ascunse, integrate între panourile de sticlă
 • Profile de adaptare pentru canaturile având alte tipuri de panouri, pentru a crea soluţii specifice obiecti-

vului şi concepte inovatoare de spaţiu

Caracteristici  • Sistem de şine de rulare cu tehnologie de parcare in curbă pentru deplasare si operare facile
 • Caracteristici excepţionale de rulare şi funcţionare extrem de silenţioasă datorită rolelor teflonate, chiar 

şi în cazul canaturilor mari
 • Diferite variante de uşi glisante şi batante cu mecanism de comutare uşor de operat pentru multiple 

posibilităţi de configurare
 • Transparenţă maximă la utilizarea sticlei cu coeficient de izolare termică, deoarece lăţimea cadrului 

măsoară doar 30 mm
 • Greutate a canatului de până la 150 kg, înălțime de instalare de până la 4000 mm
 • Sistemul modular facilitează proiectarea produsului conform specificaţiilor clientului

GEZE Classicline, Pureline,
Protectline
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Volksbank Ludwigsburg, Germania (Foto: Lazaros Filoglou)

Multimedia House, Frederiksberg, Danemarca (Foto: Morten Bak)
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Sisteme integrate din sticlă (IGG)

Prin intermediul sistemului integrat, realizat integral din sticla, GEZE IGG, profilele şi sistemul de feronerie sunt integrate invizibil între panourile 
de sticlă, fără componente aplicabile sau vizibile pe suprafaţa geamului. Designul fațadelor poate fi implementat fără întreruperi, indiferent dacă 
au fost proiectaţi pereţi sau uşi glisante, uşi batante unidirecțional şi bidirecțional. GEZE IGG se poate utiliza la faţadele integral din sticlă montate 
la interior sau la exterior.

Produse  
Slimdrive SL NT cu IGG Sistem de acţionare pentru uşi glisante cu o înălţime a acţionării de numai 7 cm în combinație 

cu sistemul integral din sticlă integrat pentru faţadele atractive vizual. Designul elementelor din 
sticlă se păstrează în întregime datorită tehnologiei integrate din sticlă 

Slimdrive SLT cu IGG Sistem telescopic de acţionare pentru uşi glisante cu o inălţime a acţionării de numai 7 cm în 
combinație cu sistemul IGG, ideal pentru faţadele din sticlă în construcţiile riglă/montant 
Profilele şi sistemul de feronerie sunt integrate invizibil între panourile de sticlă

MSW cu IGG Sistemul manual amovibil cu elemente mobile din sticlă asigură împărţirea transparentă a 
încăperii, precum şi utilizarea flexibilă a spațiului   

Uşă batantă unidirecțional şi 
bidirecțional cu IGG

Sistemul integral din sticlă fără ramă cu feronerie integrată pentru uşile batante unidirecțional şi 
bidirecțional oferă libertate de configurare la clădirile noi şi la cele care necesită restaurare

Perlan 140 cu IGG Uşile glisante manuale cu execuţie integrată complet din sticlă se caracterizează printr-un design 
minimalist şi elegant, ideal pentru utilizarea de durată în zonele rezidenţiale şi de muncă cu trafic 
intens

Domeniul de aplicabilitate  • Pentru sistemele interioare şi exterioare
 • Uşi glisante automate şi manuale
 • Sisteme manuale amovibile (partiționare flexibilă a spaţiului)
 • Uşi batante automate şi manuale

Caracteristici  • Profilele şi feroneria sunt integrate invizibil între panourile de sticlă
 • Aspect uniform, fără elemente proeminente
 • Marginea sticlei vopsită pentru ascunderea feroneriei
 • Se poate adapta individual la dorinţele clientului

Privire de ansamblu asupra produselor GEZE

SISTEME GEZE PENTRU STICLĂ

      64



Clinica Düsseldorf, Germania (Foto: Lothar Wels)

Ronald McDonald Elternhaus, Tübingen, Germania (Foto: Lothar Wels)
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Sisteme de feronerie pentru construcții din sticlă (Patch Fittings)

GEZE Patch Fittings reprezintă un sistem de fixare pentru sticlă, având multiple aplicaţii în zona interioară şi exterioară. Sistemul Pendulo combină 
sistemul de feronerie Patch Fittings cu o şină continuă, amortizorul pentru uşă Pendulo C fiind integrat în profil. Uşa batantă bidirecțional se 
deplasează controlat din poziția blocat deschis (90°) până în poziţia închis. La sistemul Pendulo nu sunt necesare protecţia muchiei inferioare a 
sticlei şi montajul in pardoseală al amortizoarelor pentru uşă.

Produse  
PT 10 / PT 20   Feronerie pentru colţul inferior / feronerie pentru colţul superior pentru uşi batante bidirecţional 
PT 24 şi PT 21 Pivot superior
PT 30  Feronerie pentru ferestre tip supralumină cu pivot superior   
PT 40 / PT 75 Feronerie unghiulară pentru ferestre tip supralumină / feronerie dublă pentru ferestre  

tip supralumină 
US 50-RD Încuietoare centrală cu bolţ rotund  
PL 50-RD  Încuietoare de colţ cu bolţ rotund 
PL 55 Încuietoare de pardoseală cu bolţ rotund 
GK 50 / GK 20  Contraplacă / contraplacă pentru incuietoare dublă 
PT 63 / PT 70, PT 80 / PT 84, 
PT 90

Feronerie de legătură cu opritor / feronerii de legătură / feronerii de legătură pentru fixarea  
pe perete

FP-P  Feronerie de prindere panou fix   
Produse în combinaţie cu 
Patch Fittings 
Pendulo C Şina de uşă cu amortizor integrat ghidează în mod controlat canatul deschis al uşii înapoi în poziţia închis, 

având sau nu funcţia de blocare în poziţie deschisă la 90°
TS 500 NV şi TS 500 N EN3  Amortizoare pentru uşi batante unidirecţional şi bidirecţional  

Domeniul de aplicabilitate  • Soluţii de feronerie pentru sisteme integral din sticlă
 • Pentru sisteme din zona interioară şi exterioară
 • Pentru pereţi separatori din sticlă ficşi
 • Pentru uşi batante bidirecţional

Caracteristici  • Greutate a canatului uşii de până la 100 kg, lăţime a canatului uşii de până la 1000 mm, înălţime a cana-
tului uşii de până la 2800 mm

 • Timpii scurţi de montaj prin premontarea preliminară rapidă a tuturor feroneriilor pentru sticlă
 • Feroneria pentru sticlă facilitează o execuţie perfectă din punct de vedere tehnic şi cu aspect atractiv a 

sistemelor standard integral din sticlă
 • Structură modulară a tuturor feroneriilor, constând din corpuri de bază, ansambluri funcţionale şi capace 

cu prindere prin cleme
 • Utilizarea decupajelor standard
 • Adaptarea fără probleme la grosimi ale sticlei de 8 - 12 mm
 • Capace elegante de acoperire din inox lustruit sau şlefuit, aluminiu EV1
 • Înşurubarea bidirecţională împiedică demontarea neautorizată a geamului

GEZE PT 40
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Situaţie de montaj, clădire de locuinţe (Foto: oculus 3ds)

Glas Trösch, Kempten, Germania (Foto: N. Grünwald)
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