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Bezpečnost bez kompromisů s GEZE IQ locks

V nouzovém případě jde o to, aby budova mohla být opuštěna během několika vteřin, obzvlášť, pokud jsou v ohrožení  lidé.  Na druhé straně je 
nutné chránit citlivé prostory před neoprávněným přístupem. Samozamykací panikové zámky poskytují nekompromisní bezpečnost pro oso-
by i majetek. S řadou zámků IQ Lock vyvinula firma GEZE optimální řešení pro vaše individuální požadavky na bezpečnost, nejen v únikových a 
záchranných cestách, protože inteligentní zámek myslí za vás! 

Prokázaná bezpečnost 
Přísné normy a směrnice předepisují požadavky kladené na zámky, které se používají na únikových a záchranných cestách.  V případě nebezpečí 
musí být možné spolehnout se na vyzkoušenou a osvědčenou bezpečnost. Proto se zámky GEZE IQ locks zkoušejí dle norem důležitých pro 
zámky DIN EN 179, 1125, 12209, 1634-1 a VdS. Certifikátl „Ü“ (symbol shody) současně zajišťuje neustálé monitorování a kontrolu a zaručuje trvale 
vysokou kvalitu. 

Jedinečná technika 
Inovativní technika křížových západek zámků IQ locks brání blokování závory i při zatížení. Robustní, avšak z funkčního hlediska přesná mecha-
nika umožňuje každé osobě kdykoliv bezpečně opustit budovu. Díky jedinečné technice IQ lock EL DL nabízí firma GEZE řešení pro 2-křídlé 
dveře s kompletní panikovou funkcí. Se samozamykacím panikovým zámkem „IQ lock AUT“ nabízí firma GEZE další milník inovativní techniky 
zámků. GEZE jako první vyvinulo techniku jak motorizovat pasivní křídlo u 2 - křídlých dveří.  Bezbariérovost pro každého, monitorovaná kon-
trola přístupu nebo únikové cesty v případě nebezpečí se spolehlivým zařízením pro odtah kouře a tepla (RWA): IQ lock AUT nabízí pro každý 
případ vhodné řešení.

Integrovaná bezpečnost v systému GEZE SecuLogic 
Systém není pouhým souhrnem jednotlivých součástí. Firma GEZE integruje svoje výrobky do systémových řešení pro dveře na únikových a 
záchranných cestách. Zámky IQ Lock se lehce integrují do bezpečnostního systému budovy GEZE SecuLogic a doplňují systémy záchranných 
cest (RWS) a kontroly přístupu. I ve spojení s pohony otáčivých dveří GEZE se uplatní výhody neblokovací závory zámku IQ lock EL. To znamená 
maximální funkční bezpečnost pro dveře. Dokonce i v kombinaci se systémy přívodu vzduchu zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA) nabízí 
firma GEZE inteligentní řešení. 

Sadou zámků IQ lock nabízí firma GEZE optimální řešení pro individuální bezpečnostní požadavky nejen pro únikové a záchranné cesty.

Přehledová tabulka GEZE IQ locks

1- křídlé 2- křídlé

Vlastnosti IQ lock 
EL

IQ lock 
EM

IQ lock 
C

IQ lock 
M

IQ lock 
AUT

IQ lock 
EL DL

IQ lock 
EM DL

IQ lock 
C DL

IQ lock 
M DL

Motorické odemknutí
 

● GF, SF GF 

Mechanické samozamykací
 

● ● ● ● GF, SF GF, SF GF, SF GF, SF GF, SF

Kompletní paniková funkce ●  ● ● ● ●

Dělená křížová západka (vzdálenost 3 mm 
mezi západkou a závorou brání vtlačení)
 

● ● ● ● GF   GF GF GF GF

Mechanická pojistka
 

● ● ● ● ● ● ●

Elektrická pojistka
 

● GF    

3 druhy provozu (zajištěný denní provoz /
trvale odemknuto/noční provoz)
 

● GF

2 druhy provozu (trvale odemknuto/zam-
čeno)
 

