
GEZE ActiveStop

Odpowiedni do 

każdej sytuacji 

mieszkaniowej.

Nowy  
komfort drzwi



Wybierz odpowiedni wariant do swoich drzwi:

Spełnia najwyższe wymagania projektowe: 
GEZE ActiveStop wersja zintegrowana do drzwi 
drewnianych.

Bardzo łatwy montaż: GEZE ActiveStop 
wersja nawierzchniowa do drzwi drewnianych i 
szklanych.

Drzwi potrafią o 
wiele więcej niż 
myślisz.

GEZE ActiveStop

Teraz możesz wchodzić do swoich pomieszczeń wygodniej niż 
kiedykolwiek wcześniej: 
 
Mechanizm tłumienia  zamykania drzwi GEZE ActiveStop 
potrafi delikatnie zatrzymać drzwi, cicho je zamknąć i komfortowo 
utrzymać w pozycji otwartej. Tym samym trzaskające drzwi, 
zakleszczone palce i uszkodzenia ścian czy mebli przejdą do 
historii. dzięki dwóm różnym wariantom tłumienie zamykania 
drzwi może być wstępnie zainstalowane lub bardzo łatwo 
doposażone. GEZE ActiveStop umożliwia połączenie 
funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki oraz zapewnia 
zupełnie nowy komfort drzwi.



Zobacz GEZE ActiveStop 
także w Internecie: https://activestop.geze.com/en/

Ciche 
zamykanie
Dzięki aktywnej amortyzacji 
drzwi zamykają się powoli 
i cicho. Ten sposób GEZE  
ActiveStop zapobiega 
głośnemu trzaskaniu, jak 
również kłopotliwym uszko-
dzeniom drzwi oraz dodat-
kowo minimalizuje ryzyko 
obrażeń.

Trzy funkcje zapewniające duży 
komfort i bezpieczeństwo:

GEZE ActiveStop



Komfortowa 
pozycja otwarcia
By drzwi nie zatrzaskiwały 
się, GEZE ActiveStop utrzy-
muje je w pozycji otwarcia. 
nie ma potrzeby stosowania 
dodatkowych odbojników 
drzwiowych. Pozycję za-
trzymania można określić za 
pomocą indywidualnie 
regulowanego kąta otwarcia.

Delikatne 
zatrzymywanie
Uszkodzone ściany czy 
meble za drzwiami nie pre-
zentują się dobrze, a przede 
wszystkim są zdecydowanie 
niepożądane. GEZE  
ActiveStop hamuje rozmach 
podczas otwierania, a na-
stępnie zatrzymuje drzwi 
w wymaganej pozycji.
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Poznaj 

zalety 

GEZE ActiveStop



Delikatne  
zatrzymywanie
Z GEZE ActiveStop nie musisz się już denerwować z powodu uszkodzonych przez 
drzwi ścian czy mebli. Inteligentny amortyzator spowalnia drzwi w odpowiednim 
momencie również przy zamaszystym otwieraniu. Ale to nie wszystko. Po delikatnym 
wyhamowaniu GEZE ActiveStop otwiera drzwi samodzielnie i bezpiecznie do indywi-
dualnie ustawianej pozycji zatrzymania. Dzięki temu chronione są przedmioty za 
drzwiami – również wtedy, gdy nie masz wolnej ręki.
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Nasze drzwi za-
wsze zatrzymują 
się w odpowied-
nim momencie. 
Nawet wtedy, gdy 
nie mam wolnej 
ręki.



Komfortowa  
pozycja otwarcia
Jeśli podczas wietrzenia jest przeciąg, drzwi często zatrzaskują się w niekontrolowany 
sposób. GEZE ActiveStop aktywnie przeciwstawia się przeciągowi i bez środków pomocni-
czych utrzymuje drzwi otwarte w żądanej pozycji. Można również zrezygnować z dodatko-
wych odbojników drzwiowych na ścianie lub podłodze – niezależnie od tego, ile okien jest 
otwartych.
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Komfortowa  
pozycja otwarcia

Nasze drzwi 
nie boją się  
przeciągów.



