GEZE AJTÓTECHNIKA

GEZE tolórendszerek
Filigrán technika – nagy teherbírás
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GEZE görgő- és design tolórendszerek

Termékinformáció
Tolóajtó rendszerekre vonatkozó termékinformáció
A gyártónak a termékfelelősségi törvényben (Prod-HaftG 4. §)
meghatározott, a termékeiért vállalt felelőssége értelmében
figyelembe kell venni a tolóajtókra vonatkozó alábbi
információkat. Ezeknek az információknak a figyelmen kívül
hagyása felmenti a gyártót szavatossági kötelezettsége alól.

A termék teljesítőképessége
Ha katalógusok, prospektusok, a teljesítőképességről szóló
leírások és egyéb termékinstrukciók nem határozzák meg
konkrétan a termék teljesítőképességét, akkor a vasalatokkal
szemben támasztott követelményeket velünk kell megbeszélni.
Az előírásaink, amelyek a vasalatok összetételére vonatkoznak,
kötelező erejűek.

Termékinformáció és rendeltetésszerű használat
A termék ápolása és karbantartása
A tolóajtó vasalatok ennek a definíciónak az értelmében
tolható ajtószárnyak és hasonló tolható elemek vasalatai, a
továbbiakban objektumok, amelyeket lépési sebességnél
általában nem mozgatnak gyorsabban. A tolóvasalatok a
függőlegesen beépített fa, műanyag, üveg, alumínium, acél
vagy ezek megfelelő anyagkombinációjából készült ajtószárnyak
esetén kerülnek felhasználásra. Az ajtószárny alsó vízszintes
szára padlóvezetéses. Nedves helyiségekben, az időjárási
viszonyok közvetlen hatásának kitéve, keresztszél esetén, tenger
közelében vagy agresszív korróziót okozó környezetben a
termékeket különleges kivitelként kell előállítani.
A rendeltetésszerű használathoz tartozik kiváltképpen a
szakszerű szerelés. A vasalatnak minden helyen megfelelő
stabilitással kell rendelkeznie. A szerelés
nem károsíthatja vagy változtathatja meg a vasalat funkcióját.
Az eltolási út behatárolása érdekében ütközőket kell beépíteni.

Hibás használat
Hibás használat, azaz nem rendeltetésszerű termékhasználat áll
fenn, ha:
c	a vasalatok nagyobb megterhelésnek vannak kitéve, mint a

a katalógusban vagy az egyéb termékleírásokban megjelölt
maximális teherbírás
c	a szerelés szakszerűtlen, ill. a rögzítés nem megfelelő
c	a környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony
c	különösen agresszív anyagok gyakorolnak hatást
c	szakszerűtlenül durva ütési és esési megterheléseknek
vannak kitéve
c	a futócső helyzete erősen eltér a vízszintestől
c	a futópályába idegentestek hatolhatnak be
c	a futógörgőket túl nagy sebességgel használják
c	olyan változtatásokat hajtanak végre, amelyeket nem
egyeztettek a gyártóval
c	a nyitási területre vagy a szárnyak ill. az objektum közé
akadályok kerülnek, amelyek a rendeltetésszerű használatot
akadályozzák
c	a szárnyak ill. az objektum még külön terhelésnek van kitéve
c	a betolásnál ill. zárásnál a szárnyak és a gerébtok közé
nyúlnak ill. a szárny betolásánál személy vagy testrészek
vannak a betolási területen.
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A biztonsági szempontból fontos vasalatok biztos helyzetét és
kopását rendszeresen kell ellenőrizni.
A követelményektől függően a rögzítőcsavarokat meg kell húzni
vagy kicserélni. Ezenkívül legalább évente a következő ápolási
és karbantartási munkákat kell elvégezni:
c	minden mozgó rész hibátlan működésének az ellenőrzése
c	csak olyan tisztítószereket szabad használni, amelyek a

vasalatok korrózióvédelmét nem károsítják
c	a hibás vasalatokat ki kell cserélni
c	A vasalatok beállítását, valamint cseréjét szaküzemnek kell
elvégeznie.

Információs és oktatási kötelezettségek
Az információs és oktatási kötelezettségek teljesítéséhez a
tervező, a szakkereskedő, a beépítő, az építtető és a felhasználó
számára a következő eszközök állnak rendelkezésre:
c	katalógusok, prospektusok
c kiírási szövegek, ajánlati dokumentumok
c felerősítési ill. szerelési útmutatók, beépítési rajzok

A vasalatok helyes használata, a működésüknek a biztosítása, a
karbantartásuk és ápolásuk érdekében
c	az építészeknek és tervezőknek meg kell rendelniük és be

kell tartaniuk a szükséges termékinformációkat,
c	a szakkereskedőknek figyelembe kell venni a
termékinformációkat és az árlistákban található utalásokat,
és minden szükséges útmutatót meg kell rendelniük és a
beépítőknek továbbadniuk
c	a beépítőknek figyelembe kell venni minden
termékinformációt, és ezeket a megrendelőnek és a
felhasználónak tovább kell adniuk.
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Alapvető tudnivalók a Perlan AUT biztonságos működéséhez
Alapvető veszélyek
c	Veszélyes elektromos feszültségek: A Perlan AUT-ot

veszélyes elektromos feszültség hajtja. A fel-és leszerelést,
a kezelőgomb és a meghajtás csatlakoztatását csak
erre feljogosított személyek, az erre a célra előirányzott
szerszámokkal végezhetik. Az áramellátást mindenféle
munka megkezdése előtt ki kell kapcsolni, és jogosulatlan
újrabekapcsolás ellen biztosítani kell.

Energiacsatlakozások
A Perlan AUT-ot csak a műszaki adatlapok leírásai alapján szabad
bekötni.
Az összes energiacsatlakoztatást úgy kell elvégezni, hogy az
építtető ki tudja kapcsolni.

Biztonsági intézkedések
c	A szerelési útmutató helye: A szerelési útmutatót az illetékes

beépítőnek vagy a karbantartást végző személyzetnek kell
őriznie. Ők a felelősek a berendezés korrekt beépítéséért és
karbantartásáért.
c	A biztonsági berendezések eltávolítása: Semmilyen
biztonsági berendezést sem szabad leszerelni vagy üzemen
kívül helyezni. Kivételt csak az erre feljogosított személyzet
képez. Szervizelés után a normális üzemet csak akkor lehet
beindítani, ha az összes biztonsági berendezést ismét
felszerelték, ill. ellenőrizték.

Felhasználandó alkatrészek
Karbantartáshoz és helyreállításhoz kizárólag eredeti GEZE
alkatrészeket szabad felhasználni.

Minőségi osztályok DIN EN 1527:1998 szerint
Használati kategória (1. számjegy)
Nincs használati kategória meghatározva.

Korróziós viselkedés (6. számjegy)
Az EN 1670 szerint meghatározott 5 osztálynak megfelelően a
termékek 1.-4. osztályba vannak beosztva. A 0. osztály a nem
vizsgált termékekre vonatkozik.

A működőképesség időtartama (2. számjegy)
c
c
c
c
c
c

1. osztály = 2.500 ciklus
2. osztály = 5.000 ciklus
3. osztály = 10.000 ciklus
4. osztály = 25.000 ciklus
5. osztály = 50.000 ciklus
6. osztály = 100.000 ciklus

Ajtó tömege (3. számjegy)
c
c
c
c

1. osztály = ajtó tömege: 50 kg-ig
2. osztály = ajtó tömege: 51 kg-tól 100 kg-ig
3. osztály = ajtó tömege: 101 kg-tól 330 kg-ig
4. osztály = ajtó tömege: 330 kg fölött

Védelem (7. számjegy)
A védelemre nincs osztály meghatározva.

Ajtófajta (8. számjegy)
c 1. osztály = tolóajtó
c 2. osztály = harmonikaajtó (kétszárnyú)
c 3. osztály = többszárnyú harmonikaajtó

Kezdeti súrlódás (9. számjegy)
Három osztály van:

Tűzállóság (4. számjegy)
c 0. osztály = tűzgátló ajtókon való használatra nem alkalmas

Ajtótömeg

50 kg-ig

51-100 kg

101-330 kg

> 330 kg

1. osztály

50 N

80 N

100 N

ajtótömeg
5%-a

2. osztály

40 N

60 N

ajtótömeg
5%-a

ajtótömeg
4%-a

3. osztály

30 N

40 N

ajtótömeg
4%-a

ajtótömeg
3%-a

c 1. osztály = tűzgátló ajtókon való használatra alkalmas

Biztonság (5. számjegy)
A termékekkel szemben nincs támasztott követelmény.
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GEZE Rollan 40N / Rollan 80
A halk görgős tolórendszer belső terekben a
tolókoncepciók egyszerű integrációját teszi
lehetővé. A mennyezetre és a falra történő szerelés
alátámasztja a sokoldalú felhasználási lehetőségeket,
többek között átjáró ajtókon, térelválasztókon és
ruhatárakon.

Felhasználási terület
c Fa, műanyag és fém ajtószárnyakhoz
40 kg-ig, ill. 80 kg súlyú ajtószárnyakhoz, az üveg
ajtószárnyakhoz szorítólap kapható
c Minden egyszárnyú és többszárnyú tolóajtóhoz
c 	A nyugodt menet különösen alkalmassá teszi a
lakásokban és az irodákban való használatra
Standard kivitel / Szállítási terjedelem
Futócső rögzítő szöglettel
2 görgős kocsi függesztő csavarokkal,
2 tartólemez, 1 padlóvezeték és 2 csőütköző
(a Rollan 80 rögzítőrugóval)
Különleges kivitel
A futósín (6 m hosszú vagy méretre) és a tartozékok
külön is megrendelhetők.