SF 

Vnější klika s možností elektrického 
připojení    ●  GF   

Kontakty zpětného hlášení pro stavy 
zámku     ●    ●     ●      GF, SF       GF        GF         GF          

● = ano
GF = aktivní křídlo
SF = pasivní křídlo
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Přehled výhod série IQ lock

Spolehlivá ochrana před vloupáním, rychlé otvírání v případě nebezpečí a kontrolovaný přístup - to jsou silné stránky samozamykacích pani-
kových zámků společnosti GEZE. Zámky IQ lock EL, EM, C a M se používají všude tam, kde má bezpečné zamykání chránit před neoprávněným 
přístupem zvenku a současně zaručovat rychlý odchod v případě nebezpečí. Ve spojení s vysunutím závory o 20 mm splňuje samozamykací 
mechanismus předpoklady zamykání z bezpečnostně-technického hlediska.  Kontrolované otevírání zvenku lze provést kdykoliv i klíčem. 

Závora, která se nikdy nezasekává, zaručuje spolehlivé otevírání v případě nebezpečí.
Díky jedinečné konstrukci chrání západka závoru před zatížením. Malá vzdálenost 3 mm mezi rozdělenými křížovými západkami a závorou 
zabrání i v případě deformací dveří zablokování závory.  Pomocí panikové funkce E lze zamknuté dveře otevřít ve směru úniku stlačením kliky, 
příp. panikové  hrazdy.   Západka a závora se přitom zasunou současně.

Ochrana před zneužitím a nesprávnou obsluhou
Náhodné nesprávné použití či manipulace při stlačení pomocné západky nepředstavuje pro zámky GEZE IQ locks žádný problém. Mechanické, 
příp. elektrické pojistky zabraňují předčasnému vysunutí závory při otevřených dveřích. 

Univerzální použití
Nezávisle na své funkci mají všechny zámky nejmenší rozměry pouzdra (165 x 15,2 x rozměr trnu+15,5 mm). Varianty zámku GEZE IQ lock se 
proto mohou pohodlně navzájem vyměňovat. Uživatelé budov tak mohou jednoduše a flexibilně reagovat na změny požadavků. 

Paniková hrazda GEZE

Horizontální ovládací hrazda z ušlechtilé oceli pro každou oblast použití.

Paniková hrazda GEZE je optimálním doplňkem zámků GEZE IQ locks.  Tento horizontální panikový uzávěr splňuje evropskou normu DIN EN 
1125 pro jednoduché otvírání nouzových východů.
Pozor: Panikové a nouzové východy se skládají vždy ze zámku a kování; testovat a certifikovat se musejí společně.  V případě oddělené dodávky 
zámku a kování (není součástí dodávky GEZE) je nutné zohlednit, že u nouzových východů se smějí používat pouze testované, certifkované a 
označené produkty.

Paniková hrazda

Oblast použití  • Únikové dveře podle DIN EN 1125
 • Nouzové východy
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GEZE IQ lock EL

Motorický zámek pro 1- křídlé dveře

Elektromotorický  zámek GEZE IQ lock EL se vyznačuje motorickým odemykáním za méně než jednu sekundu. Pomocí integrovaných kontaktů 
umožňuje kompletní monitorování dveří. Křížová konstrukce střelek GEZE a s ní spojené absolutně neváznoucí zasouvání a vysouvání závory 
redukuje zatížení elektromechanických součástí. Výhoda, která přímo předurčuje zámky IQ Lock EL pro kombinaci s pohony otočných dveří.