Ciche 
zamykanie
Irytujące trzaskanie drzwi od zawsze było passé. GEZE ActiveStop zapewnia w 
domu spokój. Aktywny amortyzator szybko i delikatnie wyhamowuje zatrzasku-
jące się drzwi, a następnie cicho je zamyka. Powolne zamykanie obniża nie tylko 
poziom hałasu. Chroni również skrzydła drzwi i ościeżnice, minimalizuje ryzyko 
obrażeń oraz dba o zachowanie ładu i harmonijnej atmosfery w życiu rodzinnym.
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Drzwi do mojego 
pokoju zamykają 
się o wiele za  
cicho.



25°0°
Tłumienie i domykanie 
w kierunku zamykania
Zamykające się drzwi są delikatnie 
wyhamowywane od kąta 25° i 
automatycznie domykane. 

Bezpieczne zamknięcie 
i wygodne otwieranie
GEZE ActiveStop zatrzymuje drzwi w pozycji 
zamkniętej. Dzięki temu można zrezygnować z 
zapadki zamka i klamki i zaprojektować swoje 
drzwi bardziej swobodnie. Bez zapadki zamka 
drzwi można bez trudu otworzyć przez naciśnię-
cie, nawet gdy obie ręce są zajęte. 

Zobacz GEZE ActiveStop także w Internecie: https://activestop.geze.com/en/

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

GEZE ActiveStop można zastosować – w za-
leżności od wersji – do drzwi drewnianych lub 
szklanych o masie do 45 kg. Oznacza to, że można 
go zamontować praktycznie w lub na wszystkich 
drzwiach standardowych. 

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO 
DOPASOWANIA
 
W zależności od potrzeb i sytuacji mieszkaniowej 
można samodzielnie ustawić szerokość otwar-
cia drzwi oraz siłę amortyzacji GEZE ActiveStop 
podczas otwierania lub zamykania. 

TRWAŁA NIEZAWODNOŚĆ

GEZE ActiveStop jest długotrwałym i wytrzyma-
łym produktem „made in Germany”. Funkcjonal-
ność, bezpieczeństwo i estetyka sprawiają, że 
tłumienie zamykania drzwi zapewnia najwyższą 
jakość bez ograniczeń.

GEZE  ActiveStop  
WERSJA ZINTEGROWANA
Zainstalowany wstępnie i zupełnie niewi-

doczny.  Idealny do nowych budynków lub 

przy montażu nowych drzwi.

GEZE  ActiveStop  
WERSJA NAWIERZCHNIOWA
Łatwy montaż i możliwość usunięcia 

niemal bez śladu. Perfekcyjny do doposa-

żenia istniejących drzwi.

GEZE ActiveStop

Większy komfort 
w Twoim domu.
Funkcjonalne tłumienie zamykania 

drzwi bez kompromisów.
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podobny do stali szlachetnej

kolor srebrny

biały RAL 9016

Na zapytanie dostępne są inne kolory RAL.

Od kąta 60° otwierające się drzwi są deli-
katnie hamowane i automatycznie otwiera-
ne – aż do indywidualnie ustawianego kąta  
otwarcia wynoszącego maks. 140°(w przy-

padku drzwi szklanych 110°).

Tłumienie i dociągnięcie 
w kierunku otwierania

110°/ 140°

W tym zakresie GEZE ActiveStop zapewnia swo-
bodny ruch drzwi. Niezależnie od tego, jak duży 
rozmach mają drzwi – amortyzator wychwytuje 
je niezawodnie i bezpiecznie w zakresie od 25° 
do 60°.

Swobodny ruch w zakre-
sie od 25° do 60°

60°

Kat otwarcia, a tym samym 
pozycję zatrzymania można 

indywidualnie ustawiać. Drzwi drewniane: 
80°–140°
Drzwi szklane: 80°–110°

OBIEKT PRZYCIĄGAJĄCY 
SPOJRZENIA

Odpowiednio do konfiguracji 
drzwi można wybrać poniższe 
warianty kolorystyczne:
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Niniejsza broszura została przekazana przez:GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Niemcy
telefon: +49 7152 203 0
faks: +49 7152 203 310
e-mail: info.de@geze.com

https://activestop.geze.com/en/
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