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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.

Varningssym-
bol

Signalord Betydelse

VARNING Risk för personer. 
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller svåra 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 ECdrive T2
Monteringsanvisning ECdrive T2 bärare och sidodel
Monteringsanvisning Dörrblad och sidodel profilsystem

Scheman kan komma att ändras. Använd bara den senaste versionen.
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2 Grundläggande säkerhetshänvisningar
 X Beakta även de grundläggande säkerhetshänvisningarna i monteringsanvisningen ECdrive T2.

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 värde.
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2.3 Säkerhetsmedvetet arbete
 à Säkra arbetsplatsen mot tillträde av obehöriga.
 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 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 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.
 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
Denna anvisning beskriver förmonteringen av den automatiska skjutdörrsautomatiken ECdrive T2 / ECdrive T2-FR 
från ett VP-kit samt montering av kördörrar och sidodelar med de olika profilsystemen.

4 Översikt

4.1 Scheman
Ritnings-nr Typ Namn
70518-0-001 Automatikritning ECdrive T2, automatiker
70518-2-0200 Bearbetningsritning Löpskena
70518-2-0205 Bearbetningsritning Löpskena stolpe-regel
70518-2-0203 Bearbetningsritning Kåpa 100×132 mm
70518-2-0253 Bearbetningsritning Kåpa 100×100 mm
70518-1-0105 Bearbetningsritning Komponentmodul vänster 2-dörrblad
70518-1-0106 Modulritning Komponentmodul vänster 2-dörrblad med låsning
70518-1-0107 Modulritning Komponentmodul vänster 1-dörrblad utan låsning
70518-1-0108 Modulritning Komponentmodul vänster 1-dörrblad höger stängande med låsning
70518-1-0110 Modulritning Modulbärare höger
70518-1-0111 Modulritning Komponentmodul höger endast 1-dörrblad vänster stängande 

med låsning
70518-1-0112 Modulritning Modulbärare höger FR
70518-1-0113 Modulritning Komponentmodul höger FR endast 1-dörrblad vänster stängande 

med låsning
70518-1-0114 Modulritning Modulbärare höger FR-DUO.
70518-1-0115 Modulritning Komponentmodul höger FR-DUO endast 1-dörrblad vänster 

stängande med låsning
70518-1-0116 Modulritning Modulbärare höger FR-LL
70518-1-0117 Modulritning Komponentmodul höger FR-LL endast 1-dörrblad vänster stäng-

ande med låsning
70518-1-0118 Modulritning Modulbärare höger FR-RWS
70518-1-0119 Modulritning Komponentmodul höger FR-RWS endast 1-dörrblad vänster 

stängande med låsning

70518-2-0203 Bearbetningsritning Bearbeta kåpan 100×132 mm för kuggremslåsningen
70518-2-0253 Bearbetningsritning Bearbeta kåpan 100×100 mm för kuggremslåsningen

70518-9-0964 Anslutningsskiss Serviceterminal

Scheman kan komma att ändras. Använd bara den senaste versionen.
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4.2 Verktyg och hjälpmedel

Verktyg Storlek

Måttband

Märkpenna

Momentnyckel

Insexnyckel 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Tappnyckel 8 mm, 10 mm, 13 mm

Skruvmejselsats upp till 6 mm; stjärn PH2 och PH4

Torxnyckel T × 20; bits-insatslängd minst 110 mm

Sidavbitare

Krymptång för elkabel

Skaltång

Multimeter

Displayprogramomkopplare DCU1 (mat.nr 103940)

Nyckelbrytare (endast vid ECdrive T2-FR) (art.nr 074437)

Ringnyckel 8 mm, 10 mm

Don 4 mm

4.3 Vridmoment
Åtdragningsmomenten anges vid resp. monteringssteg.
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4.4 Komponenter och moduler
Dessa illustrationer visar utrustningen för en standardautomatik med utförande med 2- resp. 1 dörrblad.
Beroende på utrustning eller utförande av automatiken kan modulernas uppbyggnad variera. Exakta uppgifter 
om positioneringen av de enskilda komponenterna återfinns på automatikritningen (70518-0-001).

