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Introduktion

1 Introduktion

1.1 Symboler og tegn

Advarselshenvisninger
I denne vejledning anvendes advarselshenvisninger for at advare dig mod materielle skader og personskader.

 X Læs og overhold altid disse advarsler.
 X Følg alle foranstaltninger, der er mærket med advarselssymbol og advarselsord.

Advarsels-
symbol

Advarselsord Betydning

ADVARSEL Farer for personer. 
Manglende overholdelse kan medføre alvorlige eller dødelige kvæstelser.

FORSIGTIG Farer for personer. 
En manglende overholdelse kan medføre lette skader.

Yderligere symboler og tegn
For at tydeliggøre en korrekt betjening, er vigtige informationer og tekniske henvisninger fremhævet.

Symbol Betydning

 

betyder „vigtig henvisning“. 
Informationer vedrørende undgåelse af materielle skader, til bedre forståelse eller til optimering af 
arbejdsprocesser.

 
betyder „yderlig information“

 X  
Symbol for en handling: Her skal du foretage dig noget.

 X Overhold rækkefølgen ved flere handlingstrin.

1.2 Revisioner og gyldighed
Version 00: Gyldig for version ECdrive T2 og ECdrive T2-FR fra konstruktionsår 2019.

1.3 Produktansvar
Iht. producentens ansvar for hans produkter, som er defineret i produktansvarsloven skal de i denne brochure 
indeholdte informationer (produktinformationer og formålsbestemt anvendelse, forkert brug, produktets ydeev-
ne, produktets vedligeholdelse, informations- og undervisningspligter) overholdes. Ved manglende overholdelse 
bortfalder fabrikantens ansvar. 

1.4 Gældende dokumenter
Type Navn
Tilslutningsplan DCU1-NT

DCU1-2M-NT
Brugermanual DCU1-NT 

DCU1-2M-NT 
DCU1-2M

Fejl og foranstaltninger DCU1 
DCU1-2M

Kabelplan Enfløjet
Tofløjet

Sikkerhedsanalyse
Montagevejledning Fløj og sidedel, profilsystemer
Montagevejledning ECdrive T2

Planerne er forbeholdt ændringer. Anvend kun den seneste udgave.

1.5 Forkortelser
OKFG Overkant færdigt gulv
GH Gennemgangshøjde
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Grundlæggende sikkerhedshenvisninger

2 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger

2.1 Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne
Skydedørsystemet bruges til automatisk åbning og lukning af en bygningsgennemgang. 
Skydedørsystemet må kun anvendes i vertikal monteringsposition og i tørre rum inden for det tilladte applikati-
onsområde (se Montage- og servicevejledning).

Skydedørsystemet er beregnet til personfærdsel i bygninger. 
Skydedørsystemet er ikke beregnet til følgende applikationer:
 à Til industrielle applikationer
 à til anvendelsesområder, der ikke bruges til personfærdsel (f.eks. garageport)
 à på mobile genstande såsom skibe

Skydedørsystemet må kun anvendes:
 à i de driftstyper, der er beregnet af GEZE
 à med de komponenter, der er tilladt/godkendt af GEZE
 à med den leverede software fra GEZE
 à i de montagevarianter/montagetyper, der er dokumenteret af GEZE
 à inden for det testede/tilladte anvendelsesområde (klima/temperatur/beskyttelsestype)

En afvigende anvendelse anses som uoverensstemmende med bestemmelserne og medfører et bortfald af 
samtlige ansvars- og garantikrav over for GEZE. 

2.2 Sikkerhedsanvisninger
 à Indgreb og ændringer, som påvirker sikkerhedsteknikken og funktionaliteten på dørsystemet, må kun gen-

nemføres af GEZE. 
 à En problemfri og sikker drift forudsætter en fagligt korrekt transport, en fagligt korrekt opstilling og montage, 

kvalificeret betjening og en korrekt vedligeholdelse.
 à De gældende forskrifter til forebyggelse af ulykker samt de øvrigt generelt anerkendte sikkerhedstekniske 

eller arbejdsmedicinske regler skal overholdes. 
 à Kun originale tilbehørsdele, originale reservedele og tilbehør, der er godkendt af GEZE, garanterer en upåkla-

gelig funktion på dørsystemet.
 à Foreskrevne monterings-, vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder skal udføres af fagpersonale, der er 

