Nieuwe deurcontrole in detail.
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GEZE ActiveStop.
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Technische data
TO EPAS SINGEN

GEZE ActiveStop inbouw

GEZE ActiveStop opbouw

Deur type

Houten binnendeuren, opdek en verzonken
gemonteerd

Houten binnendeuren, opdek en verzonken
gemonteerd; glazen binnendeuren met houten
kozijnen
Let op: voor satijnglas zijn speciale accessores
nodig

Deurblad gewicht

optimale werking tot 45 kg

optimale werking tot 45 kg

Deurblad breedte

optimale werking tot 1100 mm

optimale werking tot 1100 mm

Deurblad dikte

vanaf 38 mm

voor hout: minimaal 12 mm

Latei diepte

voor glas: minimaal 29 mm

Deurscharnier

voor DIN links en DIN rechts

voor DIN links en DIN rechts

Installatie type

inbouw

gemonteerd op het deurblad, glas: niet scharnierzijde, hout: scharnierzijde

Opdek

tussen deurblad en kozijn circa 6 mm vrije
ruimte bij de deurklink

tussen deurblad en kozijn circa 6 mm vrije
ruimte bij de deurklink

P RO D UCT EIGENS CH A P P E N
Dempen en sluiten

sluitrinrichting – startend vanaf circa 25°
openingsrichting – startend vanaf circa 60°

sluitinrichting – startend vanaf circa 25°
openingsrichting – startend vanaf circa 60°

Freeswing ruimte

vrij te selecteren deurpositie –
tussen 25° en 60°

vrij te selecteren deurpositie –
tussen 25° en 60°

Openingshoek van de deur

met variabele aanpassing – tussen
80° en 140°

met variabele aanpassing – tussen
80° en 140° (hout) of 110° (glas)

Dempingskracht

kan worden ingesteld door het ventiel

kan worden ingesteld door het ventiel

Bescherming tegen

met geintegreerd veiligheidsventiel

met geintegreerd veiligheidsventiel

ontworpen voor onderhoudsvriendelijk
gebruik in deuren bij woonhuizen

ontworpen voor onderhoudsvriendelijk gebruik
bij deuren in woonhuizen

Bron

ijzerwaren winkels of voorgemonteerde
deurbladen en kozijnen van gespecialiseerde
deurleveranciers

ijzerwaren winkels of online via :
activestop.geze.com/en

Bestelnummer

163411 (complete set klaar voor montage in
zilver)

184105 glas – RVS look
184091 glas – zilver
184103 glas – wit in RAL 9016
184102 hout – zilver
184104 hout – wit in RAL 9016
184106 hout – RVS look

GEZE ActiveStop, glijrail met glijblok
en eindstop, glijarm, universele
dagschootvaststelling, installatie materiaal

GEZE ActiveStop, glijrail met glijblok en
eindstop, universele dagschootvaststelling,
design afdekplaat en installatie materiaal.

165814 Bevestigingsplaten voor glijrail
166886 Freesinrichting
169725 Cover met gefreesde rand RAL 7035
169724 Cover met gefreesde rand RAL 9016
179624 Cover met gefreese rand in RAL

184109 Bevestigingsset voor speciaal glas

overbelasting
Onderhoudsvriendelijk

BESTEL INFORM AT IE

Verpakkingseenheid
Accessoires