GEZE IQ lock EL

GEZE IQ lock EL

Oblast použití  • Dveře v rámci únikových a záchranných cest
 • Protipožární dveře
 • Nouzové východy
 • Kontrola přístupu / systém únikových cest
 • Použití s automatickými systémy otáčivých dveří
 • Přívod vzduchu zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)

Technické údaje

Charakteristika výrobku GEZE IQ lock EL
DIN směr levý/pravý
Teplotní rozsah -10 -  50 °C
Motorické odemknutí < 1 S
Paniková funkce / Mechanicky samozamykací ●
Dělená křížová západka (vzdálenost 3 mm mezi západkou a závorou) ●
Elektrická pojistka ●
Druhy provozu (zajištěný denní provoz /trvale odemknuto/noční provoz) ●
Kontakty zpětného hlášení pro stavy zámku ●
Volitelné monitorování sabotáže nebo kontakt cylindrické vložky ●
Provozní napětí 12 V DC, 24 V DC
Odběr proudu 80 mA při 24 V / 400 mA při 24 V krátkodobě, 

160 mA při 12 V / 1 A při 12 V krátkodobě
Zatížitelnost kontaktu 30 V / 500 mA
Pevnost v tlaku proti vylomení 10000 N
Délka přívodního kabelu mezi zámkem a řízením (max.) 10 m
●	 =	 ANO
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Řízení motorického zámku

Připojení ke vstupu potenciálnímu a řídícímu
 • Napájení 12/24 V DC
 • Uvolnění
 • Den/noc
 • Kouřový hlásič/hlásič požáru
 • Dveřní kontakt jako pojistka

Bezpotenciálové výstupy
 • Dveřní klika stisknutá
 • Závora vysunutá
 • Den/noc
 • Porucha/výpadek proudu
 • Stav dveří otevřené/zavřené
 • Sabotáž/kontakt cylindrické vložky
 • Uvolnění

Elektrická data
Provozní napětí: 24 V / 12 V DC
Odběr proudu: 150mA, krátkodobě 250 mA
Zatížitelnost relé: 30 V / 1 A

Technické údaje
Rozměry: 139 x 119 x 70 mm (kryt na omítku)
Krytí: IP 55
Okolní teplota: 0  - 50 °C

Druh provozu pro každou situaci
Základním předpokladem flexibilních možností projektování a používání je vysoká funkčnost. Zámek IQ lock EL nabízí hned tři rozdílné druhy 
provozu.

Noc 
V „nočním provozu“ se při každém zavření dveří samočinně vysune závora o 20 mm. Kontrolovaný přístup reguluje například systém kontroly 
přístupu GEZE SecuLogic. Závora se přitom zasune a dveřmi lze projít proti směru úniku. 

Zajištěný denní provoz s funkcí otvírače dveří
Závora zůstane při tomto druhu provozu zasunutá. O zavřený stav dveří se stará výlučně aretovaná křížová západka. Díky této jedinečné funkci 
je otvírač dveří zbytečný. Doba otevírání dveří je přitom stejná, jako kdyby byl otvírač dveří přítomný.  Obzvláště v kombinaci s GEZE pohonem 
otáčivých dveří zaručuje zámek IQ lock EL pohodlný průchod dveřmi.

Trvale odemknuto
V druhu provozu „trvale odemknuto“ je závora úplně zasunutá a křížová západka není aretovaná,  dveře lze bez odporu otevírat z obou stran.

Kontakty
V zámku IQ Lock EL jsou integrovány všechny potřebné kontakty pro plné monitorování dveří. Kontakty cylindrické vložky, ořechu, závory a 
pomocné závory lze vyhodnocovat jako bezpotenciálová hlášení a odesílat do monitorovacích systémů.  Kontakt cylindrické vložky nabízí další 
bod k dobru: V kombinaci se systémem záchranných cest GEZE SecuLogic umožňuje spínání dveřní centrály RWS, takže se klíčový spínač v 
systému RWS stává zbytečným a RWS lze realizovat jako řešení v jednom boxu.
 
Vstup pro požární hlásiče
Při spuštění požárního hlásiče nebo při výpadku sítě se zámek IQ lock EL nezávisle na aktuálním stavu přepne na druh provozu „noc“ a bezpečně 
se zamkne. Jsou tak splněny všechny potřebné požadavky, které na požární uzávěry klade norma EN 1634-1. Na základě úspěšných požárních 
zkoušek se zámek může používat i v protipožárních dveřích. 

