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Veilig de toekomst tegemoet
I N N O V A T I E V E  O P L O S S I N G E N  V O O R  U W  H O T E L

Deursystemen
Deursystemen van GEZE bieden onbegrensde mogelijkheden op het gebied 
van deurvormgeving. Ultramoderne, innovatieve en hoogwaardige  aandrijf-
techniek, veiligheid, barrièrevrije toegang en een uniform aandrijfdesign zijn 
karakteristiek voor deze systemen.

Veiligheidssystemen
De GEZE veiligheidstechniek is toonaangevend als het gaat om preventieve 
brandbeveiliging, toegangscontrole en beveiliging van vluchtweg- en reddings-
routes. Voor elk van deze toepassingen biedt GEZE individuele oplossingen en 
perfect afgestemde concepten die de individuele  veiligheidseisen combineren  
in een intelligent systeem.

Gebouwautomatisering 
Gebouwautomatisering maakt uw gebouw  leefbaar: comfortabeler, veiliger en 
energiezuiniger. In grotere gebouwen is deze onmisbaar, om de controle en be-
diening van de raam- en deurtechniek mogelijk te maken.  Wij bieden u een uniek 
netwerkaanbod voor efficiënt gebouwbeheer in slimme gebouwen.

Systemen voor de automatisering van ramen
Systemen voor de automatisering van ramen van GEZE verhogen het comfort en 
de veiligheid in gebouwen aanzienlijk. Tegelijkertijd verminderen ze het ener-
gieverbruik door intelligente ventilatieregeling en bieden ze een breed scala 
aan functionele opties. Het GEZE assortiment loopt van aandrijvingssystemen 
voor de natuurlijke be- en ontluchting tot complete oplossingen (RWA) voor 
preventieve brandbeveiliging. 

Nieuwbouw of retrofit- 
oplossing – alles afkomstig 
van één adres!
Laat onze bekwame experts u helpen in de planningsfase in alle vragen 
met betrekking tot deur-, raam- en beveiligingstechniek. Op deze manier 
kunnen op de lange termijn kosten worden bespaard tijdens de implemen-
tatie en exploitatie. Wij zoeken voor u de juiste oplossingen om bestaande 
deuren en ramen aan te passen aan uw wensen of aan nieuwe brandbevei-
ligings- en veiligheidsconcepten. 

 Draaideuren   

 Gebouwautomatisering 

 Tourniquets  Ramen 

 Glazen  
scheidingswanden 

 Toegangscontrole 
en veiligheid  

 Schuifdeuren 

https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/draaideuren/c_36714
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/toegangscontrole_en_veiligheid/c_36807
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/gebouwautomatisering/c_36824
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/ramen/c_36786
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/draaideuren/c_36714
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/gebouwautomatisering/c_36824
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/tourniquets/c_36779
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/ramen/c_36786
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/glazen_scheidingswanden/c_36796
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/toegangscontrole_en_veiligheid/c_36807
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/schuifdeuren/c_36758
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Door de verdere ontwikkeling van de hygiënenormen, richtlijnen 
en gedrag met betrekking tot Covid-19 in hotels en restaurants 
kunnen de risico's voor gasten en medewerkers minimaliseren en 
de veiligheid vergroten. We ondersteunen de nieuwe normen in 
het bijzonder door automatisering van deuren en ramen. Ons ge-
meenschappelijke doel is dat u als eigenaar de gasten met een ge-
rust geweten kunt verwelkomen, ze kunt beschermen en voor hen 
kunt zorgen. Neem contact met ons op! Onze experts ondersteu-
nen u vanaf het begin van de planningsfase tot en met implemen-
tatie en onderhoud. 

  Zijn deuren en ramen gemakkelijk te gebruiken en barrière-
vrij?  Wij bieden u geautomatiseerde deur- en raamsyste-
men die zorgen voor contactloos en dus hygiënisch comfort 
– inclusief een barrièrevrije toegang.

  Wordt aan alle normen en wettelijke =eisen voldaan – vooral 
met betrekking tot barrièrevrijheid, veiligheid en brandvei-
ligheid? Wij adviseren u deskundig en bieden u oplossingen 
die aan alle eisen voldoen.

