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Inledning

1 Inledning

1.1 Symboler och illustrationer

Varningar
I denna bruksanvisning används varningsanvisningar för att uppmärksamma dig på faror som kan leda till mate-
riella skador eller personskador.

 X Läs och beakta alltid dessa varningar.
 X Följ alla anvisningar som är markerade med följande varningssymboler och varningsord.

Varningssymbol Signalord Betydelse

VARNING Risk för personer. 
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller svåra personskador.

SE UPP Risk för personer. 
Om anvisningarna inte följs kan det leda till lätta personskador.

Ytterligare symboler och illustrationer
För att förtydliga en korrekt hantering har viktig information och tekniska hänvisningar markerats särskilt.

Symbol Betydelse

 

”Viktig anvisning”. 
Information som hjälper användaren att undvika materiella skador samt förstå eller optimera arbetsflöden.

 
Betyder ”Extra information”

 X  
Symbol för en åtgärd: Du måste vidta en åtgärd.

 X Om flera åtgärder föreskrivs måste de genomföras i den ordningsföljd som anges.

1.2 Revisioner och giltighet
Version 00: Gäller för version ECdrive T2 och ECdrive T2-FR fr.o.m. tillverkningsår 2019.

1.3 Produktansvar
Enligt det ansvar som tillverkaren åläggs enligt produktansvarslagen skall den information som finns i denna bro-
schyr (produktinformation och ändamålsenlig användning, felanvändning, produktprestanda, produktunderhåll, 
informations- och instruktionsskyldighet) beaktas. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om användaren inte följer 
informationen. 

1.4 Övriga gällande dokument
Typ Namn
Kopplingsschema DCU1-NT

DCU1-2M-NT
Bruksanvisning DCU1-NT 

DCU1-2M-NT 
DCU1-2M

Fel och åtgärder DCU1 
DCU1-2M

Kabelplan Ett dörrblad
Två dörrblad

Säkerhetsanalys
Monteringsanvisning Dörrblad och sidodel profilsystem
Monteringsanvisning ECdrive T2

Scheman kan komma att ändras. Använd bara den senaste versionen.

1.5 Förkortningar
OKFF Överkant färdigt golv
DH Genomgångshöjd
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2 Grundläggande säkerhetshänvisningar

2.1 Avsedd användning
Skjutdörrssystemet används för automatisk öppning och stängning av en genomgång i en byggnad. 
Skjutdörrssystemet får användas i vertikalt monteringsläge och i torra utrymmen inom tillåtet användningsområ-
de (se monterings- och serviceanvisning).

Skjutdörrssystemet är avsett för persontrafik i byggnader. 
Skjutdörrssystemet är inte avsett för följande fall:
 à För industriell insats
 à För användningsområden som inte används för persontrafik (t.ex. garageportar)
 à På rörliga objekt som t.ex. fartyg

Skjutdörrssystemet får användas endast:
 à I de driftslägen som anges av GEZE
 à Med den av GEZE godkända/frisläppta komponenten
 à Med den av GEZE levererade programvaran
 à I de av GEZE dokumenterade installationsvarianterna/monteringssätten
 à Inom testat/godkänt användningsområde (klimat/temperatur/skyddsklass)

Annan användning gäller som ej ändamålsenlig och gör att alla ansvars- och garantianspråk gentemot GEZE 
upphör att gälla. 

2.2 Säkerhetsanvisningar
 à Ingrepp och ändringar som påverkar dörrsystemets säkerhetsteknik och funktionalitet får utföras endast av GEZE. 
 à En korrekt och säker drift förutsätter korrekt transport, korrekt uppställning och montering, kvalificerad han-

tering och korrekt underhåll.
 à De relevanta föreskrifterna för olycksförebyggande samt övriga allmänt erkända säkerhetstekniska eller 

arbetsmedicinska regler skall följas. 
 à Det är endast originaltillbehör, originalreservdelar och av GEZE godkända tillbehör som säkerställer en felfri 

drift av dörrsystemet.
 à Föreskrivna monterings-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av behörig personal som har 

auktoriserats av GEZE.
 à För säkerhetstekniska kontroller gäller användarlandets lagstiftning och föreskrifter.
 à Vid egenmäktiga förändringar på anläggningen tar inte GEZE något ansvar för skador som uppstår, och god-