Obsah dodávky Sada
 • GEZE IQ lock EL
 • Řízení motorického zámku
 • Zavírací plech
 • Otevřená kabelová přechodka
 • Přívodní kabel 10 m
 • Univerzální jazýček
 • Volitelné: Síťový zdroj na omítku
 • Volitelné: Kování podle DIN EN 1125
 • Volitelné: Skrytá kabelová přechodka
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GEZE IQ lock EM

Elektromechanický zámek pro 1- křídlé dveře

Elektromechanický zámek GEZE IQ lock EM se výborně hodí pro kombinaci se systémy kontroly přístupu. Zatímco ve směru úniku je účinná 
paniková funkce, vnější klika je od mechanismu zámku odpojená.  Pomocí elektrického signálu systému kontroly přístupu se vnější klika může 
na určitou dobu nebo trvale připojit, takže dveře lze otvírat proti směru úniku.   Stejně jako u zámku IQ lock EL lze i v případě zámku IQ lock EM 
vyhodnocovat a využívat kontakty cylindrické vložky, ořechu, závory a pomocné západky jako bezpotenciálová hlášení. 

GEZE IQ lock EM

GEZE IQ lock EM

Oblast použití  • Dveře v rámci únikových a záchranných cest
 • Protipožární dveře
 • Nouzové východy
 • Kontrola přístupu / systém únikových cest

Technické údaje

Charakteristika výrobku GEZE IQ lock EM
DIN směr levý/pravý
Teplotní rozsah -10 - 50 °C
Paniková funkce / Mechanicky samozamykací ●
Dělená křížová západka (vzdálenost 3 mm mezi západkou a závorou) ●
Mechanická pojistka ●
Vnější klika s možností elektrického připojení ●
Kontakty zpětného hlášení pro stavy zámku ●
Volitelné monitorování sabotáže nebo kontakt cylindrické vložky ●
Provozní napětí 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Odběr proudu 210 mA při 24 V, 420 mA při 12 V
Zatížitelnost kontaktu 30 V / 500 mA
Pevnost v tlaku proti vylomení 10000 N
Délka přívodního kabelu mezi zámkem a řízením (max.) 10 m
●	 =	 ANO

Obsah dodávky Sada
 • GEZE IQ lock EM  
 • Zavírací plech  
 • Přívodní kabel 10 m

 
 • Volitelné: Síťový zdroj na omítku
 • Volitelné: Kování podle DIN EN 1125
 • Volitelné: Skrytá kabelová přechodka
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GEZE IQ lock C

Mechanický zámek s kontaktem pro 1- křídlé dveře

Zámek s kontaktem GEZE IQ lock C se hodí ke spínání únikových dveří zajištěných přes RWS se zavíráním zvenku. Není nutný dodatečný klíčový 
spínač.  Zámek IQ lock C sjednocuje vlastnosti mechanického panikového zámku a zámku kliky. Z funkčního hlediska je to mechanický paniko-
vý zámek s klikou zevnitř a koulí zvenku.  Vyhodnocení pomocí bezpotenciálových kontaktů s předáním monitorovacímu systému se provádí 
pomocí kontaktů cylindrické vložky, ořechu, závory a pomocné západky.  Integrovaný kontakt cylindrické vložky umožňuje řešení s jednou 
skříňkou u systémů záchranných cest. 

GEZE IQ lock C

GEZE IQ lock C

Oblast použití  • Dveře v rámci únikových a záchranných cest
 • Protipožární dveře
 • Nouzové východy
 • Systém záchranných cest

Technické údaje

Charakteristika výrobku GEZE IQ lock C
DIN směr levý/pravý
Teplotní rozsah -10 -  50 °C
Paniková funkce / Mechanicky samozamykací ●
Dělená křížová západka (vzdálenost 3 mm mezi západkou a závorou) ●
Mechanická pojistka ●
Kontakty zpětného hlášení pro stavy zámku ●
Volitelné monitorování sabotáže nebo kontakt cylindrické vložky ●
Zatížitelnost kontaktu 30 V / 500 mA
Pevnost v tlaku proti vylomení 10000 N
Délka přívodního kabelu mezi zámkem a řízením (max.) 10 m
●	 =	 ANO