autoriseret af GEZE.
 à Ved sikkerhedstekniske kontroller skal man følge de landespecifikke love og forskrifter.
 à Ændringer på anlægget udført på eget initiativ medfører, at GEZEs ansvar for deraf følgende skader og god-

kendelsen til brug i flugt- og redningsveje bortfalder.
 à Ved kombination med fremmede fabrikater afviser GEZE ethvert ansvar.
 à Brug også kun originale GEZE-reservedele til reparation og vedligeholdelse.
 à Tilslutning til strømspænding skal være udført af en autoriseret elektriker. Gennemfør nettilslutning og kon-

trol af beskyttelsesleder iht. VDE 0100 del 610.
 à Anvend en lokal 10-A-automatsikring som udkobler på netsiden.
 à Beskyt DPS programmeringsenheden mod uautoriseret adgang.
 à Iht. maskindirektiv 2006/42/EF skal der gennemføres en risikoanalyse inden ibrugtagning af døranlægget og 

dette skal mærkes iht. CE-mærkningsdirektiv 93/68/EØF.
 à Følg den seneste udgave af direktiver, standarder og landespecifikke forskrifter, især:

 à DIN 18650: 2010 -06 „Låse og byggebeslag – Automatiske dørsystemer“
 à VDE 0100, del 610: 2004-04 „Opførelse af stærkstrømsanlæg med netspændinger på op til 1000 V“
 à DIN EN 16005: 2013-01 „Maskinelt betjente døre; brugssikkerhed; krav og testmetoder“
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 „Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende formål - del 1: 

Generelle krav (IEC 60335-1: 2010, modificeret); Tysk udgave EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 „Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende formål 

- del 2 -103: Særlige krav til drev til porte, døre og vinduer (IEC 60335-2-103: 2006, modificeret + A1: 2010, 
modificeret); Tysk udgave EN 60335-2-103: 2015

 à

Produktet skal indbygges eller monteres således at man garanterer en uproblematisk adgang til produktet ved 
eventuelle reparationer og/eller vedligeholdelser med en forholdsmæssig lavere kraftanstrengelse og så eventu-
elle omkostninger for afmontering ikke står i misforhold til produktets værdi 
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2.3 Sikkerhedsbevidst arbejde
 à Arbejdspladsen skal sikres mod adgang for uvedkommende.
 à Vær opmærksom på svingområdet for lange anlægsdele.
 à Arbejder med en høj sikkerhedsrisiko (f.eks. montering af drev, kåbe eller dørfløjen) må aldrig udføres alene.
 à Kåbe/drevbeklædninger skal sikres mod fald.
 à Sørg for at sikre ikke fastgjorte komponenter, så de ikke falder ned.
 à Anvend kun de kabler, som er anført i kabelplanen. Påsæt skærme iht. tilslutningsplanen.
 à Løse kabler inde i drevet skal sikres med kabelbindere.
 à Før arbejde på de elektriske komponenter:

 à Afbryd drevet fra 230-V nettet og sørg for at sikre det mod gentilkobling. Kontrollér for spændingsfrihed.
 à Afbryd styringen fra det 24-V genopladelige batteri.

 à Ved brug af en nødstrømforsyning (USV) er anlægget også under spænding når det er frikoblet på netsiden.
 à For ledningsføringer skal der principielt anvendes tyller med lederklemmer.
 à Sørg for en tilstrækkelig belysning.
 à Anvend sikkerhedsglas.
 à Anbring sikkerhedsmærkater på glasdøre.
 à Fare for kvæstelser ved åbent drev. Hår, beklædningsdele, kabler osv. kan blive trukket ind af drejende dele!
 à Fare for kvæstelser på grund af manglende sikring af klemnings-, stød- skære- og indtrækssteder!
 à Fare for kvæstelser grundet ituslået glas! Anvend udelukkende sikkerhedsglas.
 à Fare for kvæstelser pga. skarpe kanter på drev og dørfløj!
 à Fare for kvæstelser grundet frit bevægelige dele under montagen!

2.4 Miljøbevidst arbejde
 à Ved bortskaffelse af døranlægget skal man adskille de forskellige materialer og indlevere dem på genbrugspladsen.
 à Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet.
 à De lovmæssige bestemmelser skal overholdes ved bortskaffelse af døranlægget og batterier/akkumulatorer.