kännandet för användning i utrymnings- och räddningsvägar upphör att gälla.
 à Vid kombination av externa fabrikat ikläder sig GEZE inget ansvar.
 à Även för reparations- och underhållsarbeten måste originaldelar från GEZE användas.
 à Anslutning till nätspänningen måste göras av behörig elektriker. Utför elanslutning och skyddsledarkontroll 

enligt anvisningarna i VDE 0100 del 610.
 à Som brytningsanordning på nätsidan används en automatsäkring på 10-A.
 à Skydda displayprogramomkopplaren mot obehörig användning.
 à Enligt maskindirektivet 2006/42/EG måste en riskanalys genomföras innan dörranläggningen tas i bruk och 

dörranläggningen måste märkas enligt CE-märkningsdirektivet 93/68/EEG.
 à Beakta senaste utgåvor av direktiv, standarder och nationella föreskrifter, i synnerhet:

 à DIN 18650: 2010 -06 ”Lås och beslag - automatiska dörrsystem”
 à VDE 0100, del 610: 2004-04 ”Installation av starkströmsanläggningar med märkström upp till 1000 V”
 à DIN EN 16005: 2013 -01 ”Kraftdrivna dörrar - Användarsäkerhet - Krav och provningsförfaranden”
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 ”Elsäkerhet för hushållsapparater och liknande ändamål - del 1: Allmänna fordring-

ar (IEC 60335-1: 2010, modifierade); tysk version EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 ”Elsäkerhet för hushållsapparater och liknande ändamål - del 2 -103: Särskilda 

krav på drivanordningar för portar, dörrar och fönster” (IEC 60335-2-103: 2006, modifierade + A1: 2010, 
modifierade); tysk version EN 60335-2-103: 2015

Produkten ska byggas in eller monteras på ett sådant sätt att den enkelt kan kommas åt för eventuella reparatio-
ner och/eller underhållsarbeten och så att eventuella demonteringskostnader inte är orimligt höga jämfört med 
produktens 
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2.3 Säkerhetsmedvetet arbete
 à Säkra arbetsplatsen mot tillträde av obehöriga.
 à Tänk på vridområdet för långa anläggningsdelar.
 à Utför aldrig arbeten med stor säkerhetsrisk ensam (t.ex. montering av automatik, kåpa eller dörrblad).
 à Säkra kåpan/automatikens skydd mot fall.
 à Säkra komponenter som ej är säkrade mot att falla ned.
 à Använd endast de kablar som anges i kabelplanen. Applicera skärmar enligt anslutningsschemat.
 à Säkra lösa, driftsinterna kablar med buntband.
 à Före arbeten på elsystemet:

 à Koppla automatiken från 230 V-nätet och kontrollera att anläggningen är spänningsfri. Kontrollera spän-
ningslösheten.

 à Koppla styrsystemets anslutning från 24 V-batteriet.
 à Vid användning av avbrottsfri strömförsörjning (UPS) står anläggningen under spänning även vid frikoppling 

på nätsidan.
 à Principiellt skall isolerade ledarändhylsor användas för trådar.
 à Se till att belysningen är tillräcklig.
 à Använd säkerhetsglas.
 à Sätt upp dekaler vid dörrblad i helglas.
 à Skaderisk när automatiken är öppen. Hår, kläder, kablar och liknande kan dras in av roterande delar!
 à Osäkrade ställen utgör risk för klämskador, stötskador, indragning och skärskador!
 à Skaderisk vid krossat glas! Använd endast säkerhetsglas.
 à Skaderisk på vassa kanter i automatiken och dörrbladen!
 à Skaderisk på fritt rörliga delar under monteringen!

2.4 Miljömedvetet arbete
 à Vid skrotning av dörranläggningen bör de olika materialen sorteras var för sig och lämnas in för återvinning.
 à Kasta inte batterier eller laddningsbara batterier i hushållssoporna.
 à Beakta gällande miljölagstiftning vid skrotning av dörranläggningen och hantering av uttjänta batterier/ladd-

ningsbara batterier.