2 dörrblad
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��
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����

��
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1 dörrblad, vänsterstängande

� � � � � � �� ��

������ ����
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� �

��

�

��

��

����

1 dörrblad, högerstängande

�� � � � � �

���������� ��

� � �� �� �

����

��

������

1 Sidoplatta
2 Jordning av kåpa
3 Transformator
4 Brytrulle
5 Kåpa
6 kabelhållare
7 Styrning
8 Kabelhållare DCU
9 Batteri
10 Kuggrem
11 växelmotor 

12 Kåpsäkring
13 stoppbuffertar
14 Modulbärare höger
15 Rullvagn
16 Löpskena
17 Remlås
18 Medbringare, kort
19 Medbringare, lång
20 Modulbärare vänster
21 Trafokabel
22 Jordning trafo

4.5 Stycklista VP-Kit ECdrive T2

 à Styrning DCU
 à växelmotor 
 à Rullvagn
 à Transformator
 à Batteri
 à Brytrulle
 à kabelhållare
 à Kabelhållare DCU
 à Jordning av kåpa

 à Kåpsäkring 
 à stoppbuffertar
 à Medbringare, kort
 à Medbringare, lång
 à Trafokabel
 à Div. transparenta dekaler
 à Tillbehör fastsättning automa-

tikkomponenter
 à Tillbehör kabelfäste
 à Tillbehör modulbärare

 à Monteringsanvisning
 à Bruksanvisning
 à Kopplingsschema
 à Kontrollbok
 à Säkerhetsanalys
 à Försäkran om överensstäm-

melse, montering (EU)
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5 Förmontering

5.1 Korta av löpskenan och kåpan
 à Löpskena: Pos. 16 i modullista, kapitel 4.4
 à Kåpa: Pos. 5 i modullista, kapitel 4.4

 X Kontrollera profilerna avs. skador.
 X Korta av löpskenan och kåpan till önskad längd 

(se bearbetningsritningar, kapitel 4.1).
 X Rengör löpskena och kåpa efter bearbetningen.

5.2 Förbereda löpskenan

 

��

���

��

���

�

�

� �

 X Märk ut position (UPL) för buffert vänster (2) och (UPR) buffert höger (4) enligt automatikritningen.
 X Märk ut position (Ux) för komponentmodul vänster (1) och (Uy) komponentmodul höger (3) enligt automati-

kritningen (70518-0-001).

5.3 Montera stoppbuffertar
Stoppbuffertar: Pos. 13 i modullista, kapitel 4.4

 X Sätt på stoppbuffertar till vänster och höger (1) 
på löpskenan.

 X Skruva i gängstiftet M6×6 (2) så långt att det 
står framme vid löpskenan.

 X Dra åt gängstiftet med 10 Nm.

�

�
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5.4 Montera komponentmodul vänster
 X Montera komponentmodul vänster enligt ritningen.

Ritnings-nr Namn
70518-1-0105 Komponentmodul vänster 2-dörrblad
70518-1-0106 Komponentmodul vänster 2-dörrblad med låsning
70518-1-0107 Komponentmodul vänster 1-dörrblad utan låsning, vänster och höger stängande
70518-1-0108 Komponentmodul vänster 1-dörrblad höger stängande med låsning (vid vänster stängande är 

låsningen på höger komponentmodul)

 
Komponentmodul vänster med låsning (70518-1-0106)

Den komponentmodul som illustreras här är ett exempel. Inbyggnadsmåtten för din komponentmodul återfinns 
på komponentritningen (se ovan).

 X Skjut in spårstenar i komponentmodulen. 
 X Montera komponenterna med härför avsedda skruvar enligt ritningen.

 à Åtdragningsmoment för komponenter: 10 Nm
 à Åtdragningsmoment vid motor med växellåda: 15 Nm
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5.5 Montera komponentmodul höger
 X Montera komponentmodul höger enligt ritningen.