2.5 Sikkerhedsanvisninger for transport og opbevaring
 X Smid det ikke, og lad det ikke falde.
 X Undgå hårde slag.

 à Opbevaringstemperaturer på under –30 °C og over +60 °C kan føre til skader på enheden.
 à Skal beskyttes mod fugt.
 X Ved transport af glas skal man anvende særlige anordninger til glastransport (f.eks. A-stel). 
 X Adskil flere ruder på et stel eller ved oplagringen via mellemliggende indlæg (f.eks. små kortplader, papir, 

polysnore). 
 X Glas må kun oplagres stående på et jævnt underlag med en god bæreevne. Anvend herved egnet materiale 

som underlag (f.eks. trælister). 
 X Ved isoleringsglas skal man sørge for at det står tæt til mindst 2 underlag på hele elementtykkelsen. 

 à Sikkerhedsanordninger må ikke forårsage beskadigelser af glasset hhv. isoleringsglasset ved oplagring og 
transport, og skal anbringes fladt på rudens overflade. 

 à Tørre, godt ventilerede, lukkede, vejr- og UV-bestandige lokaler er velegnede som oplagringsarealer.

2.6 Kvalifikation
Montage af GEZE skydedørdrevet må kun udføres af fagpersonale, der er autoriseret af GEZE. 
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3 Om dette dokument

3.1 Oversigt
Denne vejledning beskriver montagen af det automatiske skydedørdrev ECdrive T2 /ECdrive T2-FR uden sidedele.

3.2 Holdermontage med sidedel

Visning forfra Visning fra siden

 

3.3 Tilkoblingsmontage med sidedel

Visning forfra Visning fra siden
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4 Oversigt

4.1 Planer
Tegningsnr. Type Navn
70518-ep09 Komponentgruppebetegnelse ECdrive T2 ISO holdermontage 1-fl.
70518-ep10 Komponentgruppebetegnelse ECdrive T2 ISO holdermontage 2-fl.
70518-ep11 Komponentgruppebetegnelse ECdrive T2 ESG holdermontage 1-fl.
70518-ep12 Komponentgruppebetegnelse ECdrive T2 ESG holdermontage 2-fl.
70518-ep13 Komponentgruppebetegnelse ECdrive T2 ISO tilkoblingsmontage 1-fl.
70518-ep14 Komponentgruppebetegnelse ECdrive T2 ISO tilkoblingsmontage 2-fl.
70518-ep15 Komponentgruppebetegnelse ECdrive T2 ESG tilkoblingsmontage 1-fl.
70518-ep16 Komponentgruppebetegnelse ECdrive T2 ESG tilkoblingsmontage 2-fl.
70518-ep25 Komponentgruppebetegnelse ECdrive T2 ISO Holder Lock A 1-fl.
70518-ep26 Komponentgruppebetegnelse ECdrive T2 ISO Holder Lock A 2-fl.
70518-ep27 Komponentgruppebetegnelse ECdrive T2 ISO Holder Lock M 1-fl.
70518-ep28 Komponentgruppebetegnelse ECdrive T2 ISO Holder Lock M 2-fl.
70518-ep31 Komponentgruppebetegnelse ECdrive T2 ISO tilkoblingsmont. Lock M 1-fl.
70518-ep32 Komponentgruppebetegnelse ECdrive T2 ISO tilkoblingsmont. Lock M 2-fl.

70518-9-0961 Borevejledning Holderprofil A EC T2
70518-9-0962 Borevejledning Holderprofil B EC T2
70717-2-0269 Borevejledning Holderprofil
70717-2-0270 Borevejledning Holderdækselprofil

70518-2-0226 Borevejledning Holderprofil B boret
70717-2-0260 Borevejledning Holder boret til tilkoblingsmontage
70717-2-0261 Borevejledning Holderdæksel boret til tilkoblingsmontage

Planerne er forbeholdt ændringer. Anvend kun den seneste udgave.

4.2 Værktøj og hjælpemidler

Værktøj Størrelse

Momentnøgle 3–15 Nm
Unbrakonøglesæt til nøglestørrelse 6 mm
Gaffelnøgle 8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm
Skruetrækkersæt op til 6 mm
Boremaskine –
Stenbor –
Metalbor –

4.3 Omdrejningsmomenter
Omdrejningsmomenterne angives ved det pågældende montagetrin.
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4.4 Komponentoversigt
Komponent Dørtype Holdertype Skitse
Holder til holdermontage ECdrive T2 Holderprofil A