2.5 Säkerhetsinformation avseende transport och förvaring
 X Kasta inte eller tappa den inte.
 X Undvik hårda slag.

 à Lagringstemperaturer under –30 °C och över +60 °C kan leda till skador på enheten.
 à Skyddas mot väta.
 X Vid transport av glas skall särskilda transportanordningar användas (t.ex. A-ställningar). 
 X Separera flera rutor på ett stativ eller vid förvaring med mellanlägg (t.ex. korkplattor, papper, poly-snöre). 
 X Lagra glas endast stående på en jämn och bärande yta. Som underlag måste lämpligt material användas (t.ex. trälister). 
 X När det gäller isolerglas måste man se till att det står jäms på minst 2 underlägg på hela elementtjockleken. 

 à Säkerhetsanordningar vid förvaring och transport får inte orsaka skador på glaset resp. kantlimningen hos 
isolerglas, och måste anbringas jämnt på rutans ovansida. 

 à Som förvaringsyta passar torra, välventilerade, slutna rum som är skyddade mot vädrets makter samt UV-strålning.

2.6 Kvalifikation
Montering av GEZE skjutdörrsautomatik får endast utföras av behörig personal som har auktoriserats av GEZE. 
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3 Om detta dokument

3.1 Översikt
Denna anvisning beskriver monteringen av den automatiska skjutdörrsautomatiken ECdrive T2/ECdrive T2-FR 
med fribärande modul.

3.2 Bärarmontering med sidodel

Sett framifrån Vy från sidan

 

3.3 Stödmontering med sidodel

Sett framifrån Vy från sidan
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4 Översikt

4.1 Scheman
Ritnings-nr Typ Namn
70518-ep09 Modulritning ECdrive T2 ISO bärarmontering 1-dörrblad
70518-ep10 Modulritning ECdrive T2 ISO bärarmontering 2-dörrblad
70518-ep11 Modulritning ECdrive T2 ESG bärarmontering 1-dörrblad
70518-ep12 Modulritning ECdrive T2 ESG bärarmontering 2-dörrblad
70518-ep13 Modulritning ECdrive T2 ISO stödmontering 1-dörrblad
70518-ep14 Modulritning ECdrive T2 ISO stödmontering 2-dörrblad
70518-ep15 Modulritning ECdrive T2 ESG stödmontering 1-dörrblad
70518-ep16 Modulritning ECdrive T2 ESG stödmontering 2-dörrblad
70518-ep25 Modulritning ECdrive T2 ISO bärare Lock A 1-dörrblad
70518-ep26 Modulritning ECdrive T2 ISO bärare Lock A 2-dörrblad
70518-ep27 Modulritning ECdrive T2 ISO bärare Lock M 1-dörrblad
70518-ep28 Modulritning ECdrive T2 ISO bärare Lock M 2-dörrblad
70518-ep31 Modulritning ECdrive T2 ISO stödmont. Lock M 1-dörrblad
70518-ep32 Modulritning ECdrive T2 ISO stödmont. Lock M 2-dörrblad

70518-9-0961 Borranvisning Bärarprofil A EC T2
70518-9-0962 Borranvisning Bärarprofil B EC T2
70717-2-0269 Borranvisning Bärarprofil
70717-2-0270 Borranvisning Bärarlockprofil

70518-2-0226 Borranvisning Bärarprofil B borrad
70717-2-0260 Borranvisning Bärare borrad för stödmontering
70717-2-0261 Borranvisning Bärarlock borrat för stödmontering

Scheman kan komma att ändras. Använd bara den senaste versionen.

4.2 Verktyg och hjälpmedel

Verktyg Storlek

Momentnyckel 3–15 Nm
Insexnyckelsats upp till 6 mm nyckelvidd
Tappnyckel 8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm
Skruvmejselsats upp till 6 mm
Borrmaskin –
Betongborr –
Metallborr –

4.3 Vridmoment
Åtdragningsmomenten anges vid resp. monteringssteg.
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4.4 Komponentöversikt
Komponent Dörrtyp Avbärartyp Skiss
Bärare för bärarmontering ECdrive T2 Bärarprofil A

Bärare för bärarmontering ECdrive T2 Bärarprofil B

Avbärare för stödmontering ECdrive T2 Bärarprofil

Avbärare för stödmontering ECdrive T2 Bärarlockprofil

Sidoplatta bred ECdrive T2 Sidoplatta A

Sidoplatta tunn ECdrive T2 Sidoplatta B
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4.5 Uppbyggnad