Ritnings-nr Namn
70518-1-0110 Modulbärare höger
70518-1-0111 Komponentmodul höger endast 1-dörrblad vänster stängande med låsning
70518-1-0112 Modulbärare höger FR
70518-1-0113 Komponentmodul höger FR endast 1-dörrblad vänster stängande med låsning
70518-1-0114 Modulbärare höger FR-DUO.
70518-1-0115 Komponentmodul höger FR-DUO endast 1-dörrblad vänster stängande med låsning
70518-1-0116 Modulbärare höger FR-LL
70518-1-0117 Komponentmodul höger FR-LL endast 1-dörrblad vänster stängande med låsning
70518-1-0118 Modulbärare höger FR-RWS
70518-1-0119 Komponentmodul höger FR-RWS endast 1-dörrblad vänster stängande med låsning

Komponentmodul höger 2-dörrblad (70518-1-0110)

Den komponentmodul som illustreras här är ett exempel. Inbyggnadsmåtten för din komponentmodul återfinns 
på komponentritningen (se ovan).

 X Skjut in spårstenar i komponentmodulen. 
 X Montera komponenterna med härför avsedda skruvar enligt ritningen.

 à Åtdragningsmoment för komponenter: 10 Nm
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5.6 Ansluta kabeln på komponentmodul höger

 

� �
�

�

�

ECdrive T2 ECdrive T2-FR

ECdrive T2
 X Dra varvtalsgivarkabeln (1) och motoranslutningskabeln (2) till styrningen.
 X Stick in kontakten i styrningen.

ECdrive T2-FR
 X Dra varvtalsgivarkabeln (1), motoranslutningskabeln (2) och motoranslutningskabeln för den andra motorn (3) 

till styrningen.
 X Stick in kontakten i styrningen.

5.7 Anslut kontakten på kuggremslåsningen (tillval)
 X Vrid in det grå låsstiftet (1) först när kåpan har satts dit.

 X Skruva ur skruvar M2,3 x 10 på återkopplings-
kontakten (4) till låsanordningen.

 X Sätt larmkontakten (3) på återkopplingskontak-
ten (4).

 X Fäst båda kontakterna med skruv M2,3 x 18 (2) 
och låsringar på låsanordningen.

 X Anslut kabeln.
 X Korta av larmkontaktfliken.

�

�

�

�
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5.8 Anslut låsningen

 X Dra kabeln (1) till tandremslåsningen (tillval) (2), 
korta av vid behov, avisolera och sätt på isolera-
de ledarändhylsor.

 X Anslut låsningen enligt anslutningsschemat.

�

�

5.9 Montera sidoplattor
 X Skruva plåtstycket (3) för kåpsäkringen i vänster 

och höger sidoplatta (2) (åtdragningsmoment 
max. 1,5 Nm).

 X Skruva på sidoplattorna (2) på löpskenan (1) 
(åtdragningsmoment 5 Nm).

� �

�

5.10 Förpositionera de förmonterade komponentmodulerna vänster och höger
 X Fäst de förmonterade komponentmodulerna till vänster (2) och höger (3) med vardera en skruv på löpskenan (1).

Rekommendation:
 X Märk ut positionen för komponentmodulerna till vänster (2) och höger (3) på löpskenan (1).

�

�
�

 X Fyll i typskylten:
 à Ange tillverkningsdatum
 à Fyll i siffrorna klass 5 och 7

 X Sätt fast typskylten, se automatikritningen:
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5.11 Montera tandremmen

 X Trä in tandremmen på motor- och styrrullen, 
korta av vid behov.

 X Sätt i tandremmens ändar (1) i tandremslåset 
(2) (3 kuggar per sida).

1

2

1

 X Montera tandremslåset (2) med skruvar (4) 
på den korta medbringaren (3).

 X Dra inte åt skruvarna ännu.

�
�

�

5.11.1 Spänn tandremmen

 X Förspänn tandremmen med 300 N ±35 N (se automatikritningen).

 X Lossa de båda skruvarna (2).
 X Skjut motorn (3) åt höger för hand.
 X Skruva loss skruven (1) och skjut kilspårde-

len så att en skruvmejsel kan skjutas mellan 
kilspårdel och motor.

