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GEZE ACTIVESTOP YTMONTERAD

Ny dörrstyrning
Dörrdämparen GEZE ActiveStop Ytmonterad kan stoppa 

dörrar försiktigt, stänga dem tyst och enkelt hålla dem 

öppna. Det betyder att smällande dörrar, klämda fingrar 

och skador på väggar eller möbler hör till historien. Tack 

vare två olika utformningar kan dörrdämparen antingen 

förinstalleras eller efterinstalleras med största enkelhet. 

Med GEZE ActiveStop Ytmonterad kan du kombinera 

funktionalitet, säkerhet och estetik – och uppleva en 

helt ny dörrstyrning.

Användningsområde
 Innerdörrar av trä, med överfals och infällda

 Innerdörrar av glas med träramar

 Installationstyp: monterad på dörrbladet,

  · Glas: motsatt sida från gångjärnet

  · Trä: gångjärnssidan

 Dörrupphängning: för DIN vänster och DIN höger
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GEZE ActiveStop YTMONTERAD 
Trädörr  

Ritningar

GEZE ActiveStop YTMONTERAD 
Glasdörr



Produktegenskaper
 Lätt att installera, och kan tas bort utan att 

lämna några spår. Perfekt för eftermontering 

på befintliga dörrar

 Skydd mot överbelastning med integrerad 

säkerhetsventil

 Dämpningsstyrka: kan justeras med en ventil

 Freeswing-område: Fritt valbart dörrläge – 

mellan 25° och 60°

 Dämpning och stängning

  · Stängningsriktning – början från 25°

  · Öppningsriktning – början från 60°

 Dörrbladsvikt: Optimal funktion upp till 45 kg

 Dörrbladsbredd: Optimal funktion upp till 

1 100 mm

 Dörrbladets tjocklek: för trä: minst 12 mm

 Dörrpostens djup: för glas: minst 29 mm

 Dörröppningsvinkel med variabel justering – 

mellan 80° och 140° (trä) eller 110° (glas)

 Designad för underhållsfri användning i priva-

ta hem

Beställningsinformation
Beteckning Utförande ID nr

GEZE ActiveStop YTMONTERAD - Glas simulerat rostfritt stål 184105

vit RAL 9016 184103

silver 184091

GEZE Activestop - YTMONTERAD - Trä simulerat rostfritt stål 184106

vit RAL 9016 184104

silver 184102

Tillbehör ID nr

Fästsats för specialglas 184109
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Fördelar
 TYST STÄNGNING 

Tack vare den aktiva dämpningen stängs 

dörren långsamt och helt tyst

 ENKEL ÖPPETHÅLLNING 

GEZE ActiveStop håller dörren öppen så att 

den inte smäller igen. Separata dörrstopp 

behövs inte längre

 DISKRET STOPP 
GEZE ActiveStop bromsar svängningen vid 

öppning och stoppar dörren i det önskade 

läget, och undviker skador på väggar eller 

möbler bakom dörren

 KAN ANVÄNDAS VAR SOM HELST 
GEZE ActiveStop kan användas med trä- 

eller glasdörrar upp till 45 kg, beroende på 

utformning. Med andra ord, med praktiskt 

taget alla standarddörrar

 ENSKILT JUSTERBAR 
Du kan justera hur långt dörren ska öppnas 

och hur starkt GEZE ActiveStop ska dämpa 

den vid öppning eller stängning efter behov

 TILLFÖRLITLIG PÅ LÅNG SIKT 

GEZE ActiveStop är en produkt av hållbart 

och långlivat hantverk tillverkat i Tyskland. 

Dörrdämparen ger obegränsad toppkvalitet 

med funktionalitet, säkerhet och estetisk 

design

GEZE Sverige Mallslingan 10  |  187 66 Täby, Sverige  |  TEL. +46 (0) 8 732 34 00  |  E-POST sverige.se@geze.com  |  www.geze.se

5 GEZE DÖRRTEKNIK |  GEZE ActiveStop Ytmonterad



WWW.GEZE.COM

GEZE Sverige Mallslingan 10  |  187 66 Täby, Sverige  |  TEL. +46 (0) 8 732 34 00  |  E-POST sverige.se@geze.com  |  www.geze.se

N
ov

em
b

er
 2

0
19

 –
 R

ätt
 ti

ll 
än

d
ri

n
ga

r 
fö

rb
eh

ål
le

s