Holder til holdermontage ECdrive T2 Holderprofil B

Holder til tilkoblingsmontage ECdrive T2 Holderprofil

Holder til tilkoblingsmontage ECdrive T2 Holderdækselprofil

Sideplade, bred ECdrive T2 Sideplade A

Sideplade, tynd ECdrive T2 Sideplade B



ECdrive T2

9

Oversigt

4.5 Konstruktion

Visning Dørtype Dørfløj Holdertype Fastgørelse
Holdermontage 1-fl ISO og ESG til holdermontage Sideplade A og B

Holdermontage 2-fl. ISO og ESG til holdermontage Sideplade A og B

Tilkoblingsmontage (med sidedele foran væggen) 1-fl. ISO og ESG til tilkoblingsmontage direkte på overligger

Tilkoblingsmontage (med sidedele foran væggen) 2-fl. ISO og ESG til tilkoblingsmontage direkte på overligger
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5 Montage
 X Arbejdspladsen skal sikres mod adgang for uvedkommende.
 X Arbejd altid med to mand.
 X Brug trappestiger eller trintaburetter.
 X Hold løbeskinnens indvendige område rent.

5.1 Forberedelse på stedet
 X For at sikre en korrekt montage, skal forberedelserne på bygningen kontrolleres:

 à Type og bæreevne på facadekonstruktion hhv. underkonstruktion 
 à Jævnhed på monteringsfladen
 à Jævnhed på det færdige gulv
 à Krav i kabeldiagrammet

5.2 Forberedende montagearbejder

ADVARSEL
Fare for kvæstelser!

 X Arbejdspladsen skal sikres mod adgang for uvedkommende.
 X Ved 1-fløjede døre skal man altid arbejde med mindst to mand.
 X Ved 2-fløjede døre skal man altid arbejde med mindst tre mand.
 X Anvend mindst to trappestiger eller trintaburetter.

I det følgende kapitel beskrives montagen af holderen til holdermontage og til tilkoblingsmontage.

5.3 Holdermontage
 X Vær ved brug af sideplader (små) opmærksom på, at afstanden mellem væggens kant og borehullet  

er tilstrækkeligt stort.

Sidepladernes type afhænger af montagetypen (se kapitel 4.4).



ECdrive T2

11

Montage

5.3.1 Boring af boringer i holderprofil A

 

�

�
�

�

�

�

��

�
�

 X Læg løbeskinnen (2) på holderprofilen A (1) således, at rillen (3) på løbeskinnen ligger på rillen (4) i holderprofilen.
 X Punktmarkér boringer (5) på holderprofilen.
 X Bor borehuller i henhold til borevejledning (70518-9-0961).

5.3.2 Montering af sideliste

�

����

��
��

 X Læg sidelisten (1) under, udret den og skru den på væggen med en afstand på 5 mm.
 X Udlign evt. ujævnheder.
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5.3.3 Montering af sideplade til holder

Alt efter montageforholdene kan man montere en bred eller smal sideplade.

Sideplade, bred Sideplade, smal Udretning af sideliste og sideplade

�

�
��

��

��
����

���

�

�

��
��

��
����

���

�

�

 X Sæt sidepladen (1) på via sidelisten (2) og skru den fast med 4 undersænkskruer.

5.3.4 Montering af gulvliste til sidedel

�

�

��

���

��

�

���

 X Skru gulvlisten (1) på underlaget i henhold til ovenstående målangivelser.
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5.3.5 Montering af fikseringsklods, forneden på sidepladen

Sideplade, bred Sideplade, smal

�

�

 X Skru fikseringsklodsen forneden (1) med undersænkskrue M8×16 på sidepladen (tilspændingsmoment 24 Nm).

5.3.6 Montering af holderprofil A

ADVARSEL!
Fare for personskade som følge af komponent, der kan falde ned
Holderprofil A er meget tung og svær at håndtere.

 X Montér holderprofil A ved hjælp af mindst 3 personer.
 X Stå ikke under holderen ved monteringen.

 

�

�

�

 X Sæt holderprofil A (1) på fikseringsklodsen, forneden (2).
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 X Skru fikseringsklodsen foroven (3) med undersænkskrue 
M8× 16 (4) på sidepladen (tilspændingsmoment 24 Nm).

Holderprofil A (1) er fikseret.
�

�

�

5.4 Montering af sidedele

ADVARSEL! 
Fare for kvæstelser! Sidedelene er meget tunge og kan vælte.

 X Sørg for, at sidedelene ikke kan vælte under montagen.

FORSIGTIG
Fare for kvæstelser! Sidedelenes glas kan splintre.

