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I N D GA N G E E R S O M U D S T I L L I N G SV I N D U E R    

Individuelle løsninger fra GEZE opfylder de højeste 
krav til sikkerhed, bekvemmelighed og design

Automatiske karruseldøre, skydedøre og hængslede døre giver gæster og medarbejdere en komfortabel,  
barrierefri og berøringsfri adgang til bygninger. En automatisk dørløsning fra GEZE giver store fordele:
 

    Hygiejniske og barrierefri løsninger i indgangsområder

Automatiske dørsystemer er den hygiejniske løsning til at sikre en komfortabel og barrierefri tilgængelighed 

gennem berøringsfrie indgange i offentlige bygninger, hoteller og virksomheder, men især i sundhedsfaciliteter 

som klinikker, plejecentre og lægepraksisser. Med berøringsfri aktivering kan døre åbnes uden at rører dør eller 

håndtag, hvilket forhindrer bakterier i at blive overført fra den ene person til den anden.

    Moderne og diskret design

I et repræsentativt indgangsområde er det vigtigt, at designet af døren harmonerer med bygningens arkitektur.  

Et godt eksempel er Sveriges hypermoderne indkøbscenter Mall of Scandinavia, hvor dørbladene er leveret med 

sortmalede rammer, der diskret skjuler dørautomatikkerne fra GEZE – en kundespecifik tilpasning, der gør indtryk.

    Energieffektive forbindelser mellem indvendige og udvendige områder

Automatiske døre sparer energi, da de kun åbnes, når det er nødvendigt, og automatisk lukkes igen. Dette minimerer 

udeluftens indvirkning på indetemperaturen. Vores GEZE ECdrive T2 automatiske skydedørssystem med termisk 

adskilte profiler sikrer energieffektivitet.

Berøringsfri sensorer som GC 307+ gør det 

muligt at aktivere automatiske indvendige 

og udvendige døre uden berøring.
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   GEZE Slimdrive SL-NT

Skydedørsautomatik med lav vægt og 

et slankt design til døre på op til  

125 kg pr. dørblad

 GEZE Powerdrive PL 

Skydedørsautomatik til store og 

tunge døre på op til 200 kg pr. 

dørblad

  GEZE ECdrive T2

Skydedørsautomatik til døre på op til 

140 kg pr. dørblad med mulighed for 

termisk adskilte profiler
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Standarderne for døre i indgangsområder er 

høje – især i offentlige bygninger, hospitaler 

og indkøbscentre. De meget trafikerede 

indgangsområder på hospitaler bruges af børn, af 

patienter med hjælpemidler samt af besøgende 

med bagage. GEZE tilbyder praktiske, effektive 

og frem for alt sikre løsninger til disse områder. 

Skydedøre med GEZE ECdrive sikrer kompromisløs 

driftssikkerhed. Løsninger fra GEZE hjælper med 

at opfylde overordnede krav som tilgængelighed, 

forebyggende brandsikring og bygningssikkerhed 

i sundhedssektoren. Derudover sætter disse 

anvendelsesområder særligt fokus på hygiejne. 

Sensorer sikrer, at desinficerede hænder forbliver 

hygiejniske og rene – især under operationer. 

Derudover hjælper løsningen med at holde døren 

åben, allerede før lægen når den, hvilket er vigtigt i 

situationer, hvor tiden er knap. 

LØSNINGER FRA GEZE 
OPFYLDER OMFAT TENDE 
KRAV TIL INDGANGSOMRÅDER  



S U C C E S PÅ A L L E O M R Å D E R 

Nordiske referencer

Norlands Hospital, Norge

Carlanderska Privathospital, Sverige

Nordfløjen Rigshospitalet, Danmark

Åhlens-bygningen, Uppsala, Sverige 

Marriott Hotel, København, Danmark

Mall of Scandinavia, Sverige 

Sport & Kultur Hotel & GastronomiDetailhandelSundhedssektoren Trafik

Kontor bygninger  Offentlige bygninger Uddannelse Historiske bygninger Private bygninger

Helende arkitektur, høj hygiejne og ekstrem funk-
tionalitet leveres alt sammen af dørautomatik fra 
GEZE.

GEZE’s automatiske dørløsninger bidrager til
elegant design, nem tilgængelighed og fokus på 
bæredygtighed.

Med en lang række løsninger, sikrer GEZE’s dør-
automatik barrierefrie tilgængelighed på steder, 
hvor mennesker er ekstra sårbare.

Automatiske skydedøre i indgangspartierne til
butiksbygningen giver sikker og komfortabel 
adgang for kunder. 

GEZE’s automatiske dørsystemer i høj kvalitet
sørger for sikkerhed og lang holdbarhed til daglig 
brug.

Automatiske døre sikrer kontrolleret åbning og 
skaber en sikker og indbydende adgang.
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Produkter
OVERBLIK

Slimdrive SL NT                   
Skydedørsautomatik med lav vægt og et 
slankt design til døre på op til 125 kg   
pr. dørblad 

ID.nr:  132473

ECdrive T2               
Skydedørsautomatik til døre på op til 140 
kg pr. dørblad med mulighed for termisk 
adskilte profiler

ID.nr:  179246

Powerdrive PL   
Skydedørsautomatik til store og tunge  
døre på op til 200 kg pr. dørblad

ID.nr:  117027

ID.nr:  160283

GC 342 Sikkerhedssensor  
Sikkerhedssensor til beskyttelse af  
automatiske hængslede døre. Hele 
dørbladet og i hængsel området   
sikres  (inkl. bagkant af dør.)         

ID.nr: 167438

Albuekontakt i plast    
Albuekontakt til aktivering af 
automatiske døre, IP-klasse: IP30     

ID.nr: 167438

GC 307+                               
Berøringsfri kontakt til    
aktivering af automatiske døre  

ID.nr:  193226

ES 80                               
Berøringsfri albuekontakt til   
aktivering af automatiske døre     

ID.nr:  180259

ID.nr: 130651

ES 20     
Albuekontakt i rustfrit stål     

ID.nr: 084959

Regelmæssig service af døren sikrer ikke alene funktionalitet og sikkerhed, men forlænger også automatikkens  
levetid og optimerer den daglige betjeningskomfort. 

Vores lokale team med serviceteknikere er specialister i at sikre, at din automatiske dør altid overholder  
de højeste standarder.  

VEDLIGEHOLDELSE
Det anbefales at vedligeholde automatikkerne gennem regelmæssige serviceeftersyn, så den automatiske dør 
kan opretholde sin fulde funktionalitet og sikkerhed.
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GC 363 R   
Kombiradar med selvovervågnings-
funktion til beskyttelse og aktivering af 
automatiske døre 

GC 304 R    
Bevægelsesrader med individuel 
justeringsmulighed tilaktivering af  
automatiske døre

GC 334 Sensorliste
Sensorliste får i længderne: 
350/700/900/1100 mm. Sikre ikke bagkant. 
Skal sensoren dække hele dørbladet,   
skal der tilkøbes ekstra optik

GC 338 Sensorliste
Sensorliste med standby-modus til 
beskyttelse af automatiske hængslede  
døre og karruseldøre 



VEDLIGEHOLDELSE WWW.GEZE.COM

WWW.GEZE.COM
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GEZE Danmark ApS
Salg | Mårkærvej 13 L | DK-2630 Taastrup | TLF. + 45 46 32 33 24 | MAIL danmark.se@geze.com | www.geze.dk

Service | Holger Danskes Vej 23A | DK-8960 Randers SØ | TLF. + 45 70 20 26 62 | MAIL service.dk@geze.com | www.geze.dk
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