Obsah dodávky Sada
 • GEZE IQ lock C
 • Volitelné: Zavírací plech
 • Volitelné: Přívodní kabel
 • Volitelné: Kování podle DIN EN 1125  
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GEZE IQ lock M

Mechanický zámek pro 1- křídlé dveře

Především čistě mechanické zámky se často opatřují elektronickými cylindrickými vložkami.  V případě panikových zámků to může představovat 
problém. Protože cylindrické vložky často nejsou vybaveny polohováním zubu tím může za určitých okolností dojít k zablokování převodu na 
zubu.  V případě nebezpečí už dveře nelze otevřít. U zámku IQ lock M to neplatí: Promyšlená konstrukce, malý rozměr zadního trnu a malé 
rozměry skříňky zámku brání při otvírání dveří kolizi zubu a převodu. 

IQ lock M

IQ lock M

Oblast použití  • Dveře v rámci únikových a záchranných cest
 • Protipožární dveře
 • Nouzové východy
 • Použití s výrobky dveřní techniky GEZE

Technické údaje

Charakteristika výrobku IQ lock M
DIN směr levý/pravý
Teplotní rozsah -10  - 50 °C
Paniková funkce / Mechanicky samozamykací ●
Dělená křížová západka (vzdálenost 3 mm mezi západkou a 
závorou)

●

Mechanická pojistka ●
Pevnost v tlaku proti vylomení 10000 N
●	 =	 ANO

Obsah dodávky Sada
 • GEZE IQ lock M
 • Volitelné: Kování podle DIN EN 1125
 • Zavírací plech
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GEZE pohon tyčového zámku IQ AUT pro motorické odemknutí pasivního křídla

Systémové řešení pro 2- křídlé dveře s kompletní panikovou funkcí

IQ lock AUT je multifunkční systémové řešení pro dveře s kompletní panikovou funkcí s oboustranně automatizovanými dveřními křídly. Tak 
lze motoricky odemknout aktivní a pasivní křídla dveří. Na základě funkce dveří s kompletní panikovou funkcí lze v případě nebezpečí obě 
křídla dveří současně mechanicky odemknout stisknutím panikové hrazdy.  Hned po projití dveřmi je mechanické samozamykání aktivní, obě 
dveřní křídla se z bezpečnostně-technického hlediska uzamknou.  Jako systém přívodu vzduchu RWA (přirozené větrání, zařízení pro odvod 
kouře a tepla) zajišťuje zámek IQ lock AUT automatické odemknutí obou dveřních křídel po spuštění signálu, např. kouřovým hlásičem. Tímto 
způsobem je zajištěn odvod kouře a pohodlné opuštění budovy.  Druh provozu „trvale odemknuto“ umožňuje trvalé odemknutí obou zámků, 
takže pohony otáčivých dveří se aktivují velmi rychle prostřednictvím příslušných řídicích prvků, jako např. radarovým hlásičem nebo systé-
mem kontroly přístupu, a je možné rychle a bezpečně projít oběma dveřními křídly. Systém IQ AUT lze jednoduše dovybavit na existujících 
dveřích zámkem IQ lock EL DL.

GEZE IQ AUT SET

Motorický zámek IQ lock EL DL, Protikus DL, Tyčový zámek IQ AUT

Oblast použití  • Dveře v rámci únikových a záchranných cest
 • 2-křídlá kompletní paniková funkce s oboustranně automatizovanými dveřními křídly
 • Protipožární dveře
 • Nouzové východy
 • Kontrola přístupu / systém únikových cest
 • Použití s automatickými systémy otáčivých dveří
 • Přívod vzduchu zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA)

Technické údaje

Charakteristika výrobku GEZE IQ AUT SET
DIN směr levý/pravý
Teplotní rozsah -20  - 60 °C
Paniková funkce / Mechanicky samozamykací ●
Kontakty zpětného hlášení pro stavy zámku ●
Provozní napětí 24 V
Ovládání externí kontakt
Odběr proudu 60 mA při 24 V; max. 1,5 A při 24 V
Délka přívodního kabelu mezi zámkem a řízením (max.) 10 m
●	 =	 ANO
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GEZE IQ locks