  Kunnen alle oppervlakken efficiënt en eenvoudig worden 
gereinigd?  Onberispelijke netheid en efficiënte hygiëne-
maatregelen zijn basisvereisten voor uw gasten om zich op 
hun gemak te voelen. Met onze producten maakt u een goede 
indruk!

EEN COMFOR TABEL EN VEILIG GE VOEL 

GEZE-oplossingen voor de  
hoogste eisen op het gebied 

van comfort en hygiëne in 
hotels en restaurants

Contactloos comfort:
Naderingsschakelaar zoals de GC 307+
maken de controle van automatische
deuren zonder contactloze sensor in binnen- en 
buitenbereik mogelijk – en zorgen zo voor meer 
hygiëne, veiligheid en comfort.
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GEZE-oplossingen voor comfort en  
hygiëne in hotels en restaurants

AU T O M AT I S C H E  D E U R SYST E M E N  V O O R  
C O N TAC T LOZ E  T O E GA N G

→Aansturing van automatische deuren  
Contactloos 

→ Comfortabel en barrièrevrij in het gebruik 
→ Voldoen aan alle normen en wettelijke 

eisen met betrekking tot barrièrevrijheid,  
veiligheid en brandbeveiliging 

→ Eenvoudige en probleemloze reiniging 

SYST E M E N  V O O R  H E T AU T O M AT I S E R E N  
VA N  R A M E N  V O O R  I N T E L L I G E N T E  

V E N T I L AT I E C O N C E P T E N

→Aansturing zonder 
oppervlaktecontact 

→Betere luchthygiëne binnenshuis  
     door natuurlijke ventilatie 
→Besparing van energiekosten 
→Integratie in RWA-systemen 

https://www.geze.com/de/entdecken/themen/heilende-architektur/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=healing-architecture&gclid=EAIaIQobChMIz-n5vNvv6gIVheh3Ch3y6gJZEAAYASAAEgLzWPD_BwE
https://www.geze.com/de/entdecken/themen/natuerliche-lueftung-5
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ENTREE

Contactloos indrukwekkende 
deuren passeren

→ GEZE TSA 325 NT
Automatisch carrouseldeursysteem 
voor 3- of 4-vleugelige deuren

→ GEZE Powerturn
Elektromechanische draaideur-

aandrijving voor deuren met enkele 
vleugel tot 600 kg

Gasten en bezoekers worden op een representatieve en comfortabele manier ont-
vangen door automatische deursystemen. Deuren met de hand openen? Dat is 
niet praktisch en ook niet hygiënisch. Om de mogelijke overdracht van bacteriën 
en ziektekiemen via de handen te vermijden, biedt GEZE de automatisering in veel 
verschillende varianten aan. Zelfs met een hoog bezoekersaantal maken ze veilig 
en contactloos komen en gaan mogelijk.

→ Slimdrive SLT NT-FR
Automatisch lineair-schuifdeursysteem voor 

vluchtroutes met geringe constructiehoogte en 
duidelijke designlijn

     Hygiënisch comfort   
 Hygiënische oplossing om entrees  
 comfortabel en contactloos te  
 passeren

    Barrièrevrijheid  
 Moeiteloze toegang voor mensen  
 met beperkte mobiliteit

     Veiligheid   
 Hoogste bezoekersaantal,  
 maximale beschikbaarheid en  
 doorstromingscontrole

     Reductie van lawaai  
 Geruisloze deuraandrijving 
 en dempingstechniek voor 
 tourniquets en akoestische isolatie

https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/tourniquets/automatische_carrouseldeursystemen/tsa_325_nt/c_36783
https://powerturn.geze.de/nl/
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/schuifdeuren/automatische_schuifdeuren/slimdrive/slimdrive_sl_nt_fr/p_89290
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ENTREE

Met veiligheid 
hartelijk welkom 

Automatische deuren helpen ook om energie te besparen, omdat ze onmiddellijk na 
het passeren sluiten. Op deze manier blijft de binnentemperatuur zo min mogelijk 
beïnvloed door kou of warmte van buitenaf. Gebruik synergie-effecten bij het net-
werken van automatische deuren, raam- en veiligheidstechniek en slimme toe-
gangscontrole. Gasten krijgen de toegangscode bijvoorbeeld bij het maken van een 
reservering.