Framställning Dörrtyp Dörrblad Avbärartyp Infästning
Bärarmontering 1 dörr-

blad
ISO och ESG För bärarmontering Sidoplatta A och B

Bärarmontering 2 blad ISO och ESG För bärarmontering Sidoplatta A och B

Väggmontering (med sidodelar framför väggen) 1 blad ISO och ESG För stödmontering direkt vid stödet

Stödmontering (med sidodelar framför väggen) 2 blad ISO och ESG För stödmontering direkt vid stödet
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5 Montering
 X Säkra arbetsplatsen mot tillträde av obehöriga.
 X Arbeta alltid två och två.
 X Använd trappstege eller stegpall.
 X Håll löpskenans insida ren.

5.1 Förberedelser på arbetsplatsen
 X Kontrollera förberedelserna på uppställningsplatsen för att garantera korrekt montering:

 à Fasadkonstruktionens resp. underbyggnadens typ och belastningsförmåga 
 à Monteringsytans jämnhet
 à Det färdiga golvets jämnhet
 à Anvisningarna i kabelschemat

5.2 Förberedande monteringsarbeten

VARNING
Skaderisk!

 X Säkra arbetsplatsen mot tillträde av obehöriga.
 X Arbeta alltid minst två på dörrar med ett dörrblad.
 X Arbeta alltid minst tre på dörrar med två dörrblad.
 X Använd minst två trappstegar eller stegpallar.

I följande kapitel beskrivs monteringen av bäraren för bärarmontering och stödmontering.

5.3 Bärarmontering
 X Vid användning av sidoplattorna (små) ska du se till att avståndet mellan väggens kant och borrhålet är till-

räckligt stort.

Typen av sidoplatta beror på monteringssättet (se kapitel 4.4).
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5.3.1 Borra hål i bärarprofil A

 

�

�
�

�

�

�

��

�
�

 X Lägg på löpskenan (2) på bärarprofil A (1) så att räfflan (3) i löpskenan ligger på räfflan (4) i bärarprofilen.
 X Körna hål (5) i bärarprofilen.
 X Borra hål enligt borranvisningen (70518-9-0961).

5.3.2 Montera sidolisten

�

����

��
��

 X Lägg under sidolisten (1), rikta in och skruva fast i väggen med ett avstånd på 5 mm.
 X Utjämna ev. oregelbundenheter.
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5.3.3 Montera sidoplatta för bärare

Beroende på monteringsomgivningen kan en bred eller smal sidoplatta monteras.

Sidoplatta bred Sidoplatta smal Inriktning sidolist-sidoplatta

�

�
��

��

��
����

���

�

�

��
��

��
����

���

�

�

 X Sätt an sidoplattan (1) över sidolisten (2) och skruva fast med 4 sänkskruvar.

5.3.4 Montera golvlisten för sidodelen

�

�

��

���

��

�

���

 X Skruva på golvlisten (1) enligt ovanstående mått på underlaget.
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5.3.5 Fixeringskloss, montera undertill på sidoplattan

Sidoplatta bred Sidoplatta smal

�

�

 X Skruva på fixeringsklossen, nedtill (1) med sänkskruv M8×16 på sidoplattan (åtdragningsmoment 24 Nm).

5.3.6 Montera bärarprofil A

VARNING!
Skaderisk genom komponenter som faller ned
Bärarprofil A är mycket tung och svårhanterlig.

 X Var minst 3 personer vid montering av bärarprofil A.
 X Stå inte under bäraren vid monteringen.

 

�

�

�

 X Sätt på bärarprofil A (1) på fixeringsklossen, nedtill (2).
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 X Skruva på fixeringsklossen, upptill (3) med sänkskruv 
M8×16 (4) på sidoplattan (åtdragningsmoment 24 Nm).

Bärarprofil A (1) är fixerad.
�

�

�

5.4 Montera sidodelarna

VARNING! 
Skaderisk! Sidodelarna är mycket tunga och kan välta.

 X Säkra sidodelarna vid montering så att de inte välter.