6

31.2

61 ±5

29

ø8

32 ±5

A termék jellemzői
c A 29 mm-es szerkezeti magasság révén kevés
helyre van szükség, problémamentes beépítési
lehetőség még szűk helyen is.
c A sima felfekvő felület csökkenti a zajképződést a
nyitásnál és csukásnál.
c A Rollan 40N és 80 számára egyforma futósín– a
szárny anyagától függetlenül - lehetővé teszi a
megváltozott felhasználási lehetőségekhez való
alkalmazkodást.
c Klasszikus design – nincsenek zavaró élek –
burkolat nélkül is beépíthető
c DIN EN 1527:1998 szerint vizsgálva
c A szárny súlya: 40 kg-ig (Rollan 40N)
A szárny súlya: 80 kg-ig (Rollan 80N)
c Hosszú élettartam, 50.000 működési ciklus után is
a tolóerő < 20 N (Rollan 40N)
ill. < 25 N (Rollan 80)
Hosszú ideig könnyű járás csekély erőkifejtésnél
c A zárt alumínium futócső véd a por és szennyezés
behatolásától
c Egyszerű felszerelés közvetlenül a mennyezetre
vagy szöglettel a mennyezetre és a falra
c Az ajtószárny és sín közötti távolság egyszerűen
beállítható / a finom beállítás
beépített állapotban is lehetséges

20

05-1 ábra

Minőségi osztályok DIN EN 1527:1998 szerint (lásd 5. oldal)
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65

kocsi

Futócsőben
állítható
csőütköző

Tartólemez

Függesztő csavar

ø 4.8

Futócsőben
állítható csőütköző
rögzítővel
Duplagörgős

65

90

90

FH / 2

FB

6

28
40

6

ca. 7

Padlóvezeték

07-1 ábra

55
42

7
68 ±5
GH

7

7

ca.7

18

FH = BRH - 75

FH = GH - 86

20

ca.7

7

ca.7

18

18

Padlóvezeték

32 ±5

32 ±5
BRH

20

FH = BRH - 68

20

29

29
61 ±5

29
61 ±5
32 ±5

Beépítési rajz
Rajzszám: 10417-ep03

ø 5.4

12

ø8

Szerelőlap a
mennyezetre
való szereléshez

BRH

16

Szerelés mennyezetre
lappal

6

Szöglet a falra való
szereléshez

31.2

A vasalat közvetlenül a mennyezetre
vagy egy szöglettel vagy lappal a falra,
ill. a mennyezetre rögzíthető, lásd a 07-2.
ábrát.

Utalás:
A faltokokat hozzáférhetővé kell tenni
levehető burkolat segítségével.
Az ajtószárnyat még – a csőütközőn
kívül – egy további szögletütközővel kell
megállítani. Az ütközőt az ajtómagasság
közepére szerelje!

Szerelés falra
szöglettel

ø 5.4

Közvetlen szerelés
a mennyezetre

Standard szerelés
A GEZE Rollan 40N/80 felszerelése
egyszárnyú tolóajtóra faszárnnyal és
tartólemezzel a 07-1. ábrán látható.

07-2 ábra

Standard méretek (mm)
Jelmagyarázat
FB
= szárnyszélesség (mm)
L
= futócső hossza (mm)
t
= lyuktávolság (mm)
x
=	fali ill. mennyezeti rögzítő
szögletek száma
y
=	a távolság a futócső végétől a
rögzítő szöglet furata közepéig
LL
= raktári hossz (mm)
FH
= szárnymagasság (mm)
BRH = építési magasság (mm)
GH
= összmagasság (mm)

FB

L

t

x

y

510 - 700

1150

350

4

50

710 - 900

1650

450

4

150

810 - 1000

1800

400

5

100

910 - 1100

1900

450

5

50

1110 - 1300

2350

450

6

50

1310 - 1500

2800

450

7

50

1510 - 1700

3250

450

8

50

LL

6100

350

18

50
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GEZE üveg szorítólap
Az új GEZE üveg szorítólap fokozott szerelési
komfortot biztosít ráfordításigényes
üvegmegmunkálás nélkül.
A termék jellemzői
c 	1/3 résszel alacsonyabb magasság és
lecsökkentett hossz az elődmodellhez képest.
c 	Lehetséges az egyes szorítólapok borítása vagy

mindkét lapon átnyúló borítás. A tartólemezek
teljes borításával optikailag egy folyamatos
szorítólemez keletkezik, amely minden RALszínben kapható.
A szorítólemez és a futócső közötti rés alig

látható, és szükségtelenné válik az építtető
részéről történő borítás.
c 	Minden használatos üvegvastagsághoz

alkalmazható. A belső fogazással a szorítólemezt
be lehet állítani a mindenkori üvegvastagságra.
Ezáltal jelentősen könnyebbé válik az össze- és
szétszerelés.
Felhasználási terület
c Minden GEZE tolórendszerhez
c 8 mm-es, 10 mm-es és 12 mm-es ESG-hez
c Maximum 140 kg teherbírásig

GEZE üveg szorítólap - rendelési információk

Megnevezés
Üveg szorítólap, 2-darabos készlet:
borítások nélkül,
nyers alumínium felület (standard)
EV1 külön takarólapokkal
és homlokoldali borításokkal
RAL-színű külön takarólapokkal
és homlokoldali borításokkal
Az EV1 vagy RAL-színű,
két lapon átnyúló borítással
és homlokoldali borításokkal
Külön is szállítható tartozékok:
Homlokoldali borítások
fekete műanyag
Homlokoldali borítások
RAL-színű műanyag
A takaróprofil hossza: 6 m
Takaróprofil méretre, EV1
Takaróprofil méretre, RAL

Azon. sz.

125586

Homlokoldali borítás
Belső fogazás

125585

Takaróprofil

126216

125588
Szorítólemez

125582
127498
126107
127628
126108

Üvegtábla

08-1 ábra

8

Takaróprofil

Homlokoldali borítás
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50

Futócsőben
állítható
csőütköző

Duplagörgős
kocsi
1.5

20

Futócsőben állítható
csőütköző rögzítővel

25

5.4

44

160

160

1.5

FB

7.5

35
50

7.5

7

FH / 2

Fokozatmentesen beállítható
üveg padlóvezeték

09-1 ábra

7

6

ø5.4

29

Üvegvastagság

GH

41 ±5
SH = GH - 84

GH

SH = GH - 95

GH

11 ±5

Szerelőlap a
mennyezetre
való
szereléshez

41 ±5

11 ±5
29
41 ±5
SH = GH - 77

Beépítési rajz
Rajzszám: 10417-ep04

55
42

16

11 ±5

ø8

Szerelés mennyezetre
lappal

12

Szöglet a
falra való
szereléshez

31.2

Szerelhető közvetlenül vagy lappal a
mennyezetre, ill. szöglettel a falra, lásd a
09-2. ábrát.

30

7

7

25

8/10/12

7

Utalás:
A faltokokat hozzáférhetővé kell tenni
levehető burkolat segítségével.
Az ajtószárnyat még – a csőütközőn
kívül – egy további szögletütközővel kell
megállítani. Az ütközőt az ajtómagasság
közepére szerelje!

Szerelés falra
szöglettel

29

Közvetlen szerelés
a mennyezetre

Standard szerelés üveg ajtószárnyakra
A GEZE Rollan 40N/80 felszerelése
egyszárnyú tolóajtóra üvegszárnnyal és
tartólemezzel a 09-1. ábrán látható.

09-2 ábra

Üveg padlóvezeték,
fokozatmentesen állítható
Üveg padlóvezeték, fokozatmentesen beállítható

A termék jellemzői
c A padlóvezeték 8-12 mm vastagságú
üvegnek egyszerűen, de precízen,
fokozatmentesen beállítható.

09-3 ábra
9
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GEZE Rollan – rendelési információk
Megnevezés
Teljes készletek:
Tolóajtó vasalat GEZE Rollan 40N
komplett, tartozékokkal (szöglettel a fali szereléshez)

Tolóajtó vasalat GEZE Rollan 80N
komplett, tartozékokkal (szöglettel a fali szereléshez)

Egyes alkatrészek:
Futósín Rollan 40N / 80 (hossz 6 m-ig)
Futósín méretre vágva
Szöglet a falra való szereléshez
Szöglet a mennyezetre való szereléshez
Tartozék-készlet GEZE Rollan 40N fali szereléshez való szöglet nélkül
Tartozék-készlet GEZE Rollan 40N fali szereléshez való szöglettel
Tartozék-készlet GEZE Rollan 80 fali szereléshez való szöglet nélkül
Tartozék-készlet GEZE Rollan 80 fali szereléshez való szöglettel
GEZE üveg szorítólap
Kuplung függesztő csavarral
Beállítható üveg padlóvezeték
Csőütköző rögzítővel
Szögletütköző
Beállítható rögzítés

GEZE Rollan · Idősek otthona, Heidenheim
10

Szárnyszélesség (cm)

Azon. sz.

51 - 70
71 - 90
81 - 100
91 - 110
111 - 130
131 - 150
151 - 170
51 - 70
71 - 90
81 - 100
91 - 110
111 - 130
131 - 150
151 - 170

120162
120163
120164
120165
120166
120167
120168
120169
120170
120171
120172
120173
120174
120175

51 - 150
51 - 110
111 - 150
51 - 150
51 - 110
111 - 150

120150
120151
069990
069991
120306
120307
120308
120176
120177
120178
Lásd a 7. oldalt.
026432
120417
120161
000339
069272

Beállítható rögzítés, egyedileg igazodik a szárny súlyához

GEZE görgő- és design tolórendszerek

GEZE Perlan 140
Az észrevétlen design aláhúzza a kívánt térhatásokat,
így a tolórendszer a sokoldalú tartozékaival együtt
az elegáns és egyedi megoldások biztosítékává válik.
Még a nehéz ajtók is könnyedén nyithatók.