→ GEZE Cockpit
Modulair gebouwau-
tomatiseringssys-
teem

  Besparing op energiekosten   
 Gecontroleerde bediening van deuren  
 en ramen afhankelijk van de  
 temperatuur en gebruiksfrequentie  
 voor intelligente  
 airconditioningconcepten

  Maximale veiligheid 
 Multifunctionele systeemoplossingen 
 combineren de eisen van 
 veiligheids- en beveiligingsoplossingen

  Efficiënte toegangscontrole  en  
 veilige nachtelijke toegangscontrole  
 GEZE toegangscontrolesystemen  
 zorgen ervoor dat deuren alleen  
 opengaan voor personen die zichzelf  
 als geautoriseerd kunnen  
 "identificeren"

→ GCER 300
Toegangscontroleoplossingen voor het 

bewaken en besturen van deuren

https://cockpit.geze.com/
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/toegangscontrole_en_veiligheid/toegangscontrole/toegangscontrolesystemen/gcer_300/c_37609
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GANGEN EN DOORGANGSGEBIEDEN

Deuren passeren – 
zonder ze op te merken

    Optimaal toegangsgemak   
 Automatische deuraandrijvingen of  
 vastzetsystemen stellen gasten en  
 Personeel in staat om barrièrevrij van  
 kamer naar kamer te lopen

    Verbeterde hygiëne  
 Contactloos en dus hygiënisch comfort  
 voor gebouwgebruikers

    Verhoogde veiligheid   
 Automatische sluitsystemen garanderen  
 beveiligingstechnische sluiting en   
 beveiligingen

    Hoge veiligheid in geval van brand 
 Met vastzetsystemen kunnen    
 brandwerende deuren barrièrevrij in uw  
 gebouw worden toegepast.  
 In geval van nood sluiten ze brandwerende  
 deuren automatisch en veilig.

→ Slimdrive EMD-F/R
Elektromechanische draaideuraandrijving 
voor brandwering en rookbescherming 
met enkele vleugel en geïntegreerde rook-
melder

→ GEZE IQ lock  
Snel openen van deuren 

in geval van nood, ge-
controleerde toegang en 

inbraakwerendheid

Op weg door een hotel passeert de gast een grote verscheidenheid aan ruimtes – 
van de lobby en gangen tot gastenkamers en horecagelegenheden. Brandwerende 
deuren  die zijn uitgerust met GEZE vastzetsystemen en geautomatiseerde deursys-
temen zijn contactloos en barrièrevrij – een bijzonder comfort voor mensen met be-
perkte mobiliteit en voor alle gasten met veel bagage of kinderwagens. Lichamelijk 
contact en daarmee de kans op overdracht van ziektekiemen en virussen wordt ge-
minimaliseerd.

→ GEZE vastzetsysteem
Met vastzetsystemen kunnen brandwerende deu-
ren in uw gebouw barrièrevrij gebruikt worden

+

https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/draaideuren/vastzetinrichtingen/geintegreerde_rookschakelaarcentrales/eenvleugelige_systemen/slimdrive_emd_f_r/p_124205
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/toegangscontrole_en_veiligheid/zelfvergrendelende_panieksloten/slot_tweevleugelig/iq_lock_aut/p_55695
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/draaideuren/vastzetinrichtingen/c_36739
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→ GEZE ActiveStop
Deurdemping aan beide zijden voor draaideuren 

voor de tussendeur in "familiekamers"

GASTENK AMERS

Een feel-good sfeer is  
belangrijk voor ons

    Verbeterde hygiëne  
 Contactloos en daardoor     
 hygiënisch comfort 

   Intelligente ruimte-indeling  
 Scheiding van ruimtes door flexibele   
 ruimte- en schuifdeursystemen

    Ruisonderdrukking
 Innovatieve deurdempers zorgen voor  
 een geruisloze sluiting

   Luchthygiëne binnenshuis 
 Autonome regeling van de toevoer van  
 verse lucht verhoogt de luchtkwaliteit

   Gereduceerde energiekosten  
 Energie besparen door     
 natuurlijke ventilatie

Naast de service staan   de uitrusting en het interieur van een hotelkamer vaak cen-
traal in gastrecensies. Esthetisch bewustzijn en functioneel comfort moeten wor-
den gecombineerd. GEZE heeft verschillende oplossingen voor u beschikbaar waar-
mee u en uw serviceteam tijd en werk kunnen besparen.