 X Dra åt skruven (1) (åtdragningsmoment 10 Nm).
 X Skjut in en skruvmejsel i spalten och lyft tills 

att kuggremmen är spänd.
 X Dra åt 2 skruvar (2) (åtdragningsmoment 

15 Nm).

1
2

3
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5.11.2 Koppla ihop komponentmodulerna vänster och höger elektriskt

 X Se till att kablarna dras och säkras så att de inte kläms fast när kåpan skjutspå och inte kan komma i kontakt 
med rörliga komponenter.

 X Korta transformatorns kabel (1) till styrningen. 
 X Montera ledarändhylsor på kabeln (1) på ena 

sidan.
 X Anslut transformatorns kabel (1) till styrningen.
 X Fäst kabelhållaren (2) på löpskenan.
 X Fäst kabelhållaren DCU (3) på styrningen.
 X För transformatorns kabel (1) genom kabelhål-

larna till styrningen.

1

�

�
�

 X Montera transformatorns tredelarkabel (5) 
på transformatorns kopplingsplint (4).

4

5



ECdrive T2

16

Förmontering

5.12 Bearbeta kåpan

5.12.1 Bearbeta kåpan för kuggremslåsningen (tillval)
Kuggremslåsningen har ett vridstift med vars hjälp man kan låsa upp resp. låsa kuggremmen manuellt. För detta 
vridstift måste man borra ett hål på kåpan enligt följande skiss.

Kontrollera hålets position på plats. Beroende på placeringen av automatikkomponenterna kan det uppstå smär-
re avvikelser här. 
GEZE rekommenderar därför att man borrar hålet först på byggarbetsplatsen när den exakta positionen för 
låsningen är känd.

Måttuppgifter för måttet C återfinns på bearbetningsritningen till kåpan (70518-2-0203).

����

��
��

�

����

 X Borra hål med Ø 20 mm.
 X Avgrada hålet.

5.12.2 Bearbeta kåpan för servicegränssnittet
Med servicegränssnittet (tillval) möjliggör snabbare åtkomst till styrningen DCU1x utan att kåpan behöver 
demonteras. Via serviceadaptern för serviceterminal ST220 eller för Bluetooth-gränssnittet till GEZEconnects 
är en snabb förbindelse möjlig via jackkontakter.
För att placera servicegränssnittets bussning på kåpan måste man borra ett hål på kåpan enligt följande skiss.
Se även anvisning för servicegränssnittet (70518-9-0964).

 

��

��
����
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Monteringsförberedelser

6 Monteringsförberedelser
Vid monteringsförberedelserna förbereds automatikenheten för den senare monteringen. För utförandet av 
förmonteringsarbetena är det den senaste automatikritningen som gäller. Alla komponenter måste bestämmas 
och monteras enligt automatikritningen.

6.1 Montera kåpans upphängningsprofil i kåpan

 X Skjut i ett kåpupphängningsstycke (1) i kåpans 
(2) övre eller undre skruvkanal.

�

�

 X Säkra kåpupphängningsstycket (1) vid kåpans 
slut med två skruvar (åtdragningsmoment  
max 1,5 Nm) skruvar.

�

6.2 Montera jordning av kåpan

 X Slå in fästbulten till kåpans jordning (3) på sidan 
av jordningen ca 30 mm i den övre skruvkanalen.

3
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7 Produktionstest

VARNING! 
Livsfara på grund av elstöt!

 X Elsystemet (230 V/115 V) får endast anslutas och kopplas från av behörig elektriker.
 X Utför elanslutning och skyddsledarkontroll enligt anvisningarna i VDE 0100 del 610.

 X Utför produktionstestet enligt kopplingsschemat ”Automatiska skjutdörrar DCU1-NT/DCU1-2M-NT“.
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GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com
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E-Mail: hamburg.de@geze.com
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E-Mail: office-latvia@geze.com
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GEZE Benelux B.V.
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GEZE Bulgaria - Trade 
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
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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.
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E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu
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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
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