Felhasználási terület
c Fa, műanyag és fém ajtószárnyakhoz 140 kg-ig,
az üveg ajtószárnyakhoz szorítólap kapható
c Minden egyszárnyú, többszárnyú és szinkron
tolóajtóhoz
c A nyugodt menet különösen alkalmassá teszi a
lakásokban és az irodákban való használatra
Standard kivitel / Szállítási terjedelem
Futócső a közvetlen mennyezetre való szereléshez,
opcionálisan szöglettel falra való szereléshez
2 görgős kocsi függesztő csavarokkal, 2 tartólemez,
1 padlóvezeték és 2 csőütköző
1 rögzítőrugóval

34

40

±0.5

ø 5.2

65

A termék jellemzői
c Szerkezeti magasság 40 mm
c DIN EN 1527:1998 szerint vizsgálva
c Nagy terhelhetőség, a tolóerő 100.000
működtetés után is < 20 N
c Korrózióállóság: 2. osztály DIN EN 1670 szerint
c Folyamatosan halk menet a görgős kocsinként
2 precíziós golyóscsapágy, futópálya
kialakítás, a gumiágyban levő ajtó felfüggesztés
és a nagyméretű futógörgők révén
c Belső, tömített golyóscsapágyak
c Eloxált könnyűfém ötvözetű futócső csökkenti a
ledörzsölődést
c A profilon nem láthatók zavaró élek
c Minden tartozék a sínben fut az esztétikus külső
biztosítása érdekében
c Optimális teherelosztás a 3-szoros ingás
felfüggesztés révén
c Egyszerű felszerelés közvetlenül a mennyezetre
vagy szöglettel a mennyezetre és a falra
c A szárny és a fal távolsága beállítható, így
egzaktan egyedi beállítás lehetséges, pl. az ajtó
pontos szerelése a falazat pontatlanságai esetén
is
c A kiváló minőségű anyagok és a feldolgozás
tartós használatot tesznek lehetővé a
nagyforgalmú lakó- és munkaterületeken

22

11-1 ábra

Minőségi osztályok DIN EN 1527:1998 szerint (lásd az 5. oldalt)
Perlan 140
-

6

3

0

-

2

-

1

3

3

0

-

4

-

1

3

Perlan KS
-

6

Különleges kivitel
A futósín (standard hossz 6 m-ig vagy méretre) és a
tartozékok külön is megrendelhetők. A futócső igény
esetén hajlított kivitelben is kapható.

11
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L
y

t

Szöglet a falra való
szereléshez

2

y

t

40

25

2

Csőütköző

Duplagörgős kocsi
ø 5.5

Függesztő csavar

Tartólemez

100

60

Végsapka
(opcionális)

100

FH / 2

Rögzítőrugó
60

FH

Csőütköző

Végsapka
(opcionális)

FH / 2

FB

6

28
40

6

ca. 7

Padlóvezeték

12-1 ábra

34

±3

Szerelés mennyezetre
lappal
Mennyezeti
tartólemez

62
50
ø6

6

20

±5

40

FH = BRH - 85
7

ca. 7

19
30

19
30

ca. 7

18

BRH

22

GH

18

FH = GH- 92

BRH

7

ca. 7

18
7

78

65

65

22
FH = BRH - 72

22

Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-ep05

±0.5

40

40

13

ø 5.2

A vasalat közvetlenül a mennyezetre
vagy egy szöglettel vagy lappal a falra,
ill. a mennyezetre rögzíthető, lásd a 12-2.
ábrát.

Utalás:
A faltokokat hozzáférhetővé kell tenni
levehető burkolat segítségével.
Az ajtószárnyat még – a csőütközőn
kívül – egy további szögletütközővel kell
megállítani. Az ütközőt az ajtómagasság
közepére szerelje!

Szerelés falra
szöglettel

ø 5.2

Közvetlen szerelés
a mennyezetre

±0.5

Standard szerelés
A GEZE Perlan 140 felszerelése
egyszárnyú tolóajtóra faszárnnyal és
tartólemezzel (kézileg) a 12-1. ábrán
látható.

12-2 ábra

Standard méretek (mm)
Jelmagyarázat
FB
= szárnyszélesség (mm)
L
= futócső hossza (mm)
t
= lyuktávolság (mm)
x
=	fali ill. mennyezeti rögzítő
szögletek száma
y
=	a távolság a futócső végétől a
rögzítő szöglet furata közepéig
LL
= raktári hossz (mm)
FH
= szárnymagasság (mm)
BRH = építési magasság (mm)
GH
= összmagasság (mm)

12

FB

L

t

x

y

510 - 700

1250

350

4

100

710 - 900

1650

350

5

125

910 - 1100

2050

350

6

150

1110 - 1300

2450

350

7

175

1310 - 1500

2850

350

9

25

1510 - 1700

3250

350

10

50

LL

6000

350

18

25

GEZE görgő- és design tolórendszerek

y
25
2

L

t

Szöglet a falra való
szereléshez

y

t

40

2

Duplagörgős kocsi

Futócsőben
állítható
csőütköző

140

140

45
95

45
95

FB

FH / 2

Padlóvezeték

FH

22

Végsapka
Rögzítőrugó
Csőütköző
(opcionális)

FH / 2

Végsapka
(opcionális)

6

Min. vájat faszárnyaknak
23

28
40

ca. 7

6

ca. 40

150

!

13-1 ábra

34

Szerelés mennyezetre
lappal
Mennyezeti
tartólemez

62
50
ø6

FH = BRH - 68
BRH
7

19
30

ca. 7

18
7

ca. 7

18
7

40
61 ±5

8 ±5
BRH

FH = GH - 75
GH

8 ±5
FH = BRH - 55
18

Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-ep06

8 ±5

40
48 ±5

40
48 ±5

A vasalat közvetlenül a mennyezetre
vagy egy szöglettel vagy lappal a falra,
ill. a mennyezetre rögzíthető, lásd a 13-2.
ábrát

13

14

6

20 ±3
ø 5.2

Utalás:
A faltokokat hozzáférhetővé kell tenni
levehető burkolat segítségével.
A szárnyat még – a csőütközőn kívül - egy
további szögletütközővel kell megállítani.
Az ütközőt az ajtómagasság közepére
szerelje!

Szerelés falra
szöglettel

ø 5.2

Közvetlen szerelés
a mennyezetre

ca. 7

Szerelés süllyeszthető tartólemezzel
A GEZE Perlan140 felszerelése egyszárnyú
tolóajtóra faszárnnyal és süllyeszthető
tartólemezzel lappal a 13-1. ábrán
látható.

13-2 ábra

Süllyeszthető tartólemez
A termék jellemzői
c Az faszárnyba süllyeszthető

tartólemez révén a sín és az ajtószárny
közötti távolság minimálisra
csökkenthető.
c A látható, zavaró tartólemezek a
múlté.
c Az építtető részéről történő borítások
feleslegesekké válnak.
Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-0-076
A süllyeszthető tartólemez minimálisra csökkenti a sín és az ajtó szárnyak közötti
távolságot.
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GEZE üveg szorítólap
Az új GEZE üveg szorítólap fokozott szerelési
komfortot biztosít ráfordításigényes
üvegmegmunkálás nélkül.
A termék jellemzői
c 1/3 résszel alacsonyabb magasság és
lecsökkentett hossz az elődmodellhez képest
c Lehetséges az egyes szorítólapok borítása vagy

mindkét lapon átnyúló borítás. A tartólemezek
teljes borításával optikailag egy folyamatos
szorítólemez keletkezik, amely minden RALszínben kapható.
	A szorítólemez és a futócső közötti rés alig
látható, és szükségtelenné válik az építtető
részéről történő borítás.
c Minden használatos üvegvastagsághoz

alkalmazható. A belső fogazással a szorítólemezt
be lehet állítani a mindenkori üvegvastagságra.
Ezáltal jelentősen könnyebbé válik az össze- és
szétszerelés.
Felhasználási terület
c Minden GEZE tolórendszerhez
c 8 mm-es, 10 mm-es és 12 mm-es ESG-hez
c Maximum 140 kg teherbírásig

GEZE üveg szorítólap - rendelési információk

Megnevezés
Üveg szorítólap, 2-darabos készlet:
borítások nélkül,
nyers alumínium felület (standard)
EV1 külön takarólapokkal
és homlokoldali borításokkal
RAL-színű külön takarólapokkal
és homlokoldali borításokkal
Az EV1 vagy RAL-színű,
két lapon átnyúló borítással
és homlokoldali borításokkal
Külön is szállítható tartozékok:
Homlokoldali borítások
fekete műanyag
Homlokoldali borítások
RAL-színű műanyag
A takaróprofil hossza: 6 m
Takaróprofil méretre, EV1
Takaróprofil méretre, RAL

Azon. sz.

125586

Homlokoldali borítás
Belső fogazás

125585

Takaróprofil

126216

125588
Szorítólemez

125582
127498
126107
127628
126108

Üvegtábla

14-1 ábra

14

Takaróprofil

Homlokoldali borítás

GEZE görgő- és design tolórendszerek

L
y

Végsapka
(opcionális)

y

n* t

n* t

25

Szöglet a falra való
szereléshez

Végsapka
(opcionális)
Csőütköző
50
20

Csőütköző

Rögzítőrugó
Duplagörgős kocsi
1.5

160

1.5

Beállítható
padlóvezeték

Szorítólap
1.5

1.5

160

7.5

35
50

7.5

7

FH / 2

FB

15-1 ábra
Szerelés falra
szöglettel

ø6

40
35 ±5

40

8 / 10 / 12

30

GH

SH = GH - 95

Üvegvastagság

7

SH = GH - 102
7

A termék jellemzői
c A 8-12 mm vastagságú üveg számára
a padlóvezeték egyszerűen, de
precízen, fokozatmentesen beállítható

7

Üveg padlóvezeték,
fokozatmentesen beállítható

GH

SH = GH - 82

GH

35 ±5

Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-ep07

Mennyezeti
tartólemez
13

14

6

34
ø5.2

62
50
ø5.2

20 ±0.3

Szerelés mennyezetre
lappal

35 ±5

A rögzítés közvetlenül vagy egy lemez
segítségével a mennyezeten ill. szöglettel
a falon történhet, lásd a 15-2 ábrát.