→ ECturn Inside
Integreerbare elektromechanische draaideur-
aandrijving voor barrièrevrije deuren met enkele 
vleugel tot 125 kg 

→ Levolan 
Diverse glassystemen structureren de 
ruimte en creëren een 
bijzondere sfeer

→ GEZE Slimchain
Kettingaandrijving in aantrekkelijk design met vele 

toepassingsmogelijkheden 

https://activestop.geze.com/nl/?gclid=CjwKCAiA3L6PBhBvEiwAINlJ9NDXU1uMLUGP-HOc6tO1PxBzIjCk-vg1sUo10WDVWfC-p4h_VBFRXBoCnw8QAvD_BwE
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/draaideuren/geintegreerde_automatische_deuraandrijvingen/ecturn_inside/p_124180
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/schuifdeuren/schuifdeurbeslag/levolan/c_36760
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/ramen/openingsaandrijvingen/slimchain/p_34097
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RESTAUR ANT, BAR EN WINKEL S

Uitnodigend, comfortabel 
en veilig genieten

    Verbeterde hygiëne  
 Contactloos passeren van doorgangen

    Verhoogde veiligheid  
 Beveiligingstechnische sluitingen   
 door automatische sluitsystemen

   Verlaagd geluidsniveau 
 Soepel en stil serviceproces

   Schone lucht 
 Gecontroleerd openen en sluiten van de  
 ramen afhankelijk van de luchtkwaliteit  
 zorgt voor frisse lucht en verbeterde   
 hygiëne van de binnenlucht

Geautomatiseerde raamsys temen, aangestuurd door sensoren en goed gecoördi-
neerde gebouwautomatisering, zorgen voor frisse lucht. Een voordeel van voldoende 
toevoer van frisse lucht: Dit verbetert de luchthygiëne binnenshuis en vermindert 
het risico op infectie met virussen in hotels en restaurants. 

→ Slimdrive EMD-F
Elektromechanische draaideuraandrijving 

voor brand- en rookwerendedeuren met 
enkele vleugel, keukendeur

→ Led vloer-sensorknop 
Knop voor aansturing van  
automatische deuren

→ Naderingsschakelaar GC 307+
Contactloze naderingsschakelaar voor 
de aansturing van automatische deuren

→ GEZE Cockpit
Modulair gebouwauto-
matiseringssysteem

→ GEZE Powerchain
Krachtige kettingaandrijving voor het openen 

en sluiten van grote en zware ramen 

https://pro.geze.com/browse/
PDEGCIM-2236
https://pro.geze.com/browse/
PDEGCIM-2236

https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/draaideuren/vastzetinrichtingen/producten_voor_externe_centrales/eenvleugelige_systemen/slimdrive_emd_f/slimdrive_emd_f/p_1285
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/draaideuren/toebehoren_voor_draaideuren/aanstuurelementen_en_sensoren/aansturing/sensorknop/led_vloersensorschakelaar/p_120115
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/draaideuren/toebehoren_voor_draaideuren/aanstuurelementen_en_sensoren/aansturing/radarbewegingsmelder/gc_307/p_140304
https://cockpit.geze.com/
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/ramen/openingsaandrijvingen/powerchain/p_34099


1 0

SPA-, WELLNESS - EN FITNESSRUIMTES

 Ontspanning en hygiëne 
zonder compromissen

    Hoogste hygiënische normen
 Een contactloze toegang is belangrijk in  
 het recreatiegebied. Automatische   
 deuren zijn hiervoor het antwoord.  
 Een eenvoudige reiniging ondersteunt dit

Automatische deuren zorgen voor een gemakkelijke doorgang – zonder fysiek con-
tact. Dit verhoogt de hygiëne in de spa- en wellnessruimte. Of het nu gaat om een   
zwembad, sauna, fitnessruimte of massage – In deze ruimtes zijn hoge hygiënische 
eisen, veiligheid en rust vereist. Dit wordt gegarandeerd door deurdemping of auto-
matische deursystemen in combinatie met toegangscontroles. Zo voldoen we  aan 
de nieuwe verwachtingen van onze samenleving op het gebied van gezondheid en 
veiligheid.

