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Trzy funkcje wielokrotnie zwiększające 
komfort i bezpieczeństwo:

Ciche zamykanie
Dzięki aktywnej amortyzacji drzwi zamykają się 
powoli i cicho. W ten sposób GEZE ActiveStop 
zapobiega głośnemu trzaskaniu, kłopotliwym 
uszkodzeniom  drzwi oraz dodatkowo 
minimalizuje ryzyko obrażeń.

Komfortowe podtrzymanie 
położenia otwarcia
Aby drzwi nie zamykały się samoczynnie, 
GEZE ActiveStop utrzymuje je w pozycji 
otwarcia. Dzięki temu nie są już potrzebne 
dodatkowe elementy blokujące. Kąt 
podtrzymania położenia otwarcia ustawia 
się indywidualnie, w zależności od potrzeb.

GEZE ActiveStop

Delikatne zatrzymywanie
Uszkodzone przez drzwi ściany czy 
meble nie prezentują się dobrze, a przede 
wszystkim są zdecydowanie niepożądane.  
GEZE ActiveStop hamuje impet drzwi 
podczas otwierania, a następnie 
zatrzymuje drzwi w wymaganym 
położeniu.

Drzwi potrafi ą o wiele więcej, niż myślisz.

Teraz możesz wchodzić do swoich pomieszczeń 
wygodniej niż kiedykolwiek wcześniej: 
Amortyzator drzwi GEZE ActiveStop potrafi  
delikatnie zatrzymać drzwi, cicho je domknąć  
albo podtrzymać na wybranym kącie otwarcia, 
dogodnym dla użytkownika. Tym samym 
trzaskające drzwi, zakleszczone palce i dziury w 
ścianach, czy meblach, przechodzą do historii. 
Dzięki kompaktowym wymiarom amortyzator 
nie jest widoczny i może spełnić najwyższe 
wymagania w zakresie aranżacji wnętrz. GEZE 
ActiveStop stworzył zupełnie nowy komfort 
użytkowania drzwi.

Więcej informacji o GEZE ActiveStop
znajduje się w Internecie: 
www.activestop.geze.pl
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» Nasze drzwi zawsze zatrzymują się
 w odpowiednim momencie. Nawet
 wtedy, gdy nie mam wolnej ręki. «

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

Zalety systemu
GEZE ActiveStop
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Komfortowe podtrzymanie
położenia otwarcia
Jeśli podczas wietrzenia jest przeciąg, drzwi często 
zatrzaskują się w niekontrolowany sposób. 
GEZE ActiveStop aktywnie przeciwstawia się 
przeciągowi i bez dodatkowych elementów 
utrzymuje drzwi w wymaganym położeniu otwarcia. 
Można również zrezygnować z dodatkowych blokad 
drzwiowych na ścianie lub podłodze – niezależnie od 
tego, ile okien jest otwartych.

» Nasze drzwi pokonają
 każdy przeciąg. «
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Ciche zamykanie
Od teraz irytujące trzaskanie drzwiami odchodzi 
do przeszłości. GEZE ActiveStop zapewnia w 
domu spokój. Aktywny amortyzator szybko i 
delikatnie wyhamowuje zatrzaskujące się drzwi, a 
następnie cicho je domyka. Powolne zamykanie 
obniża nie tylko poziom hałasu. Chroni również 
skrzydła drzwiowe i ościeżnice, minimalizuje 
ryzyko obrażeń oraz dba o zachowanie ładu i 
harmonijnej atmosfery w życiu rodzinnym.

» Drzwi do mojego pokoju
 są o wiele za ciche. «
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Tak niezawodny, jak niewidoczny. 
GEZE ActiveStop daje się zauważyć 
jedynie dzięki swoim funkcjom.

Żądany kąt otwarcia
jest jednocześnie pozycją zatrzymania i można 

go ustawić w zakresie od 80° do 140°.

Od kąta 60° otwierające się drzwi są
delikatnie hamowane i następnie 

samoczynnie otwierane – aż do 
indywidualnie ustawianego kąta 

otwarcia maks. 140°.  

Amortyzacja i dociągnięcie w 
kierunku otwierania do 140°

140°

W tym zakresie GEZE ActiveStop zapewnia swobodny 
ruch drzwi. Niezależnie od tego, jak duży impet mają 
drzwi, amortyzator wytłumi je skutecznie i bezpiecznie  
przy kącie 25° albo  60°.

Swobodny ruch w 
zakresie od 25° do 60°

60°

Delikatne
zatrzymywanie

Ciche 
zamykanie

Komfortowa 
pozycja otwarcia

GEZE ActiveStop wprowadza wyższy komfort 
do Twojego domu. Bez kompromisów.

Uniwersalne zastosowanie

Dzięki kompaktowym wymiarom GEZE ActiveStop
pasuje do niemal wszystkich drzwi do pomieszczeń 
mieszkalnych, o skrzydłach o ciężarze nieprzekraczającym 
45 kg. Oznacza to, że można go zastosować do praktycznie
wszystkich drzwi standardowych. 

Możliwość indywidualnego dopasowania

W zależności od potrzeb i konfiguracji mieszkania możesz 
samodzielnie ustawićszerokość otwarcia drzwi oraz 
siłę tłumienia GEZE ActiveStop podczas otwierania lub 
zamykania.

Trwała niezawodność

GEZE ActiveStop jest trwałym  i wytrzymałym produktem 
„made in Germany”. Funkcjonalność, bezpieczeństwo i 
estetyka sprawiają, że amortyzator drzwiowy zapewnia 
najwyższą jakość bez ograniczeń.

25°
Amortyzacja i dociąganie w 

kierunku zamykania
Zamykające się drzwi są delikatnie

wyhamowywane od kąta 25° i
samoczynnie domykane. 

Więcej informacji o GEZE ActiveStop znajduje się w Internecie: 
www.activestop.geze.pl
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Niniejsza broszura została przekazana przez:
www.activestop.geze.pl

GEZE Polska sp. z o.o. 
ul. Marywilska 24 
03-228 Warszawa
telefon + 48 224 404 440 
fax +48 224 404 400 
e-mail: geze.pl@geze.com 
www.geze.pl

1605 nr ID 167080 PL Zmiany zastrzeżone / People: shutterstock