Közvetlen szerelés
a mennyezetre

40

Standard szerelés üveg ajtószárnyakra
A GEZE Perlan140 felszerelése egyszárnyú
tolóajtóra üvegszárnnyal és üveg szorító
lappal (kézileg) a 15-1. ábrán látható.

15-2 ábra

Üveg padlóvezeték, fokozatmentesen állítható

15-3 ábra
15
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GEZE Perlan 140 GGS
Design-jellemzők
c Szép formájú, kézzel polírozott nemesacél
ponttartó
c A falhoz és mennyezethez való futósínrögzítés (vezetősín) mindenféle helyiségben
rugalmas alkalmazásról gondoskodik.
c Állítható magasságú üveg ponttartó
A termék műszaki jellemzői
c Folyamatosan csendes futás a görgős

c
c
c
c

c
c

kocsinként két belül elhelyezkedő precíziós
golyóscsapágy, a futópálya kialakítása és a
nagyméretű futógörgők által
Az eloxált könnyűfém ötvözet futócső
csökkenti a kopást
Egyszerűen lehet falra vagy mennyezetre
szerelni
Az ajtószárny falhoz képesti távolsága
beállítható
Fokozatmentesen beállítható
üveg padlóvezeték különböző
üvegvastagságokhoz
A DIN EN 1527:1998 szerint ellenőrizve
Korrózióállóság: 2. osztály

GEZE Perlan140 GGS - falra rögzítéshez

Felhasználási terület
c Lakó- és irodafelületekhez
c Egy- és többszárnyú tolóajtókhoz
c Helyiség -és szekrényajtókhoz
c 	Leválasztáshoz és belátás elleni

védelemként
Kivitel
Futócső közvetlen mennyezeti rögzítéshez,
falra szereléshez opcionálisan szöglettel, 2
görgős kocsi függesztő csavarokkal, 2 db
tartólemezzel, padlóvezeték, 2 csőütköző,
rögzítőrugó, 2 db nemesacél GGS ponttartóval
Különleges kivitel
A Perlan futócső igény szerint ívelt kivitelben és
nemesacél megjelenéssel is kapható.

GEZE Perlan 140 GGS - rendelési információk

16

Megnevezés

Azon.sz.

Perlan 140 GGS készlet
üveg, 8 mm, 10 mm, 12 mm

127961

Perlan 140 GGS készlet
fa, 15 mm-től 50 mm-ig, konfig.

127962

GEZE Perlan140 GGS - mennyezetre rögzítéshez

GEZE görgő- és design tolórendszerek

Szöglet falra rögzítéshez

Rögzítőrugó

Duplagörgős kocsi

Csőütköző

Függesztő csavar

Perlan GGS készlet
8-12 mm-es üveg
ajtószárny

17-1 ábra

A Perlan GGS szerelése üveg
ajtószárnnyal
A 17-1 ábrán a GEZE Perlan 140 GGS
egyszárnyú tolóajtóra történő szerelése
látható üveg ajtószárnnyal (manuális).

Mennyezeti rögzítés

A vasalatot közvetlenül a mennyezetre
vagy szöglet segítségével falra lehet
rögzíteni, lásd a 16-7 ábrát.
Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-ep32

Utalás:
A faltokokat hozzáférhetővé kell tenni
levehető burkolat segítségével.
Az ajtószárnyat még – a csőütközőn
kívül – egy további szögletütközővel kell
megállítani. Az ütközőt az ajtómagasság
közepére szerelje!

17-2 ábra

Közvetlen
mennyezetre rögzítés

Falra rögzítés
szöglettel

Jelmagyarázat
L
= futócső hossza (mm)
n * t = rögzítési távolság (mm)
y
= 	a távolság (mm)
		a futócső végétől a rögzítő
szöglet furata közepéig
SH
= az üvegtábla magassága (mm)
SB
= az üvegtábla szélessége (mm)
GH
= összmagasság (mm)
ÖW = nyitási szélesség (mm)
Üvegvastagság
8 / 10 / 12

17-3 ábra

17
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A Perlan GGS szerelése fa ajtószárnnyal
(manuális)
A 15-50 mm vastag fa ajtószárny vasalatát
közvetlenül a mennyezetre vagy szöglet
segítségével falra lehet rögzíteni, lásd a
18-1 ábrát.

Közvetlen
mennyezetre rögzítés

Falra rögzítés szöglettel

Üveg ajtószárny
kikönnyítés nélkül

Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-ep31

A Perlan GGS szerelése rögzített panellal
A GEZE Perlan 140 GGS rögzített panellal
történő szerelése a 18-2, 18-3 és a 18-4
ábrákon látható.
Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-ep35

Utalás:
Az ajtószárnyat még – a csőütközőn
kívül – egy további szögletütközővel kell
megállítani. Az ütközőt az ajtómagasság
közepére szerelje!

18-1 ábra

18-2 ábra

Mennyezeti rögzítés

Jelmagyarázat
L
= futócső hossza (mm)
n * t = rögzítési távolság (mm)
y
= a távolság (mm)
		a futócső végétől a rögzítő
szöglet furata közepéig
SH
= az üvegtábla magassága (mm)
SB
= az üvegtábla szélessége (mm)
GH
= összmagasság (mm)
ÖW = nyitási szélesség (mm)

18-3 ábra

Szöglet falra rögzítéshez

Csőütköző

Rögzítőrugó

Duplagörgős kocsi

Függesztő csavar

Perlan GGS készlet
8-12 mm-es üveg
ajtószárny

18-4 ábra

18
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GEZE Perlan 140 rögzített panellal
A rögzített panellal szerelt integrált megoldás, a
GEZE Perlan 140 transzparens és kényelmes átjárókat
hoz létre. A szinte láthatatlan padló- és oldalprofilok
általános megjelenést biztosítanak, és erősítik az
üveg nagyvonalú térérzetét.

Rögzített panel alul

További termékjellemzők
c Teljesen beüvegezett fallezárásokhoz
c Egyszerű szerelés, nincs szükség ragasztásra
c Minden standard ajtószélességhez
c A futósínek és oldalprofilok EV1 vagy nemesacél
hatású eloxált alumíniumból készülnek
c 8, 10 és 12 mm-es rögzített panelokhoz
c Minden más termékjellemző megegyezik a Peran
140 jellemzőivel.

Rögzített panel felül

Rögzítési távolság
Furattávolság

Csőütköző

Rögzítőrugó
Duplagörgős kocsi

Üveg szorítólap

19-1 ábra

A Perlan DuoSync standard szerelése
A GEZE Perlan rögzített panellal történő
szerelése a 19-1 ábrán látható.

Futócső rögzített panelhoz

Opció: Az üveg szorítólap átmenően van
burkolva!
Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-ep50
Utalás:
Az ajtószárnyat még – a csőütközőn
kívül – egy további szögletütközővel kell
megállítani. Az ütközőt az ajtómagasság
közepére szerelje!

Beállítható
padlóvezeték

Takarósapka rögzített
panelhoz

19-2 ábra

19-3 ábra
19
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GEZE Perlan DuoSync
A Perlan Duo Sync a Perlan 140 tolóvasalat-rendszer
további változata, amellyel két ajtószárny egy
kézmozdulattal könnyedén és kényelmesen nyitható
és csukható.
A kétszárnyú tolóajtóknak ez a változata a
karbantartást nem igénylő fordító rendszere révén
mindkét ajtó szinkron mozgatásáról gondoskodik.
A termék további jellemzői
c Nagy nyílásszélesség 2400 mm-ig
c A Perlan 140 alaprendszer minden előnyét
tartalmazza
c A technika befedhető a GEZE klipszes borítási
rendszerével lásd a 17. oldalon.

Duplagörgős kocsi
Végsapka
(opcionális)

L

y
2

25

t

Rögzítőrugó

Szöglet a falra való
szereléshez

Függesztő csavar

y

t

25

Tartólemez

40

2

25

Végsapka
(opcionális)

Csőütköző

Csőütköző
DuoSync készlet

ø 5.5
100
FBL

35

60

100

35
LDB

100
175
FBR

60
FH / 2

175

6

28
40

6

6

28
40

6

ca. 7

ca. 7

FH / 2

FH / 2

FH

FH

FH / 2

60

Padlóvezeték

20-1 ábra

13

14

20-2 ábra

40
±5
88

±5

±5

75

±5

GH

35

35

22
48

FH = GH - 102
7

ca. 7

18

18

ca. 7

Utalás:
A faltokokat hozzáférhetővé kell tenni
levehető burkolat segítségével.
A szárnyat még – a csőütközőn kívül
– egy további szögletütközővel kell
megállítani. Az ütközőt az ajtómagasság
közepére szerelje!

Mennyezeti
tartólemez

62
50
ø6

40

40
±5

75

±5

35
FH = BRH - 82
BRH

Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-ep08

20

±3

FH = BRH - 95
BRH

20

34

Szerelés mennyezetre
lappal

7

19
30

ca. 7

ø 5.2

A rögzítés közvetlenül vagy egy lemez
segítségével a mennyezeten ill. szöglettel
a falon történhet, lásd a 20-2 ábrát.