SE UPP
Skaderisk! Glaset i sidodelarna kan krossas.

 X Hantera sidodelarna varsamt och försiktigt.

 X Ställ upp sidodelen
 X Sätt i sexkantmuttern (2) och sexkantskruven (1). �

�

Sätta in gummilisten till glaset

 X Skär till gummilisten (3) efter glasskivans mått.
 X Kläm fast gummilisten på glasskivans ovankant.
 X Sätt i ställskruven (4).

� �
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Sätta i sidodel

Bärarmontering:
 X Ställ den förmonterade sidodelen (1) på golvlis-

ten (2) från utsidan.
Stödmontering:

 X Ställ den förmonterade sidodelen (1) på golvlis-
ten (2) från insidan.

�

�

 X Rikta/fäll in sidodelen (1) tills den ligger an 
upptill på bäraren.

�

Fästa sidodel

 X Fäll in sidodelen (1) helt och skjut in den i vägglisten (5).

 

�

�
�

�

�

 X Skruva ut ställskruven (4) upptill vid sidodelen 
tills den ligger an mot bäraren.

�
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Fästa skydden
 X Skruva fast locket (1) med insexskruvarna (2)  

på bäraren (3).

�
�

�

 X Stick i skyddet (4) i dörrens genomgångsområ-
de underifrån i bäraren.

�
 X Sätt fast skyddet (5) på bäraren.

�

Säkra sidodelen

 X Sätt i och dra åt plåtskruv BZ 4,8 x 16 nedtill  
på sidodelen (6). 
Sidodelen säkras med skruven så att den inte 
förskjuts.

�

Ställa in dörrbladets golvavstånd och skuggfog
 X Anpassa inställningarna för upphängningsskruvarna på dörrbladen till varandra (se automatikens monterings-

anvisning).

Montera överbelysning

 X Följ tillverkarens monteringsanvisning vid montering av överbelysningen.
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5.5 Skruva på bärarprofil B på bärarprofil A

VARNING!
Skaderisk genom komponenter som faller ned
Bärarprofil B är mycket tung och svårhanterlig.

 X Var minst 3 personer vid montering av bärarprofil B.
 X Stå inte under bäraren vid monteringen.

 

�

�

�

 X Skruva fast bärarprofil B (2) med skruvar M6×20 DIN 912 (3) på bärarprofil A (1) (åtdragningsmoment 10 Nm).

Eftersom sidodelarnas tätningar sätter sig, måste man dra efter skruvarna i det streckade området.
 X Dra åt skruvarna i följande ordningsföljd:

 

�� ��
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
� ���
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5.6 Montera löpskenan på bärarprofil A

5.6.1 Skruva på sidoplattorna på löpskenan

 �

�

�

 X Skruva på sidoplattorna (1) med vardera 3 linsplåtskruvar ISO 7049 ST4,8×25 i löpskenan (2) (åtdragningsmo-
ment 5 Nm).

5.6.2 Montering av löpskena

 

� �
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5.7 Stödmontering (förväggmontering)

VARNING! 
Skaderisk! Profilerna är mycket tunga och kan falla ned.

 X Låt två till tre personer säkra den frihängande avbäraren, så att den inte ramlar ned vid montering.

 X Skruva fast bäraren (1) på väggen.

�

 X Sätt i sidodelen (2) och fixera.

�

 X Skruva fast profilen (3) på bäraren (1).

�

�

 X Skruva fast löpskenan (4) på profilen (3).

�

�
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6 Demontering

VARNING! 
Skaderisk! Kåpan hålls fast med ett raster.

 X Var alltid två personer när kåpan tas av och sänk försiktigt ned den med fånglinan.

SE UPP
Skaderisk! Glaset i sidodelarna kan krossas.

 X Hantera sidodelarna varsamt och försiktigt.

VARNING! 
Skaderisk! Sidodelarna är mycket tunga och kan välta.

 X Säkra sidodelarna vid montering så att de inte välter.

VARNING! 
Skaderisk! Den frihängande avbäraren är mycket tung och kan ramla ned.

 X Låt två till tre personer säkra den frihängande avbäraren, så att den inte ramlar ned vid montering.

 X Demontera anläggningen i omvänd ordning jämfört med monteringen.
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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


