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I N N GA N G S PA R T I E T S K A P E R F Ø R S T E I N N T RY K K E T

Individuelle løsninger fra GEZE oppfyller de 
høyeste krav til sikkerhet, komfort og design

Automatiske karusell-, slag- og skyvedører gir kunder, besøkende og ansatte komfortabel og uhindret tilgang 
til bygninger uten at de trenger å berøre noe. En automatisk dørløsning fra GEZE har overbevisende fordeler:
 

    Hygieniske og barrierefrie løsninger til inngangspartier

Automatiske dørsystemer er den hygieniske løsningen hvis du ønsker en komfortabel, berøringsfri og uhindret 

passasje i inngangspartier – i offentlige bygninger, hoteller og kontorer, og fremfor alt i helseinstitusjoner som for 

eksempel klinikker, pleiehjem og legesentre. Den kontaktfrie aktiveringen gjør at dørene åpnes uten håndkontakt, 

slik at mikroorganismer ikke overføres mellom personer. 

    Moderne og diskré design

I et representativt inngangsparti er det viktig at utformingen av dørteknologien harmonerer med bygningens 

arkitektur. Et godt eksempel er Sveriges hypermoderne kjøpesenter Mall of Scandinavia. Her er dørbladene utstyrt 

med svartmalte rammer som på en diskré måte skjuler GEZE-drivverket – en kundespesifikk tilpasning som gjør 

inntrykk. 

    Energieffektive overganger mellom inne- og utearealer

Automatiske dører bidrar til å spare energi, siden de bare åpner seg når det er nødvendig, og altså slipper inn minst 

mulig kjølig uteluft. GEZE ECdrive T2 automatisk lineært skyvedørsystem med termisk atskilte profiler sørger for 

energieffektivitet.

Berøringsfrie brytere, som for eksempel  

GC 307+, aktiverer automatiske innvendige 

og utvendige dører uten at man trenger å ta 

på noe.
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   GEZE Slimdrive SL-NT

Automatisk skyvedørsystem med lav 

samlet høyde og ren design for en 

dørbladvekt på opptil 125 kg

 GEZE Powerdrive PL 

Automatisk skyvedørsystem for store 

og tunge dører med en dørbladvekt 

på opptil 200 kg

  GEZE ECdrive T2

Automatisk skyvedørsystem for 

dører med en dørbladvekt på opptil  

140 kg med termisk atskilte profiler. Kan 

kobles til GEZE Cockpit.

Kravene til dører i inngangspartier er høye – 

spesielt når det gjelder offentlige bygninger, 

sykehus og kjøpesentre. De svært trafikkerte 

inngangspartiene i sykehus brukes av barn, 

pasienter med gåhjelpemidler og besøkende med 

bagasje. GEZE har praktiske, effektive og fremfor 

alt trygge løsninger for disse områdene. Skyvedører 

med GEZE ECdrive er særdeles driftssikre. GEZE-

løsninger bidrar til å oppfylle slike generelle behov 

som tilgjengelighet, forebyggende brannvern 

og bygningssikkerhet for helsesektoren. I tillegg 

krever disse bruksområdene et særlig fokus på 

hygiene. Sensorbrytere sørger for at desinfiserte 

hender holder seg hygieniske og rene – noe som jo 

er spesielt viktig under operasjoner. Dette bidrar 

også til å sikre at døren allerede er åpen før legen 

kommer frem til den. Det kan være avgjørende i 

situasjoner der hvert sekund teller. 

GEZE-LØSNINGENE OPPFYLLER 
ET BREDT SPEKTER AV KRAV TIL 
INNGANGSPARTIER  
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S U KS E S S OV E R A LT 

Referanser fra Norden

Nordlandssykehuset, Norge

Carlanderska private sykehus, Sverige

Nordfløjen Rigshospitalet, Danmark

Åhlensbygningen, Uppsala i Sverige

Copenhagen Marriot Hotel, Danmark

Mall of Scandinavia, Sverige

Idrett og kultur  Hotell- og 
restaurantnæringen

Varehandel

Kontorbygninger Offentlige bygninger Skoler Historiske bygninger Private bygninger

Dørautomatikken fra GEZE sørger for både hel-
bredelsesarkitektur, høy hygiene og ekstrem 
funksjonalitet.

De automatiske dørløsningene fra GEZE har en 
nøktern eleganse og fokus på bærekraft, og sørger 
for enkel adkomst.

Med en omfattende rekke av løsninger gir GEZEs 
dørautomatikk uhindret tilgang til steder der men-
nesker er ekstra sårbare.

Automatiske skyvedører i inngangen til
varehuset sørger for trygg og enkel adkomst for 
kundene. 

De automatiske dørsystemene fra GEZE har høy 
kvalitet og gir sikkerhet og varig holdbarhet.

Automatiske dører sikrer kontrollert åpning og gir 
et trygt og innbydende inngangsparti.
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Helsesektoren Transport



Produkter
OVERSIKT

Slimdrive SL NT                   
Automatisk skyvedørsystem med lav samlet 
høyde og ren design for en dørbladvekt   
på opptil 125 kg 

ID.nr:  132473

ECdrive T2               
Automatisk skyvedørsystem for dører 
med en dørbladvekt på opptil 140 kg med  
termisk atskilte profiler.     
Kan kobles til GEZE Cockpit

ID.nr:  179246

Powerdrive PL   
Automatisk skyvedørsystem for store og 
tunge dører med en dørbladvekt på   
opptil 200 kg

ID.nr:  117027

ID.nr:  160283

GC 342 Safety sensor   
Sikkerhetssensor med integrert objekt-  
og veggavblending for sikring av  
automatiske slagdører 

ID.nr: 167438

Albuebryter i plast   
Albuebryter for aktivering av   
automatiske dører, IP-klasse IP30  

ID.nr: 167438

GC 307+                               
Berøringsfri nærbryter for   
aktivering  av automatiske dører  

ID.nr:  193226

ES 80                               
Berøringsfri albuekontakt for   
automatisk dørsystem     

ID.nr:  180259

ID.nr: 130651

ES 20     
Albuekontakt i rustfritt stål     

ID.nr: 084959

Regelmessig service på døren vil ikke bare sørge for sikkerhet og funksjonalitet, men også gi døråpneren lengre  
levetid og forenkle den daglige bruken. 

Vårt lokale team og våre serviceteknikere har spesialkompetanse som sikrer at den automatiske døren fortsetter  
å fungere optimalt. 

VEDLIKEHOLD
For at den automatiske døren skal fortsette å fungere optimalt og trygt, anbefaler vi å vedlikeholde åpnerne   
gjennom regelmessig ettersalgsservice.
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GC 363 R   
Kombinert detektor for aktivering og 
sikring av automatiske skyvedører 

GC 304 R    
Radar-bevegelsesdetektor med individuell 
justeringsmulighet for aktivering 
av automatiske dører 

GC 334 Sensorliste
Elektronisk justerbar aktiv infrarød sensor 
med DIP-bryter for sikring av automatiske 
slag- og karuselldører 

GC 338 Sensorliste
Sensorlist med standbymodus for sikring 
av automatiske slagdører og karuselldører



VEDLIKEHOLD WWW.GEZE.COM
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