Szerelés falra
szöglettel

6

Közvetlen szerelés
a mennyezetre

ø 5.2

Perlan DuoSync standard szerelés
A GEZE PerlanDuoSync felszerelése
szinkron, kétszárnyú tolóajtóra
faszárnnyal és tartólemezzel (kézileg) a
20-1. ábrán látható.
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L
y
2 25

n*t
40

Duplagörgős kocsi

n*t
Szöglet a falra való
szereléshez

5.2

Rögzítőrugó

y

n*t

25

Üvegadapter DuoSync

25

Csőütköző
Végsapka
(opcionális)
DuoSync

1.5

1.5

min.30

160

160

LDB

FBL

1.5 készlet
min.30

1.5

FBR

Beállítható
padlóvezeték

50

7

FH / 2

FH / 2

Rugalmas ütköző
(építtető részéről)

21-1 ábra

51

20 ±3

A termék jellemzői
c A DuoSync készlethez még
rendelkezésre áll egy üvegadapter az
üvegszárnyak szinkronizálására.
c Ez az egyedi megoldás a Perlan 140
/ Perlan DuoSync termékek minden
előnyét természetesen tartalmazza.
c Lehetőség van a borítást a GEZE
klipszes borítási rendszerével végezni.

50

ø6

ø5.2
13
GH
SH = GH - 120

Üvegvastagság
8 / 10 / 12

30

7

25

SH = GH - 127
7

GH

GH

60 ±3

120 ±3

30 ±3

40

40

ø5.2
30 ±3

120 ±3

60 ±3

40
30 ±3
60 ±3
SH = GH - 107

Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-ep09
Utalás:
A faltokokat hozzáférhetővé kell tenni
levehető burkolat segítségével.
A szárnyat még – a csőütközőn kívül
– egy további szögletütközővel kell
megállítani. Az ütközőt az ajtómagasság
közepére szerelje! Ajánlatos a főzáróélt
a megrendelő által beépített rugalmas
ütközővel csillapítani.

Mennyezeti
tartólemez

14

34

Szerelés mennyezetre
lappal

6

Szerelés falra
szöglettel

7

A vasalatot közvetlenül a mennyezetre
vagy szöglet ill. lemez segítségével falra
vagy mennyezetre lehet rögzíteni, lásd a
21-2 ábrát.

Közvetlen szerelés
a mennyezetre

120 ±3

A Perlan DuoSync standard szerelése
üveg ajtószárnyakra
A GEZE Perlan DuoSync felszerelése
szinkron, kétszárnyú tolóajtóra
üvegszárnnyal és üveg szorító lappal
(kézileg) a 21-1. ábrán látható.

21-2 ábra

Jelmagyarázat
FBL
= szárnyszélesség bal szárny (mm)
FBR
= zárnyszélesség jobb szárny (mm)
L
= futócső hossza (mm)
t
= lyuktávolság (mm)
x
=	fali ill. mennyezeti rögzítő
szögletek száma
y
=	a távolság (mm) a futócső végétől
a rögzítő szöglet furata közepéig
LL
= raktári hossz (mm)
FH
= szárnymagasság (mm)
BRH = építési magasság (mm)
GH
= összmagasság (mm)
LDB = belméret átjáró szélesség (mm)
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GEZE Perlan 140 SoftStop
A GEZE Perlan 140 a SoftStop behúzó csillapítással
tökéletes módon egyesíti a tolóajtóknál elérhető
komfortot és biztonságot.
Az ajtó kontrollálatan kerethez vagy ütközőhöz
ütődése már a múlté.
A termék jellemzői
c Az ajtó lágyan fékeződik le, és magától a
nullahelyzetbe áll.
c 	A behúzó csillapítás nem látható módon a
futócsőben van elrejtve. Így szükségtelenné
válik a kiegészítő borítás és a zavaró alkatrészek
hozzáépítése.
c 	Kétoldali vagy egyoldali csillapítás lehetséges
515-1700 mm-es ajtókhoz standard egységként,
egyéb méretek tervezéssel
c 	Minden más termékjellemző megegyezik a Perlan
140 jellemzőivel
Felhasználási terület
c Fa, műanyag, fém és üveg ajtókhoz 80 kg
szárnysúlyig
c Egy- vagy többszárnyú tolóajtókhoz
c Különösen irodákhoz és lakrészekhez alkalmas

GEZE SoftStop - rendelési információk
Standard hosszúságú futócsövek használata esetén a szárnyszélességtől
függően a következő hozzárendelés adódik:

Megnevezés

Szárnyszélesség

Futócső hossza

Azon. sz.

Megnevezés

Azon. sz.

SoftStop, rövid verzió,
egyoldalú csillapítással
SoftStop, közepes verzió,
egyoldalú csillapítással

0515 - 0700 mm
0710 - 0900 mm
0840 - 0900 mm
0910 - 1100mm
1100 - 1290 mm
1100 - 1300 mm
1310 - 1500 mm
1510 - 1700 mm
0840 - 0900 mm
0910 - 1100 mm
1110 - 1290 mm
1110 - 1300 mm
1310 - 1500 mm
1510 - 1700 mm

1250 mm
1650 mm
1650 mm
2050 mm
2450 mm
2450 mm
2850 mm
3250 mm
1650 mm
2050 mm
2450 mm
2450 mm
2850 mm
3250 mm

128876

Perlan 140 futócső
6 m, süllyesztéssel

128660

Perlan 140 futócső
méretre, süllyesztéssel

128661

SoftStop, hosszú verzió,
egyoldalú csillapítással
SoftStop, közepes verzió,
kétoldali csillapítással
SoftStop, hosszú verzió,
kétoldali csillapítással

22

128877
128878

128880

128891

Utalás:
SoftStop behúzó csillapítás használatakor
süllyesztett rögzítőfuratú Perlan 140
futócső szükséges!

GEZE görgő- és design tolórendszerek

Üveg ajtószárny szélessége = min. 1290 / max. 1700
Fa ajtószárny szélessége = min. 1230 / max. 1700

23-1 ábra

Üveg ajtószárny szélessége = min. 900 / max. 1290
Fa ajtószárny szélessége = min. 840 / max. 1230

23-2 ábra

23-3 ábra

SoftStop behúzó csillapítás,
pl. üveg ajtószárnnyal, 2-oldalú, hosszú,
mindkét irányban csillapít,
a 23-1 ábrán látható.
SoftStop behúzó csillapítás,
pl. fa ajtószárnnyal, 2-oldalú, közepes,
mindkét irányban csillapít,
a 23-2 ábrán látható.
SoftStop behúzó csillapítás,
pl. fa ajtószárnnyal, 1-oldalú, rövid,
egyik irányban csillapít,
a 23-4 ábrán látható.

Fa ajtószárny szélessége = min. 515 / max. 840

23-4 ábra

SoftStop behúzó csillapítás,
pl. üveg ajtószárnnyal, 1-oldalú, rövid,
egyik irányban csillapít,
a 23-5 ábrán látható.

Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-ep36

Üveg ajtószárny szélessége = min. 575 / max. 900

23-5 ábra
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Rendszer Perlan 140 toló zsalugáterekhez
Szöglet faltra rögzítéshez időjárásvédő fedéllel és padlóvezetékekkel
Termékjellemzők
c Átmenő fali profil rögzítő szöglettel
1-3 futócsőhöz
c Akár 3 db, egyenként 140 kg-os szárny
párhuzamosan
c A szögletek három méretben kaphatók
c Minden alkatrész korrózióálló anyagból készül
c Egyszerűen és gyorsan szerelhető
c Perlan AUT borításához is megfelelő

GEZE rendszer Perlan 140 toló zsalugáterekhez– rendelési információ
Fali szöglet és borítás:
Megnevezés
Homlokoldali borításkészlet, rövid
Homlokoldali borításkészlet,
közepes
Homlokoldali borításkészlet, hosszú
Rögzítő szöglet-készlet, rövid
Rögzítő szöglet-készlet, közepes
Rögzítő szöglet-készlet, hosszú
Lyuggatott falrögzítő, h=6000
Lyuggatott falrögzítő, méretre
Rövid borítás, h=6000
Rövid borítás, méretre
Közepes borítás, h=6000
Közepes borítás, méretre
Hosszú borítás, h=6000
Hosszú borítás, méretre
Fali rögzítő szöglet-tömítés, 200 M
Fali rögzítő szöglet-tömítés, konfigurált
Perlan 140 fali rögzítő szöglet-készlet,
konfigurált
24

Alsó vezetékek:
Kivitel

Azon. sz.

Megnevezés

EV1
RAL
EV1
RAL
EV1
RAL
EV1
EV1
EV1
EV1
EV1
RAL
EV1
EV1
RAL
EV1
EV1
RAL
EV1
EV1
RAL

127313
127317
127314
127318
127316
127319
127320
127322
127323
127259
127260
127673
127264
127265
127674
127266
127267
127675
127268
127269
127676
127311
127731
127582

Szöglet- és padlóvezeték-készlet:
40 mm
60 mm
100 mm
Padlóvezeték-készlet, játékmentes
Átmenő padlóvezeték:
Omega-alakú, 6M
8 mm-es üveghez
10 mm-es üveghez
12 mm-es üveghez
Ütköző átmenő padlóvezetékhez
Ütköző átmenő üveg
padlóvezetékhez
Padlóvezeték, M-alakú, 6M
Átmenő padlóvezeték
nemesacél, konfigurált

Azon. sz.

123511
123512
123513
123514
124640
124651
124652
124653
124655
124656
124661
124662

GEZE görgő- és design tolórendszerek

Rövid változat
Példa: egyszárnyú

Közepes változat
Példa: kétszárnyú

Hosszú változat
Példa: kétszárnyú

25-1 ábra

L

A fali rögzítőprofil hossza = h
A rögzítő szöglet távolsága = n + 350
A falrögzítés távolsága = n + 350

25-2 ábra

A Perlan 140 falra rögzítése
kültéren
Fali szöglet és borítás
c Rövid változat,
Példa: egyszárnyú
c Közepes változat,
Példa: kétszárnyú
c Hosszú változat,
Példa: kétszárnyú
a 25-1 ábrán láthatók.
Burkolat nélkül ábrázolva,
lásd a 25-2. ábrát.

25-3 ábra

Burkolattal ábrázolva,
lásd a 25-3. ábrát.

Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-ep30

25
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Perlan 140 vezeték-változatok
Példák fa ajtószárnyra
M-vezetőprofil homlokzaton
40 és 100 mm-es rovátkolt szöglet
kétszárnyú ajtószárnyakon, „felújíthatók“
lásd a 26-1. ábrát.
M-vezetőprofil homlokzaton
40 mm-es rovátkolt szöglet
egyszárnyú ajtószárnyakon
lásd a 26-2. ábrát.
M-vezetőprofil homlokzaton
40 mm-es rovátkolt szöglet
egyszárnyú ajtószárnyakon
lásd a 26-3. ábrát.

26-1 ábra

M-vezetőprofil homlokzaton
40 és 100 mm-es rovátkolt szöglet
kétszárnyú ajtószárnyakon
lásd a 26-4. ábrát.

Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-ep21

26-2 ábra

26-3 ábra

26-4 ábra
26
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GEZE Perlan KS
A jól bevált tolóvasalat-rendszeren alapuló Perlan
KS egy kiváló minőségű, korrózióálló termékváltozat
max. 140 kg-os ajtószárnyakhoz, amely teljesíti a DIN
EN 1670 szerinti legmagasabb 4-es korrózióvédelmi
osztály szabványát.
A termékkel a GEZE kültérre is minőséget kínál,
amelyet még extrém környezeti feltételeknél,
pl. tengeri levegőnél vagy vegyi terhelésnél is
gondolkodás nélkül alkalmazni lehet.
A standard rendszerhez hasonlóan a Perlan
KS is kombinálható a Perlan komplett
tartozékprogramjával.

A termék jellemzői
c A DIN EN 1527:1998 szerint ellenőrizve
c A statikus terhelésre, tartós használhatóságra,
kezelési erőre és korrózióállóságra vonatkozó
szabványok minden követelményét teljesíti.
c Kombinálható a Perlan AUT készlettel. A
meghajtást egyszerűen rá kell illeszteni a sínre és
meg kell húzni.
c Különösen alkalmas automata kültéri árnyékoló
berendezésekhez.

Standard méretek (mm)

Jelmagyarázat
FB
= szárnyszélesség (mm)
L
= futócső hossza (mm)
t
= lyuktávolság (mm)
x
= 	fali ill. mennyezeti
		 rögzítő szögletek száma
y
= a távolság a futócső végétől a
		 rögzítő szöglet furata közepéig
LL
= raktári hossz (mm)

SZSZ

F

t

x

y

510 - 700

1250

350

4

100

710 - 900

1650

350

5

125

910 - 1100

2050

350

6

150

1110 - 1300

2450

350

7

175

1310 - 1500

2850

350

9

25

1510 - 1700

3250

350

10

50

RH

6000

350

18

25

L
y

t

2

Szöglet falra rögzítéshez

y

t

40

25

2

Csőütköző

Duplagörgős kocsi
ø 5.5

Függesztő csavar

Tartólemez

100

60

Végsapka
(opcionális)

100

60

FH / 2

Rögzítőrugó

FH

Csőütköző

Végsapka
(opcionális)

FH / 2

FB

6

28
40

6

ca. 7

Padlóvezeték

27-1 ábra
27
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GEZE Perlan AUT
A Perlan Aut készlet lehetővé teszi a Perlan 140 kézi
tolóvasalat-rendszerének az automatizálását 80 kg
szárnysúlyig.
Egyszerű és költségkímélő megoldás, amely
az árnyékoló berendezések működtetésénél
is segítséget jelent és emellett sokrétű egyéb
alkalmazási lehetőséget is kínál.
A járható ruhásszekrények, nagyon nagy
ajtószárnyak és rosszul hozzáférhető helyekre szerelt
berendezések esetén a Perlan AUT készlet valódi
kényelmet jelent. A nagyon magasan levő ablakoknál
pedig hozzájárul a balesetek elkerüléséhez.
c Egy kiegészítő továbbítóval szinkron, automata

változat is megvalósítható.

L

t

Végsapka
(opcionális)

y

t

Szöglet a falra való
szereléshez

5.2

30

40
25

131.5
16.5

Duplagörgős kocsi
Tartólemez
ø 5.5

100

110

68

80

100

10

FH / 2

80

Csőütköző

Totmann vezérlésű
gomb

Meghajtás
Perlan AUT

FH

FB

68

y

18

FH / 2

37

6

28
40

6

ca. 7

18

ø 55

Padlóvezeték

28-1 ábra

Közvetlen szerelés
a mennyezetre

22.5

45
34

40

40

13

Mennyezeti
tartólemez

69

40
7

28-2 ábra

FH = BRH - 89
7

18

FH = GH - 96
ca. 7

18

FH = BRH - 76
BRH
ca. 7

18

Utalás:
A faltokokat hozzáférhetővé kell tenni
levehető burkolat segítségével.
A szárnyat még – a csőütközőn kívül –
egy további szögletütközővel kell
megállítani. Az ütközőt az ajtómagasság
közepére szerelje!

BRH

GH

29

29

69
29

Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-ep10

28

62
50

ø6

14

ø 5.2

Szerelés mennyezetre
lappal

6

A rögzítés közvetlenül vagy egy lemez
segítségével a mennyezeten ill. szöglettel
a falon történhet, lásd a 28-2 ábrát.

Szerelés falra
szöglettel

82

Standard szerelés Perlan AUT
A GEZE Perlan140 felszerelése az
AUT készlettel egyszárnyú tolóajtóra
faszárnnyal és tartólemezzel a 28-1. ábrán
látható.

7
19
30
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Meghajtás
Egy fogasszíjjal és egy továbbítóval hajtja
a meghajtóegység a tolóelemeket. A
meghajtóegységet a kezelőgomb vezérli.
Az egységet úgy kell felszerelni, hogy az
időjárás közvetlen kihatásai ki legyenek
zárva. Sérülésveszély nem áll fenn, mert
a motor 150 N maximális erejű, és a
berendezés totmann vezérléssel működik.
Vezérlés/kezelőgomb
A kezelőgombbal lehet a tolóelemeket
nyitni és zárni. Az üzembevétel után egy
próbajárat biztosítja a hajszálpontos
mozgásokat. A vezérlés a lassú menet
közben megjegyzi az indulási és
megállási pontot. Ezeket a végpontokat
elmenti és a jövőbeni üzemelés számára
definiálja.

Meghajtás

Fogasszíj

Továbbító
szíjkapoccsal

Vezérlés/
gomb

Szállítási terjedelem Perlan AUT készlet, azonosító szám: 120434

L
y

n* t

30

Üvegadapter

130

40
25
15

Meghajtás
Perlan AUT
8

2

y

n* t

Duplagörgős kocsi

Szöglet a falra való szereléshez

45

Opciók/kiegészítő vezérlések
Szükség esetén még maximálisan két
kiegészítő készüléket- érzékelőt vagy
füstjelzőt - lehet hozzákapcsolni (a GEZE
szállítási terjedelme nem tartalmazza).

Fordítógörgő

5.2

Fogasszíj
A fogasszíj hozza létre egy
fordítógörgővel együtt az összeköttetést
a tolóelem és a hajtás között. A szíjat
szükség szerint méretre lehet vágni és
egy fogasszíj kapoccsal összekapcsolni.

10

Endkappe
(optional)

1.5
30

18

1.5

1.5
30

160

1.5

68

160

68

37

FB

35
50

7

FH / 2

55

7.5

7.5

29-1 ábra
Közvetlen szerelés
a mennyezetre

Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-ep14

Szerelés falra
szöglettel

Szerelés mennyezetre
lappal

28
23

45

ø6

6

A rögzítés közvetlenül vagy egy lemez
segítségével a mennyezeten ill. szöglettel
a falon történhet, lásd a 29-2 ábrát.

Üveg szorító lap

50

Totmann
vezérlésű gomb

20

Csőütköző

ø55

A Perlan AUT standard szerelése üveg
ajtószárnyakra
A GEZE Perlan140 felszerelése az
AUT készlettel egyszárnyú tolóajtóra
üvegszárnnyal és üveg szorító lappal a
29-1. ábrán látható.

62
50

13
29 ±4

119 ±4

GH

59 ±4
SH = GH - 119

SH = GH - 126
7

Üvegvastagság
8 / 10 / 12

30

7

25

SH = GH - 106
7

GH

GH

119 ±4

40

40
59 ±4
29 ±4

40
29 ±4
59 ±4

119 ±4

!

14

ø5.2

Utalás:
A motort mindenképpen úgy kell
beszerelni, hogy eső ne érhesse.
A Perlan AUT vezérlését épületen belül
kell beszerelni.

29-2 ábra
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GEZE Perlan tartozékok
Klipszes borítás falra szereléshez

2

20.5

Klipszes borítás mennyezetre
való szereléshez

Távtartó

163.5

Borítás rögzítő
alkatrészei

Szöglet a falra
való szereléshez

143

17

45
145

Klipszes borítás
c A klipszes, eloxált alumínium borítás
egyszerű, a designra koncentráló
megoldást tesz lehetővé
c Minden RAL színben kapható
c A borítás közvetlenül rákattintható a
borítás rögzítéseire zavaró csavarok
nélkül
c Oldalsó takarólemezek eloxált
alumíniumból a futócső és a borítás
szép, oldalsó lezárása érdekében
c Falra vagy mennyezetre történő
szereléshez

62
52

Borítás rögzítő
alkatrészei

3±3

Futócső

Futócső

23.5 20

Klipszes borítás

Klipszes borítás

43.5±3

23.5

Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-ep20

±3
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30-1 ábra

Oldalsó burkolat a mennyezetre
való szereléshez

Oldalsó burkolat a falra való
szereléshez

2

62

163.6

145.1

62.1

52

30-2 ábra

Alkalmazás a következővel:
c Perlan 140
fa és üvegszárnyak
c Perlan DuoSync
szinkron fa és üvegszárnyak
c Perlan AUT
automata fa és üvegszárnyak
c Perlan KS
	árnyékoló berendezések,
külső területen
	(vegye figyelembe a borítás
rögzítő részeinek a darabszámát)

30

A bonni Posta Torony

52

3

±3
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Fokozatmentesen beállítható üveg
padlóvezeték
c A 8-12 mm vastagságú üveg számára a
padlóvezeték egyszerűen, de precízen,
fokozatmentesen beállítható.
Beállítható rögzítés
c Hernyócsavarral a rögzítés erejét
individuálisan be lehet állítani.
c Egyedileg igazodik az éppen használt
ajtószárnyhoz (ajtósúly)
és a felhasználóhoz
Végsapka
c A ráhúzható végsapka a futósín tiszta
lezárását biztosítja
Üveg padlóvezeték, fokozatmentesen állítható

GEZE Perlan · Beállítható rögzítés

Tartólemez, süllyeszthető
c A faszárnyba süllyeszthető
felfüggesztés révén a sín és az
ajtószárny közötti távolság minimálisra
csökkenthető
c A látható tartólemezek a múlté.
c Az építtető részéről történő
faborítások feleslegesekké válnak.