GEZE IQ lock EL DL

Motorický zámek pro 2- křídlé dveře

Zaktivováním pasivního křídla se rovněž otevře aktivní křídlo, čím se umožní využití celé šířky únikové cesty. Poté, co se dveřmi projde, zajistí 
samozamykací systém opětovné uzamknutí dveří z bezpečnostně-technického hlediska. Kontakty umožňují bezproblémový přenos signálů 
prostřednictvím systému k hlášení požáru nebo poplašného systému.  Zajistí se tak, že každý průchod dveřmi bude v případě nebezpečí 
nebo zneužití registrovaný. Systémové řešení pro 2- křídlé dveře se na základě toho dá stále monitorovat a řídit.  Ve směru úniku je kdykoliv 
zabezpečený volný průchod dveřmi.  
Kromě mechanického kování obsahuje sada všechny komponenty nezbytné pro dveře s kompletní panikovou funkcí. Konfigurovatelné číslo 
zajišťuje, aby se vždy sestavily správné komponenty pro dané dveře. 
IQ lock EL DL pro aktivní křídlo nabízí stejné funkce a výhody jako IQ lock EL.

GEZE IQ lock EL DL

Technické údaje odpovídají  1- křídlé variantě.

GEZE IQ lock EM DL

Elektromechanický zámek pro 2- křídlé dveře

Toto elektromechanické řešení pro optimální použití na 2- křídlých dveřích s kompletní panikovou funkcí a kombinaci se systémy kontroly 
přístupu GEZE.

Kromě mechanického kování obsahuje sada všechny komponenty nezbytné pro dveře s kompletní panikovou funkcí. Konfigurovatelné číslo 
zajišťuje, aby se vždy sestavily správné komponenty pro dané dveře. 
IQ lock EM DL pro aktivní křídlo nabízí stejné funkce a výhody jako IQ lock EM.

IQ lock EM DL

Technické údaje odpovídají  1- křídlé variantě.
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Samozamykací panikové zámky

GEZE IQ locks



GEZE IQ lock C DL

Mechanický zámek s kontaktem pro 2 - křídlé dveře

Toto řešení pro 2- křídlé dveře - IQ lock C DL - je vhodné ke spínání únikových dveří zajištěných systémem RWS se zavíráním zvenku, tzn., že 
není potřebný žádný dodatečný klíčový spínač.

Kromě mechanického kování obsahuje sada všechny komponenty nezbytné pro dveře s kompletní panikovou funkcí. Konfigurovatelné číslo 
zajišťuje, aby se vždy sestavily správné komponenty pro dané dveře. 
IQ lock C DL pro aktivní křídlo má stejné funkce a výhody jako zámek IQ lock C.

IQ lock C DL

Technické údaje odpovídají  1- křídlé variantě.

GEZE IQ lock M DL

Mechanický zámek pro 2- křídlé dveře

Zámek GEZE IQ lock M DL je jednoduchý a spolehlivý panikový zámek k zajištění 2- křídlých dveří s kompletní panikovou funkcí.

Kromě mechanického kování obsahuje sada všechny komponenty nezbytné pro dveře s kompletní panikovou funkcí. Konfigurovatelné číslo 
zajišťuje, aby se vždy sestavily správné komponenty pro dané dveře. 
IQ lock M DL pro aktivní křídlo nabízí stejné funkce a výhody jako IQ lock M.

IQ lock M DL

Technické údaje odpovídají  1- křídlé variantě.
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GEZE BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA 