→ GCER 300
Toegangscontroleoplossingen voor het 

bewaken en besturen van deuren

→ ECdrive T2 
Automatisch lineair schuifdeursysteem 
voor deuren tot een vleugelgewicht van 

140 kg en een hoogte van 100 mm

→ GEZE ECturn
Elektromechanische draaideuraandrijving 
voor barrièrevrije deuren met enkele vleugel 
tot 125 kg

    Verhoogde veiligheid  
 GEZE toegangscontrolesystemen   
 zorgen ervoor dat deuren alleen 
 opengaan voor personen die zichzelf  
 als geautoriseerd kunnen ‘identificeren’. 
 Ze ontzeggen op betrouwbare wijze de  
 toegang aan ongenode gasten en laten  
 geautoriseerde personen passeren

→ Naderingsschakelaar GC 307+
Contactloze naderingsschakelaar voor 
de aansturing van automatische deuren

https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/toegangscontrole_en_veiligheid/toegangscontrole/toegangscontrolesystemen/gcer_300/c_37609
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/schuifdeuren/automatische_schuifdeuren/ecdrive/ecdrive_t2/p_125478
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/p_7263
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/draaideuren/toebehoren_voor_draaideuren/aanstuurelementen_en_sensoren/aansturing/radarbewegingsmelder/gc_307/p_140304
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VERGADERRUIMTEN

Vergaderen in een rustige en 
geconcentreerde sfeer

     
 Minder stress en een betere focus
 Door het stil sluiten van de deuren,   
 inclusief aangrenzende kamers, wordt  
 u niet afgeleid of gestoord tijdens de  
 vergadering

   Meer flexibiliteit
  Glazen scheidingswanden met "scha-

kelbaar glas" dienen als privacyscherm, 
projectievlak of whiteboard

Hotels zijn niet alleen populair bij vakantiegangers, maar worden ook gebruikt voor 
conferenties en vergaderingen. GEZE biedt doordachte oplossingen: Deurdempers 
en stille deuraandrijvingen minimaliseren storende achtergrondgeluiden; geauto-
matiseerde ramen zorgen voor de toevoer van frisse lucht zoals vereist en verbete-
ren de luchthygiëne binnen. Glazen scheidingswanden met schakelbaar actief glas 
maken indien nodig een discrete privacybescherming mogelijk – en bieden ook een 
visueel hoogtepunt omdat ze ook kunnen worden gebruikt als projectievlak voor 
mat glas. Haal meer uit uw vergaderruimtes – wij helpen u graag verder!

→ Boxer
Geïntegreerde deurdranger voor 1- en 2- 

vleugelige deuren, individuele vergaderruimten, 
als vastzetsysteem met brandveiligheidseisen

→ GEZE ActiveStop
Deurdemping aan beide zijden 
voor draaideuren 

→ GEZE Powerchain
Krachtige kettingaandrijving voor het openen 

en sluiten van grote en zware ramen 

   Betere luchthygiëne binnenshuis 
 Sensoren meten het Co²-gehalte in de  
 lucht en geven de gegevens door aan de  
 besturing. Dit maakt op de behoefte   
 afgestemde ventilatie mogelijk

→ Naderingsschakelaar GC 307+
Contactloze naderingsschakelaar voor 
de aansturing van automatische deuren

https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/draaideuren/geintegreerde_deurdrangers/c_36733
https://activestop.geze.com/nl
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/ramen/openingsaandrijvingen/powerchain/p_34099
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/draaideuren/toebehoren_voor_draaideuren/aanstuurelementen_en_sensoren/aansturing/radarbewegingsmelder/gc_307/p_140304
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→ GEZE ActiveStop
Deurdemping aan beide zijden voor draaideuren 
voor de tussendeur in "familiekamers"

GEBOUWREINIGING

Bespaar kosten en tijd met 
GEZE-oplossingen

    Comfortabele reiniging
 Eenvoudige reiniging en efficiënte  
 workflow door de deur van de   
 logeerkamer open te houden

   Investeren in schone lucht 
 Gecontroleerd openen en sluiten van  
 deuren en ramen, afhankelijk van de  
 luchtkwaliteit (binnen en buiten), zorgt  
 voor een efficiënte intermitterende   
 ventilatie

→ Perlan AUT 
Voor automatisering van een-  
en meervleugelige schuifdeuren

→ ECturn Inside
Integreerbare elektromechanische draaideur-
aandrijving voor barrièrevrije deuren met enkele 
vleugel tot 125 kg