 X Vær omhyggelig og forsigtig med sidedelene.

 X Opstil sidedelen
 X Indsæt sekskantmøtrik (2) og sekskantskrue (1). �

�

Isætning af rudegummilister

 X Klip rudegummilisten (3) til på rudens længde.
 X Klem rudegummilisten fast på glasrudens 

overkant.
 X Skru indstillingsskruen (4) i.

� �
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Montering af sidedel

Holdermontage:
 X Stil den formonterede sidedel (1) fra ydersiden 

på gulvskinnen (2).
Tilkoblingsmontage:

 X Stil den formonterede sidedel (1) fra ydersiden 
på gulvskinnen (2).

�

�

 X Ret sidedelen (1) op/klap den ind, til den ligger 
til foroven på holderen.

�

Fastgørelse af sidedel

 X Klap sidedelen (1) helt ind og skub den ind i vægskinnen (5).

 

�

�
�

�

�

 X Skru indstillingsskruen (4) foroven på sidedelen 
ud, til den ligger til på holderen.

�



ECdrive T2

16

Montage

Montering af afdækninger
 X Skru afdækningen (1) fast på holderen (3) med 

skruerne med indvendig sekskant (2).

�
�

�

 X Sæt dækpanelet (4) i dørens gennemgangsom-
råde nedefra ind i holderen.

�
 X Clip afdækningen (5) på holderen.

�

Sikring af sidedel

 X Isæt og spænd linsehovedskruen BZ 4,8 x 16 
forneden på sidedelen (6). 
Med denne skrue sikres sidedelen mod at kun-
ne forskyde sig.

�

Indstilling af gulvluft og skyggefuge
 X Tilpas indstillingerne af ophængningsskruerne på dørfløjene til hinanden (se montagevejledningen til drevet).

Montering af ovenlys

 X Vær ved montagen af overlyset opmærksom på montagevejledningen fra producenten.
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5.5 Påskruning af holderprofil B på holderprofil A

ADVARSEL!
Fare for personskade som følge af komponent, der kan falde ned
Holderprofil B er meget tung og svær at håndtere.

 X Montér holderprofil B ved hjælp af mindst 3 personer.
 X Stå ikke under holderen ved monteringen.

 

�

�

�

 X Skru holderprofil B (2) med skruerne M6×20 DIN 912 (3) på holderprofil A (1) (omdrejningsmoment 10 Nm).

Da tætningerne på sidedelene sætter sig, skal skruerne ved den skraverede flade efterspændes.
 X Spænd skruerne i følgende rækkefølge:

 

�� ��
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
� ���



ECdrive T2

18

Montage

5.6 Montering af løbeskinne på holderprofil A

5.6.1 Skru sidepladerne på løbeskinnen

 �

�

�

 X Skru sidepladerne (1) med hver 3 linsepladeskruer ISO 7049 ST4,8×25 i løbeskinnen (2) (omdrejningsmoment 5 Nm).

5.6.2 Montering af løbeskinne

 

� �
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5.7 Tilkoblingsmontage (montering foran væg)

ADVARSEL! 
Fare for kvæstelser! Profilerne er meget tunge og kan falde ned.

 X Under montagen skal profilerne sikres af mindst to til tre personer mod at kunne falde ned.

 X Skru holderen (1) på væggen.

�

 X Indsæt sidedel (2) og fiksér den.

�

 X Skru profilen (3) på holderen (1).

�

�

 X Skru løbeskinne (4) på profilen (3).

�

�
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6 Demontage

ADVARSEL! 
Fare for kvæstelser! Afskærmningen holdes af en trindelt holdeanordning.

 X Tag kun afdækningen af med to mand og sænk den forsigtigt ned i holderebet.

FORSIGTIG
Fare for kvæstelser! Sidedelenes glas kan splintre.

 X Vær omhyggelig og forsigtig med sidedelene.

ADVARSEL! 
Fare for kvæstelser! Sidedelene er meget tunge og kan vælte.

 X Sørg for, at sidedelene ikke kan vælte under montagen.

ADVARSEL! 
Fare for kvæstelser! Den fritbærende holder er meget tung og kan falde ned.

 X Under montagen skal den fritbærende bæreskinne sikres af mindst to til tre personer mod at kunne falde ned.

 X For at demontere anlægget, går man frem i omvendt rækkefølge.



ECdrive T2

21

 



ECdrive T2

22

 



ECdrive T2

23

 



Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770 
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy
GEZE Italia S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com