Inovační systémová řešení

MOŽNOSTI POUŽITÍ VÝROBKŮ GEZE

01

04

06

07

20 07

10

08

11

13

11

22

17

23

06

02

14

Dveřní technika

 01 Dveřní zavírače s horní montáží

 02 Zařízení k nastavení polohy trvalého otevření

 03 Integrované dveřní zavírače

 04 Podlahové dveřní zavírače

 05 Kování pro posuvné systémy

 Automatické dveřní systémy

06 Otočné dveře

07 Posuvné, teleskopické a skládací dveře

08 Kruhové a obloukové posuvné dveře

09 Karuselové dveře

10 Řídící a bezpečnostní prvky

Zařízení pro odtah kouře a tepla (RWA) a větrací 
technika

11 Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků

12 Elektrické systémy otevírání a zavírání

13 Elektrické vřetenové a lineární pohony

14 Elektrické řetězové pohony

 15 Zařízení odtahu kouře a odvodu tepla (RWA)

Bezpečnostní technika

16 Systémy záchranných cest

17 Systémy kontroly přístupu

18 Panikové zámky

19 Elektrické otvírače dveří 

20 Systém řízení budov

Skleněný program

21 Systémy manuálně posuvných stěn (MSW)

22 Integrované celoplošné systémy zasklení (IGG)

23 GEZE Patch Fittings Mono systémy zasklení
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Samozamykací panikové zámky

Inovační systémová řešení

MOŽNOSTI POUŽITÍ VÝROBKŮ GEZE

21

18

03

05

09

16

19

12

15

21

15 17

Dveřní technika

Dveřní zavírače firmy GEZE přesvědčí rozmanitostí funkcí, 
vysokou výkonností a dlouhou životností. Výběr usnadňu-
je jednotný design, možnost kombinace se všemi běžnými 
šířkami a hmotnostmi křídel dveří a individuální nastavení. 
Stále se vyvíjejí a doplňují i aktuální prvky. Systémem dveřní 
zavíračů lze například splnit požadavky požární ochrany a 
bezbariérového přístupu. 

Automatické dveřní systémy

Automatické dveřní systémy firmy GEZE nabízají nejrozma-
nitější možnosti konstrukce dveří. Vyznačují se nejmoder-
nější inovační a výkonnou technikou pohonů, bezpečností, 
bezbariérovým komfortem procházení a prvotřídním cel-
kovým designem pohonů. GEZE nabízí kompletní řešení 
pro individuální požadavky. Speciální konstrukce vznikají v 
samostatné divizi firmy.

Zařízení odtahu kouře a odvodu tepla (RWA) a větrací  
technika

Zařízení odtahu kouře a odvodu tepla (RWA) a větrací tech-
nika firmy GEZE jsou zárukou systémových řešení, která 
sjednocují různé požadavky v oblasti oken. Kompletní na-
bídka zahrnuje vše od energeticky úsporných systémů po-
honů pro přirozené větrání a odvětrávání, až po komplexní 
řešení přívodu a odvodu vzduchu, také jako certifikované 
systémy  (NRWG).  

Bezpečnostní technika

Technické vybavení pro bezpečnost od firmy GEZE je ur-
čujícím prvkem, pokud jde o preventivní požární ochranu, 
kontrolu přístupu a zabezpečení proti krádeži na úniko-
vých a záchranných cestách. Pro každý z těchto cílů nabízí 
GEZE individuální řešení a přizpůsobené koncepce řešení, 
které spojují jednotlivé bezpečnostní požadavky do jedno-
ho inteligentního systému a v případě nebezpečí koordi-
novaně zavírají dveře a okna. 

Systémy řízení budov

Pomocí systému řízení budov lze do bezpečnosti a kont-
roly budov integrovat systémová řešení pro technické vy-
bavení dveří, oken a technické vybavení pro bezpečnost 
od firmy GEZE. Jako ústřední systém řízení a vizualizace sle-
duje systém různé složky automatizace v technice budov 
a poskytuje bezpečnost v podobě rozmanitých možností 
propojení do sítě. 

