
TS 5000 SOFTCLOSE:
BEZPIECZNY I  CICHY

Skuteczność  
to kwestia 
ustawienia



Samozamykacz TS 5000 SoftClose umożliwia niezwykle 
wygodną  i szybką regulację prędkości zamykania w za-
kresie od 15° do 0° za pomocą jednego zaworu – nawet 
w trudnych warunkach otoczenia, takich jak wiatr, ruch 
powietrza i zmienne warunki ciśnienia. 

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:
 Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
 Prawe i lewe drzwi przymykowe
 Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1400 mm
 Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej i montaż  

 na ramie po stronie przeciwzawiasowej 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
  Prędkość końcowej fazy zamykania (kąt otwarcia  

15° – 0°) regulowana bezstopniowo za pomocą zaworu 
  Prędkość zamykania (180° – 15°) ustawiana indywi-

dualnie 
  Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN2-6
  Optyczny wskaźnik siły zamykania do łatwego kon-

trolowania ustawienia 
  Do drzwi prawych i lewych 
 Zintegrowane tłumienie otwierania wyhamowuje 

 drzwi 
 Wszystkie funkcje regulowane z przodu 
 Kompaktowe wymiary 

TS 5000 SOFTCLOSE

Bezpieczny, 
cichy, 
skuteczny



SYSTEMATYKA TO KWESTIA USTAWIENIA

TS 5000 SoftClose w tradycyjnie smukłym 
wzornictwie GEZE może być zrealizowany ze wszystki-
mi dostępnymi wariantami szyn ślizgowych. Oferuje 
architektom i projektantom wszelką swobodę – czy to  
na etapie budowy, czy przebudowy – oszczędzając 
jednocześnie koszty i czas.

SKUTECZNOŚĆ TO KWESTIA USTAWIENIA

Innowacyjna technologia TS 5000 SoftClose oddziela 
prędkość zamykania od prędkości końcowej fazy za-
mykania. Na decydującym ostatnim odcinku 15° można 
bezstopniowo ustawić prędkość końcowej fazy zamy-
kania – drzwi mogą się zamykać w sposób kontrolowa-
ny. Zaleta: prosta i szybka regulacja samozamykacza!

BEZPIECZEŃSTWO TO KWESTIA USTAWIENIA

TS 5000 SoftClose zapewnia wszechstronne bez-
pieczeństwo: poprzez niezawodne przestrzeganie 
wszystkich przepisów, jak np. ochrona przeciwpożaro-
wa, ale także w ochronie budynków – drzwi z upoważ-
nieniem do dostępu są bezpiecznie zamknięte. I, dzięki 
indywidualnej regulacji, TS 5000 SoftClose zapobiega 
głośnemu trzaskaniu drzwiami w obszarach wrażli-
wych na hałas, nawet w trudnych warunkach, takich 
jak wiatr i ruch powietrza.
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Dołącz do nas!

www.geze.pl
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