
Hygienisk och barriärfri 
öppning och stängning 
av entrédörrar   

GEZE SYSTEM LÖSNINGAR



I N B J U DA N D E E N T R É E R 

GEZEs skräddarsydda dörrlösningar uppfyller de 
högsta kraven på säkerhet, bekvämlighet och design

GEZEs automatiska dörrar finns i många utföranden – karusell-, slag- och skjutdörrar – och ger en bekväm 
och beröringsfri in- och utpassering för kunder, besökare och medarbetare. 
Fördelar:
 

    Hygienisk och beröringsfri in- och utpassering

Automatiska dörrsystem ger en hygienisk, bekväm och barriärfri in- och utpassering i offentliga byggnader, hotell 

och kontor och är särskilt lämpade för vårdcentraler och sjukhus, inklusive operationssalar.  

Dörrarna öppnas automatiskt utan att besökaren behöver använda händerna, vilket förhindrar att bakterier 

överförs. 

    Modern och diskret design

I representativa lokaler är det viktigt att dörrarnas design harmonierar med byggnadens övriga arkitektur. Ett bra 

exempel är köpcentret Mall of Scandinavia i Solna där vi försett dörrbladen med en svart ram som döljer dörrau-

tomatiken – en kundanpassad lösning som bidrar till det estetiska uttrycket. 

    Energieffektiv passage mellan inre och yttre utrymmen

Eftersom automatiska dörrar endast öppnas när det behövs minimeras inflödet av kall utomhusluft vilket sparar  

energi. ECdrive T2 är ett automatiskt linjärt skjutdörrssystem med termiskt separerade dörramar och ett bra  

alternativ ur energisynpunkt.

Radardetektorer, som GC 306, aktiverar dörrautomatiken utan  

beröring och kan användas för både inner- och ytterdörrar
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   GEZE Slimdrive SL-NT

Automatiskt skjutdörrsystem med låg 

bygghöjd och elegant design för  

dörrar upp till 125 kg

 GEZE Powerdrive PL 

Automatiskt skjutdörrssystem 

för stora och tunga dörrar upp  

till 200 kg

  GEZE ECdrive T2

Automatiskt skjutdörrssystem med 

termiskt separerade profiler för dörrar 

upp till 140 kg. Kan anslutas till GEZE 

Cockpit

Entréer kräver dörrar av hög standard – särskilt i 

offentliga byggnader, sjukhus och köpcentrum.  

De högt frekventerade entréerna på sjukhus 

används av barn, rullstolsburna, besökare med 

bagage etc. GEZE erbjuder bekväma, effektiva 

och framför allt säkra lösningar för dessa 

områden, bl.a. skjutdörrar med GEZE ECdrive 

som är extremt tillförlitliga. Våra lösningar bidrar 

till att övergripande krav, såsom tillgänglighet, 

förebyggande brandskydd och säkerhet i 

vårdbyggnader uppfylls. De är även utvecklade 

med hygienen i centrum. Våra beröringsfria dörrar 

öppnas med hjälp av sensorer och ser till att 

desinficerade händer förblir hygieniska och rena, 

vilket inte minst är viktigt på operationsavdelningar. 

Dörren öppnas innan läkaren når fram till den, vilket 

är särskilt viktigt i tidskritiska situationer. 

GEZES LÖSNINGAR UPPFYLLER 
DE HÖGA KRAV SOM STÄLLS PÅ 
ENTRÉDÖRRAR    
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VÄ L F U N G E R A N D E LÖ S N I N GA R F Ö R A L L A M I L J Ö E R 

Referensprojekt i Norden

Norlandssykehuset, Norge

Carlanderska sjukhuset, Göteborg, Sweden

Nordfløjen på Rigshospitalet, Danmark

Åhlens, Uppsala, Sweden 

Copenhagen Marriott Hotel, Danmark

Mall of Scandinavia, Solna, Sweden 

Idrottsanläggningar Hotell och restaurangerButiker och köpcentrumHälso- och sjukvård Transport

Kontor Offentliga byggnader Skolor Historiska byggnader Privata byggnader

GEZEs hygieniska och funktionella dörrautomatik-
system är anpassade för den fysiska vårdmiljön.

GEZEs automatiska dörrlösningar återspeglar 
sober elegans, smidig tillgänglighet och fokus på 
hållbarhet.

GEZEs automatiska dörrsystem erbjuder barriärfri 
passering på platser där människor är särskilt 
sårbara.

Automatiska skjutdörrar vid ingången erbju-
der smidig och säker passering för varuhusets 
besökare. 

GEZEs automatiska dörrsystem håller hög kvali-
tet, är säkra och utvecklade för högfrekventerade 
entréer.

Dörrar som öppnas automatiskt och får varje 
besökare att känna sig välkommen.
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Produkter
ÖVERSIKT

Slimdrive SL NT                   
Automatiskt skjutdörrsystem med låg 
bygghöjd och elegant design för dörrar  
upp till 125 kg 

ID.nr:  132473

ECdrive T2               
Automatiskt skjutdörrssystem med termiskt 
separerade profiler för dörrar upp till 140 kg.  
Kan anslutas till GEZE Cockpit

ID.nr:  179246

Powerdrive PL   
Automatiskt skjutdörrssystem för stora 
och tunga dörrar upp till 200 kg

ID.nr:  117027

ID.nr:  160283

GC 342 Säkerhetssensor   
Säkerhetssensor för automatiska 
slagdörrar med integrerad objekt-  
och väggavbländning. 

ID.nr: 167438

Armbågskontakt i plast 
Armbågskontakt för aktivering av 
automatiska dörrar, IP-klass IP30      

ID.nr: 167438

GC 306                               
Beröringsfri givare för styrning av 
automatiska dörrar  

ID.nr:  132473

ES 80                               
Beröringsfri armbågskontakt för  
automatiska dörrar       

ID.nr:  180259

ID.nr: 130651

ES 20     
Armbågskontakt i rostfritt stål     

ID.nr: 084959

Regelbunden service är inte bara viktigt ur säkerhetssynpunkt, det förlänger även dörrsystemets livslängd och  
säkerställer att det fungerar som den ska. 

Våra servicetekniker ser till att era automatiska dörrar håller högsta standard.

UNDERHÅLL
För optimal funktion och säkerhet bör automatiska dörrar servas regelbundet.
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GC 363 R   
Kombidetektor med självövervakning 
för aktivering av automatiska 
skjutdörrar

GC 304 R    
Radar-rörelsedetektor med individuella 
inställningsmöjligheter för styrning av  
automatiska dörrar    

GC 334 Säkerhetssensor   
Elektroniskt justerbar säkerhetssensor med 
DIP-switch för säkring av automatiska slag- och 
karuselldörrar. Sensorlistan kommer  
i längder: 350/700/900/1100 mm.    
Säkra inte bakkanten

GC 338 Sensorlista
Sensorlista med standbyläge för säkring av 
automatiska slag- och karuselldörrar. 



UNDERHÅLL
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
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