Om ervoor te zorgen dat het schoonmaakpersoneel goed werk kan leveren, biedt 
GEZE praktische en efficiënte oplossingen die werkprocessen en schoonmaakwerk-
zaamheden vereenvoudigen. Deurdrangers met vastzetfunctie maken bijvoorbeeld 
op de vloer gemonteerde deurstoppers overbodig. Dit maakt de hygiëne in de ruimte 
gemakkelijker, omdat de vloer zonder obstakels kan worden gereinigd. Een ander 
voorbeeld van hoe tijd en geld kan worden bespaard, is ventilatie. Wanneer alle deu-
ren en ramen tegelijkertijd opengaan, zorgt dit voor een efficiënte ventilatie. 

→ GEZE Slimchain
Kettingaandrijving in aantrekkelijk design  

met vele toepassingsmogelijkheden 

→ GEZE Cockpit
Modulair gebouwautomatise-
ringssysteem

https://activestop.geze.com/nl
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/schuifdeuren/automatische_schuifdeuren/perlan_aut/perlan_aut_2_hout/p_15768
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/draaideuren/geintegreerde_automatische_deuraandrijvingen/ecturn_inside/p_124180
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/ramen/openingsaandrijvingen/slimchain/p_34097
https://cockpit.geze.com/
https://cockpit.geze.com/
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ACHTERDEUREN

Efficiënt werken onder  
optimale omstandigheden 

    Verbeterde hygiëne
 Contactloos in- en uitlopen via  
 automatische deursystemen 
 

   Verbeterde arbeidsomstandigheden 
 Geluidsreductie door stil sluitende deuren

   Goede ventilatie 
 De luchtkwaliteit wordt gemeten door  
 sensoren. De ramen gaan open wanneer  
 dat nodig is voor natuurlijke ventilatie

GEZE biedt efficiënte oplossingen die de "achterdeuren" helpen optimaliseren – van 
veilige toegangsoplossingen tot contactloze deur- en raamsystemen die slim in een 
netwerk zijn opgenomen via de gebouwbeheertechniek. Dit maakt centrale bewa-
king en besturing mogelijk van de "achterdeuren" , zoals de kantoordeuren naar het 
hotelmanagement of de reservering. Bij een alarm, storing of manipulatie van een 
deur kan de gebouwbeheerder direct reageren.

   Verhoogde veiligheid 
 Toegangscontrolesystemen voor kantoren  
 en personeelsruimten geven alleen  
 geautoriseerde personen toegang

→ Naderingsschakelaar GC 307+
Contactloze naderingsschakelaar voor 
de aansturing van automatische deuren

→ GEZE Slimchain
Kettingaandrijving in aantrekkelijk design  

met vele toepassingsmogelijkheden 

→ GCER 300
Toegangscontroleoplossingen voor het 

bewaken en besturen van deuren

→ Slimdrive EMD-F
Elektromechanische draaideuraandrijving 

voor brand- en rookwerendedeuren met 
enkele vleugel, keukendeur

https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/draaideuren/toebehoren_voor_draaideuren/aanstuurelementen_en_sensoren/aansturing/radarbewegingsmelder/gc_307/p_140304
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/ramen/openingsaandrijvingen/slimchain/p_34097
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/toegangscontrole_en_veiligheid/toegangscontrole/toegangscontrolesystemen/gcer_300/c_37609
https://www.geze.nl/nl/producten-oplossingen/draaideuren/vastzetinrichtingen/producten_voor_externe_centrales/eenvleugelige_systemen/slimdrive_emd_f/slimdrive_emd_f/p_1285
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Investeringen in nieuwe technologieën, technische  
aanpassingen en een uitstekende hygiënische  

veiligheid vormen een  
investering voor de toekomst.  

Zodat uw gasten zich veilig bij u voelen.

Wij staan   voor u klaar met hulp en advies!  
Ook voor zeer individuele eisen op het gebied van deur-,  

raam- en veiligheidstechniek, gebouwplanning  
en hygiëne werken wij samen met u.

 VEILIG IN DE TOEKOMST  
INVESTEREN 

 www.geze.nl / www.geze.be

 Connecting expertise – 
building solutions.
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