GEZE Perlan · Végsapka

Tartólemez, süllyeszthető

Hatlapfejű csavar DIN 933 M8x16
Hatlapfejű csavar M8x50, kétvájatú SW6

Hatlapú anya DIN 934 M8

Beépítési rajz
Rajzszám: 10421-0-076

Tartólemez,
szán
Villás kulcs SW 6/13

Tartólemez, sín

31-1 ábra
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GEZE Perlan – rendelési információk
Megnevezés
Teljes készletek:
Tolóajtó vasalat GEZE Perlan 140
komplett tartozékokkal
(szöglettel a fali szereléshez)

Tolóajtó vasalat GEZE Perlan 140
komplett tartozékokkal
(fali szereléshez való szöglet nélkül)

Egyes alkatrészek:
Futócső Perlan 140, hossz: 1250 mm
Futócső Perlan 140, hossz: 1650 mm
Futócső Perlan 140, hossz: 2050 mm
Futócső Perlan 140, hossz: 2450 mm
Futócső Perlan 140, hossz: 2850 mm
Futócső Perlan 140, hossz: 3250 mm
Futócső Perlan 140, hossz: 6000 mm
Futósín Perlan 140 (méretre vágva)
Futócső Perlan 140, hajlított
Szöglet a falra való szereléshez
Szöglet a mennyezetre való szereléshez
Tartozék-készlet GEZE Perlan 140 fali szereléshez való szöglet nélkül
Tartozék-készlet GEZE Perlan 140 fali szereléshez való szöglettel

Tartozék-készlet GEZE Perlan KS fali szereléshez való szöglet nélkül
Tartozék-készlet GEZE Perlan KS fali szereléshez való szöglettel

Üveg szorítólap
Beállítható üveg padlóvezeték
Perlan DuoSync készlet
Üvegadapter DuoSync
Perlan AUT készlet
Csatlakozó Perlan AUT szinkron berendezésekhez
Perlan végsapka
Csőütköző
Rögzítőrugó
Beállítható rögzítés
Szögletütköző
Süllyeszthető tartólemez (faajtókhoz)
Klipszes borítás mennyezetre való szereléshez, EV1, 6 m
Klipszes borítás mennyezetre való szereléshez, EV1, méretre
Klipszes borítás mennyezetre való szereléshez, RAL szerint, méretre
Klipszes borítás falra való szereléshez, EV1, 6 m
Klipszes borítás falra való szereléshez, EV1, méretre
Klipszes borítás falra való szereléshez, RAL szerint, méretre
Készlet: oldalsó burkolat, klipszes borítás mennyezetre való szereléshez, EV1
Készlet: oldalsó burkolat, klipszes borítás falra való szereléshez, EV1
Borítás rögzítő alkatrészei (készlet à 5 db.)
Távtartó mennyezetre való szereléshez (készlet à 20 db.)
Klipszes borítás falra való szereléshez, kompletten konfigurálható
Klipszes borítás mennyezetre való szereléshez, kompletten konfigurálható
32

Szárnyszélesség (cm)

Azon. sz.

51 - 70
71 - 90
91 - 110
111 - 130
131 - 150
151 - 170
51 - 70
71 - 90
91 - 110
111 - 130
131 - 150
151 - 170

119336
119337
119338
119339
119340
119351
119352
119353
119354
119355
119356
119357

51 - 170
51 - 90
91 - 130
131 - 170
51 - 170
51 - 90
91 - 130
131 - 170

120124
120127
120130
120131
120132
120134
120135
120139
120420
119318
119315
119361
119358
119359
119360
119510
119507
119508
119509
Lásd a 14. oldalt.
120417
112837
120435
120434
123003
119649
119362
064242
069274
000339
120432
120991
120437
120436
120966
120440
120439
119483
119484
122928
122943
122938
122939
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GEZE Levolan
A GEZE Levolan kompakt méretével csaknem
láthatatlan szorító vasalatot kínál teljesen üveg
ajtókhoz. Az egyenesvonalú formaterv illeszkedik
minden környezethez.
A termék jellemzői
c Csupán 63 mm-es magasságú futósín.
c A szorítópofák lehetővé teszik az üvegelemek
megmunkálás nélküli beszerelését.
c Az üvegtábla vezetése közvetlenül a vasalatban
történik - a függesztő elemek ezért nem láthatók,
feleslegessé válik a kiegészítő borítás.
c A kiváló minőségű csapágyak és a karbantartást
nem igénylő futómű az üvegelemek könnyű,
kulturált és csekély erőkifejtést igénylő
mozgatásáról gondoskodnak.
Felhasználási terület
c 8, 10 és 12 mm-es, max. 150 kg súlyú ESG
üvegelemekhez
c Egy- vagy kétszárnyú berendezésekhez, szinkron
működés esetén is
c Rögzített panellal vagy anélkül
c Falra vagy mennyezetre szereléshez
c A beépítés korlátozott helyviszonyok mellett is
lehetséges.
Különleges kivitel
c Minden látható elem kapható nemesacél hatású
kivitelben.

GEZE Levolan - rendelési információk
Az üvegtábla
szélessége, SB

A futósín
hossza, L

Lyuktávolság,
t

Furatok
száma, x

Távolság a futócső
végétől az első furat
közepéig, y

Azon. sz.
EV1

Azon. sz.
Nemesacél
hatású

0710 - 0900 mm
0910 - 1100 mm
1110 - 1300 mm

1.650 mm
2.050 mm
2.450 mm
6.000 mm
6.000 mm
méretre
méretre

175 mm
175 mm
175 mm
175 mm
175 mm
175 mm
175 mm

10
12
14
35
35
xx
xx

37,5 mm
62,5 mm
87,5 mm
25 mm
25 mm
xx
xx

129122
129123
129124
129136
129139
128204
128206

129125
129126
129127
129138
129140
130107
130109
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Szorítós görgős kocsi

Végrásegítő balra/jobbra

Ragasztható fedél falra szereléshez

34-1 ábra
Profil mennyezetre szereléshez

A Levolan falra szerelése

DIN 7991 M6x12-es csavar

A példát a GEZE Levolan üveg szorítós
görgős kocsi falra szereléséhez lásd a
34-1 és 34-2 ábrákon.

Profil falra szereléshez

Beépítési rajz
Rajzszám: 10901-ep01

A Levolan falra szerelése
A példát a GEZE Levolan üveg szorítós
görgős kocsi mennyezetre rögzítéséhez
lásd a 34-3 ábrán.
Beépítési rajz
Rajzszám: 10901-ep02
Jelmagyarázat
SH = az üvegtábla magassága (mm)
GH = összmagasság (mm)
SB = az üvegtábla szélessége (mm)
L
= futósín hossza (mm)
x
= a furatok száma
y
= 	távolság a futócső végétől az
első furat közepéig
t
= lyuktávolság

34-1 ábra

Takaróprofil mennyezetre szereléshez
Rögzítőtárcsa

Profil mennyezetre szereléshez

34-1 ábra
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A GEZE Levolan üveg szorítós
görgős kocsi felszerelése

Profil rögzített panellal
történő mennyezetre
szereléshez

A rögzített panellal történő mennyezeti
szerelésre a példa a 35-1 ábrán látható.
A rögzített panel borításához való és a
rögzített panel beszerelésénél használt
profilt lásd a 35-2 ábrán.

Beépítési rajz
Rajzszám: 10901-ep03

Jelmagyarázat
SH		 = az üvegtábla magassága (mm)
GH		 = összmagasság (mm)
SD 		 = az üvegtábla vastagsága (mm)
FFH = 	rögzített panel magassága
(mm)

35-1 ábra

Profil rögzített panel
borításához

Profil rögzített panel
beszerelésénél

35-2 ábra
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GEZE Aerolan
Az üvegajtók kiváló minőségű design
vasalatai jelentik a látható esztétikus
kialakítású kapcsolatot a technika és a
funkció között. A falra és a mennyezetre való
szerelés lehetővé teszi a flexibilis alkalmazást
minden helyiségben.
A termék jellemzői
c A futógörgők kis méretei még alacsony
mennyezetek esetén is elegendő
mozgásteret biztosítanak a szereléshez.
c Futósínrögzítés falra vagy mennyezetre
c A sín tiszta nyersanyagból áll, a végek
simára esztergáltak és letompítottak.
c Az ajtólap tartó 35 mm-es átmérője
optimális szorító felületet biztosít.
c A kiakasztás elleni biztosítás excenterrel
precízen beállítható. A biztosítás egy
	műanyag görgőből áll, és milliméteres
pontossággal vezethető a futósín alatt. Így
a tolóajtó gördülő tulajdonsága egyedileg
beállítható.
c Minden üvegvastagsághoz (ESG
8/10/12 mm) szállítható egy
holtjátékmentes padlóvezeték.
	Ez kiváló minőségű kopásmentes tűfilcből
áll, és ezért kifejezetten csendes.
c A görgők kiváló minőségű műanyag
futófelülete nagyon nyugodt menetet tesz
lehetővé minimális erőkifejtés mellett.
Felhasználási terület
c Tolóajtók és elemei belső és külső
területeken
c 105 kg szárnysúlyig
c Lakó- és irodai helyiségekben
Beépítési rajz
Rajzszám: 10801-ep01 és 10801-ep02
GEZE Aerolan – rendelési információk

Megnevezés

Azon.sz.