Skleněný program

Systémy zasklení od firmy GEZE jsou zárukou otevřeného 
a transparentního prostorového uspořádání. Decentně se 
zapojují do architektury budovy nebo z ní naopak výrazně 
vyčnívají. GEZE nabízí nejrůznější technologie pro funkč-
ní, vysoce zatížitelné a estetické systémy posuvných stěn 
nebo dveří s velkým kompozičním prostorem a bezpeč-
ností. 
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GEZE ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.
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GEZE SLOVENSKO S.R.O.
WWW.GEZE.SK

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany 

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 7152 203 0
Telefax +49 7152 203 310
www.geze.com

Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 7930 9294 0
Fax +49 7930 9294 10
sk.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 7152 203 594
Fax +49 7152 203 438
leonberg.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 7152 203 6440
Fax +49 7152 203 77050
muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Bühringstraße 8
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GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 7152 203 6770
Fax +49 7152 203 76770
essen.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Haus 11, 1. OG - Theodorstr. 42-90
22761 Hamburg-Bahrenfeld
Tel. +49 7152 203 6600
Fax +49 7152 203 76608
hamburg.de@geze.com 

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd-West
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 359
service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 859
service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Mitte
Oberurseler Str. 69
61440 Oberursel
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 659
service-oberursel.de@geze.com 

GEZE Service GmbH 
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 559
service-essen.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Nord-Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weißensee)
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 759
service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Nord
Theodorstr. 42-90, Haus 11
22761 Hamburg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 459
service-hamburg.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel:  +43 6225 87180
Fax: +43 6225 87180 299
austria.at@geze.com

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 678960 35
Fax +371 678960 36
office-latvia@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Steenoven 36 
5626 DK Eindhoven
Tel. +31 4026290 80
Fax +31 4026290 85
benelux.nl@geze.com

India
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 44 306169 00
Fax +91 44 306169 01
office-india@geze.com

Italy
GEZE Italia S.r.l
Sede di Milano
Via Giotto 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39 0295069 511 
Fax +39 0295069 533 
italia.it@geze.com

Sede di Roma
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 06 726531 1
Fax +39 06 726531 36
roma@geze.biz

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 224 404 440
Fax +48 224 404 400
geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel.:   +40 212507 750
Fax:   +40 212507 750
office-romania@geze.com

Russia
OOO GEZE RUS
Gamsonovskiy Per. 2
115191 Moskau
Tel. +7 495 93306 59
Fax +7 495 93306 74
office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 87323 400
Fax +46 87323 499
sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 63957 200
Fax +47 63957 173
norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB 
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 463233 24
Fax +45 463233 26
danmark.se@geze.com

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent 
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel:  +65 6846 1338
Fax: +65 6846 9353
gezesea@geze.com.sg

South Africa
GEZE Distributors (Pty) Ltd.
118 Richards Drive, Halfway House, 
Ext 111, P.O. Box 7934, Midrand 1685, 
South Africa
Tel:   + 27 113158 286
Fax:  + 27 113158 261
info@gezesa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Zelglimatte 1A
6260 Reiden
Tel. +41 62 28554 00
Fax +41 62 28554 01
schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul Anadolu Yakası Organıze
Sanayı Bolgesi
Gazi Bulvari Caddesi 8.Sokak No:8 
Tuzla-Istanbul
Tel. + 90 216 45543 15
Fax + 90 216 45582 15
office-turkey@geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
ul. Viskoznaya, 17, 
Building 93-B, Office 12
02660 Kiev
Tel./Fax +38 445012225
office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone 
Dubai
Tel. +971 48833 112
Fax +971 48833 240
gezeme@geze.com

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 15434430 00
Fax +44 15434430 01
info.uk@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
Representative Office
Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
1172 Sofia
Tel.  +359 247043 73 
Fax  +359 247062 62
office-bulgaria@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 2226973995 0
Fax +86 22269727 02
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
11D, Building 2, Youyou Century 
Plaza
No. 428, South Yanggao Road
200127 Pudong, Shanghai, P.R. China
Tel. +86 21 52340960
Fax +86 21 64472007
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 20387318 42
Fax +86 20387318 34
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 1001, Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District
100027 Beijing, P.R.China
Tel. +86 10593593 00
Fax +86 10593593 22
chinasales@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 1 606260 70
Fax +33 1 606260 71
france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Hungary-2051 Biatorbágy
Vendel Park
Huber u. 1.
Tel. +36 23532 735
Fax +36 23532 738
office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
C/ Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat  
(Barcelona)
Tel. +34 902194 036
Fax +34 902194 035
info@geze.es