Aerolan készlet falra való szereléshez

119408

Aerolan készlet mennyezetre való szereléshez

122581

Nemesacél padlóvezeték
ESG 8 mm-es üvegekhez
ESG 10 mm-es üvegekhez
ESG 12 mm-es üvegekhez

121003
121004
121005

Egyedi tervezett megoldások igény esetén!
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Táblázat üvegvastagság ESG
Falra való szereléshez

Mennyezetre való szereléshez

Méret

8 mm

10 mm

12 mm

8 mm

10 mm

12 mm

A

13 mm

11 mm

9 mm

24 mm

26 mm

28 mm

B

7.5 mm

5.5 mm

3.5 mm

33.5 mm

32.5 mm

31.5 mm

C

24 mm

26 mm

28 mm

GEZE görgő- és design tolórendszerek

17.5

Aerolan falra való szereléshez
ø5

42.5

8.5

min. 75

ø

Kiakadás elleni
védelem excenter
csavarral beállítható

20

51

ø 25

50
A

ø 35
ø 16

50

B

LH

60

Tiszta belmagasság

100

Ajánlás

30

Nemesacél
padlóvezeték

Üvegvastagság
Nemesacél
padlóvezetékek

7

20

8/10/12 mm

70

C
566

150

37-1 ábra

Aerolan mennyezetre való szereléshez

ø 40
(M8)

ø 25

110

120

89

8.5

ø5

42.5

Kiakadás
elleni védelem
excenter csavarral
beállítható

± 4 mm
ø 20
50

ø 16

ø 35

34

60

100

Ajánlás

Üvegvastagság
Nemesacél
padlóvezeték

8/10/12 mm

7

20

Nemesacél
padlóvezeték

70
± 5 mm

A
566

0

ø4

150

B

0

ø4

37-2 ábra
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GEZE Geolan
A félkör alakú futósínen futó, látható görgők
lehetővé teszik a padlóig érő üvegfelületek
alkalmazását. Felül az ajtót egy U-profil
vezeti.

60

ca. 250

Ütköző

ø 10

26

ø 6 x 60
25

32

3

ca. 11
3
min. 40

Görgőket az üveg
excenterrel lehet
beigazítani ± 1,5 mm

18

GEZE Geolan – rendelési információk

60

38-1 ábra

Geolan készlet mennyezetre való
szereléshez, csavarozott 10 mm

121392

Geolan készlet mennyezetre való
szereléshez, ragasztott 10 mm

119409

Geolan készlet falra való
szereléshez, csavarozott 10 mm

123250

Egyedi tervezett megoldások igény esetén!
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ca. 250

60

25

ø 69.5

30
7

9

ø 40

6.5

3

Azon.sz.

10

min. 40

Beépítési rajz
Rajzszám: 10801-ep03

Megnevezés

ca. 40

10
ca. 4

20 ±3

21
R8

Üvegkivágás

20 ±3

25

ø 16

Felhasználási terület
c Tolóajtók és elemei belső és külső
területeken
c 135 kg szárnysúlyig
c Álmennyezet esetén is, mert a terhet a
padló tartja
c Lakó- és irodai helyiségekben

60

20 ±3

A termék jellemzői
c A kiváló minőségű, klasszikus, filigrán
kivitelezésű vasalat az esztétikát
összekapcsolja a funkcióval
c A falra vagy a mennyezetre (vezetősín)
rögzíthető futósín flexibilis
használatot biztosít minden helyiségben.
c A tolóajtó összsúlyát a sínek tartják
a padlón. Így a design vasalat olyan
területeken is alkalmazható, ahol
a mennyezetre való felfüggesztés
nem lehetséges, pl. nem teherhordó
mennyezet esetén.
c A görgők kiváló minőségű műanyag
futófelülete nagyon nyugodt menetet tesz
lehetővé minimális erőkifejtés mellett.

Futósín
rögzítése
csavarral vagy
ragasztóval

GEZE AJTÓTECHNIKA

Azon.sz. 132174 Változat: HU 081210 · A változtatások jogát fenntartjuk
GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany
GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 (0) 7152-203-0
Telefax +49 (0) 7152-203-310
www.geze.com

Germany
GEZE Service GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-9233-0
Fax +49 (0) 7152-9233-60
E-Mail: info@geze-service.com
Germany
GEZE Service GmbH
Niederlassung Berlin
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-470217-30
Fax +49 (0) 30-470217-33

Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-Mail: sk.de@geze.com

Austria
GEZE Austria GmbH
Mayrwiesstraße 12
5300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43-(0)662-663142
Fax +43-(0)662-663142-15
E-Mail: austria.at@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-Mail: berlin.de@geze.com

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 (0) 67 89 60 35
Fax +371 (0) 67 89 60 36
E-Mail: office-latvia@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83082-0
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-Mail: essen.de@geze.com
Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-Mail: frankfurt.de@geze.com
Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE képviselő

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1
Industrieterrein Kapelbeemd
5626 EA Eindhoven
Tel. +31-(0)40-26290-80
Fax +31-(0)40-26 290-85
E-Mail: benelux.nl@geze.com
Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
Representative Office
61 Pirinski Prohod, entrance „B“,
4th floor, office 5,
1680 Sofia
Tel. +359 (0) 24 70 43 73
Fax +359 (0) 24 70 62 62
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86(0)22-26973995-0
Fax +86(0)22-26972702
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No 899, Ling Ling Road,
XuHui District
200030 Shanghai, P.R China
Tel. +86 (0)21-523 40 960
Fax +86 (0)21-644 72 007
E-Mail: gezesh@geze.com.cn
China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou
P.R. China
Tel. +86(0)20-38731842
Fax +86(0)20-38731834
E-Mail: gezegz@geze.com.cn
China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing No. 6-32
Building
Jili Avenue
Daxing District
100076 Beijing, P.R. China
Tel. +86-(0)10-879751-77/-78
Fax +86-(0)10-879751-71
E-Mail: gezebj@geze.com.cn
France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33-(0)1-606260-70
Fax +33-(0)1-606260-71
E-Mail: france.fr@geze.com
Hungary
GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Tel. +36 (0) 14 81 46 70
Fax +36 (0) 14 81 46 71
E-Mail: office-hungary@geze.com
Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34(0)9-02194036
Fax +34(0)9-02194035
E-Mail: info@geze.es
India
GEZE GmbH India Liaison Office
409, Apeejay Business Centre
39, Haddows Road
Chennai - 600 006
Tamil Nadu
Tel. +91 (0) 44 28 21 13 00
Fax +91 (0) 44 28 21 13 00
Mobile +91 (0) 9 962 592 636
E-Mail: office-india@geze.com

Italy
GEZE Italia Srl
Via Giotto, 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +3902950695-11
Fax +3902950695-33
E-Mail: italia.it@geze.com

Scandinavia
GEZE Finland
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358(0)10-4005100
Fax +358(0)10-4005120
E-Mail: finland.se@geze.com

Italy
GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +3906-7265311
Fax +3906-72653136
E-Mail: roma@geze.biz

Scandinavia
GEZE Denmark
Høje Taastrup Boulevard 53
2630 Taastrup
Tel. +45(0)46-323324
Fax +45(0)46-323326
E-Mail: danmark.se@geze.com

Kazakhstan
GEZE Central Asia
050061, Almaty, Kasakhstan
Rayimbek ave. 348, A, office 310
Tel. + 7 (0) 72 72 44 78 03
Fax + 7 (0) 72 72 44 78 03
E-Mail: office-kazakhstan@geze.com

South Africa
DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
1027 Richards Drive, Midrand
P.O. Box 7934
Midrand 1685
Tel. +27(0)113158286
Fax +27(0)113158261
E-Mail: info@dclsa.co.za

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0)22 440 4 440
Fax +48 (0)22 440 4 400
E-Mail: geze.pl@geze.com
Romania
GEZE GmbH Reprezentanta Romania
Str. Ionescu Baican nr. 22
RO-021835 Bucuresti, sector 2
Tel. +40 (0) 21 25 07 750
Fax +40 (0) 21 25 07 750
E-Mail: office-romania@geze.com
Russian Federation
GEZE GmbH Representative
Office Russia
Kolodesnij pereulok3, str. 25
Office Nr. 5201-5203
107076 Moskau
Tel. +7 (0) 49 55 89 90 52
Fax +7 (0) 49 55 89 90 51
E-Mail: office-russia@geze.com
Scandinavia
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46(0)8-7323-400
Fax +46(0)8-7323-499
E-Mail: sverige.se@geze.com
Scandinavia
GEZE Norway
Postboks 63
2081 Eidsvoll
Tel. +47(0)639-57200
Fax +47(0)639-57173
E-Mail: norge.se@geze.com

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41-(0)62-2855400
Fax +41-(0)62-2855401
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
Turkey
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul
İrtibat Bürosu
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
Kadıköy / İstanbul
Tel. + 90 (0) 21 64 55 43 15
Fax + 90 (0) 21 64 55 82 15
E-Mail: office-turkey@geze.com
Ukraine
Repräsentanz GEZE GmbH Ukraine
ul. Vikentiya Hvoyki, 21,
office 151
04080 Kiev
Tel. +38 (0) 44 49 97 725
Fax +38 (0) 44 49 97 725
E-Mail: office-ukraine@geze.com
United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971(0)4-8833112
Fax +971(0)4-8833240
E-Mail: geze@emirates.net.ae
United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44(0)1543443000
Fax +44(0)1543443001
E-Mail: info@geze-uk.com

