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Inleiding

1 Inleiding

1.1 Symbolen en illustraties

Waarschuwingen
In deze handleiding zijn waarschuwingen opgenomen om u te attenderen op materiële schade en persoonlijk letsel.

 X Lees deze waarschuwingen en neem ze altijd in acht.
 X Volg alle maatregelen op die zijn gemarkeerd met het waarschuwingssymbool en een waarschuwingswoord.

Waarschu-
wingssymbool

Waarschu-
wingswoord

Betekenis

WAARSCHU-
WING

Gevaren voor personen. 
Het niet in acht nemen kan tot de dood of zwaar letsel leiden.

PAS OP Gevaren voor personen. 
Het niet in acht nemen kan tot licht letsel leiden.

Overige symbolen en illustraties
Om de correcte bediening te verduidelijken, worden belangrijke informatie en technische informatie specifiek 
aangeduid.

Symbool Betekenis

 

betekent “Belangrijke aanwijzing”. 
Informatie om materiële schade te voorkomen, ter informatie of om de werkprocedures te optimaliseren.

 
betekent “Aanvullende informatie”

 X  
Symbool voor een handeling: hier moet u actie ondernemen.

 X Houd bij meerdere handelingen de vermelde volgorde aan.

1.2 Herzieningen en geldigheid
Versie 00: geldig voor versie en ECdrive T2 en ECdrive T2 -FR vanaf bouwjaar 2019.

1.3 Productaansprakelijkheid
Volgens de in de wet productaansprakelijkheid bepaalde aansprakelijkheid van de fabrikant voor zijn producten 
moet de in deze brochure gegeven informatie (productinformatie en correct gebruik, onjuist gebruik, prestatie 
van het product, onderhoud van het product, informatie- en instructieplichten) in acht worden genomen. Indien 
deze niet in acht wordt genomen, komt de aansprakelijkheid van de fabrikant te vervallen. 

1.4 Eveneens geldende documenten
Soort Naam
Aansluitschema DCU1-NT

DCU1-2M-NT
Gebruikershandboek DCU1-NT 

DCU1-2M-NT 
DCU1-2M

Storingen en maatregelen DCU1 
DCU1-2M

Kabelschema Enkele deur
Dubbele deur

Veiligheidsanalyse
Montagehandleiding Deur en zijdeel profielsystemen
Montagehandleiding ECdrive T2

De schema's zijn onderhavig aan wijzigingen. Raadpleeg altijd de nieuwste versie.

1.5 Afkortingen
OKFF Bovenkant kant-en-klare vloer
DH Doorgangshoogte
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2 Fundamentele veiligheidsinstructies

2.1 Beoogd gebruik
Het schuifdeursysteem is voor het automatisch openen en sluiten van een gang. 
Het schuifdeursysteem mag alleen verticaal geplaatst worden en in droge ruimten in de toegestane gebruiksom-
geving (zie montage- en servicehandleiding) gebruikt worden.

Het schuifdeursysteem is bestemd voor personenverkeer in gebouwen. 
Het schuifdeursysteem is niet bedoeld voor de volgende toepassingen:
 à voor industrieel gebruik
 à voor toepassingsgebieden die niet voor personenverkeer dienen (bijv. garagedeur)
 à op bewegende voorwerpen zoals schepen

Het schuifdeursysteem mag alleen gebruikt worden:
 à in door GEZE voorziene bedrijfsmodi
 à met door GEZE toegestane / goedgekeurde componenten
 à met door GEZE geleverde software
 à in door GEZE gedocumenteerde inbouwvarianten / montagewijzen
 à binnen het gecontroleerde/toegestane toepassingsgebied (klimaat / temperatuur / beschermingsgraad)

Ieder ander gebruik geldt als niet beoogd en heeft tot gevolg dat de garantie verloren gaat en GEZE niet aan-
sprakelijk gesteld kan worden. 

2.2 Veiligheidsinstructies
 à Ingrepen en wijzigingen, die van invloed zijn op de veiligheidstechniek en functionaliteit van het deursys-

teem, mogen alleen door GEZE worden uitgevoerd. 
 à Alleen correct transport, correcte opstelling en montage, gekwalificeerde bediening en correct onderhoud 

garanderen een probleemloze en veilige werking.
 à De relevante ongevallenpreventievoorschriften en de betreffende algemeen erkende veiligheidstechnische of 

arbeidsgeneeskundige regels moeten nageleefd worden. 
 à Alleen originele toebehoren, originele reserveonderdelen en door GEZE goedgekeurde toebehoren garande-

ren een probleemloze werking van het deursysteem.
 à Voorgeschreven werkzaamheden voor de montage en onderhoud moeten door vakmensen worden uitge-

voerd, die door GEZE geautoriseerd zijn.
 à Voor de veiligheidstechnische controles moeten de landelijke wetten en voorschriften in acht worden genomen.
 à Eigenmachtige wijzigingen aan de installatie sluiten elke aansprakelijkheid van GEZE voor hieruit voortvloei-

ende schade uit en maken de toelating voor toepassing in vlucht- en reddingswegen ongeldig.
 à Bij combinatie met onderdelen van derden kan GEZE niet aansprakelijk gesteld worden.
 à Ook voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend originele GEZE-onderdelen worden gebruikt.
 à De aansluiting op de netspanning moet door een elektricien worden uitgevoerd. Voer de netaansluiting en 

controle van de aardverbinding uit conform VDE 0100 deel 610.
 à Gebruik als ontkoppelaar van het net een bouwkundige 10A-beveiliging.
 à De displayprogrammaschakelaar beveiligen tegen onrechtmatige toegang.
 à Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG moet voor de inbedrijfstelling van het deursysteem een gevarenanalyse 

worden uitgevoerd en moet het deursysteem conform de CE-markeringsrichtlijn 93/68/EWG gemarkeerd worden.
 à De meest recente richtlijnen, normen en landelijke voorschriften moeten in acht genomen worden, in het specifiek:

 à DIN 18650: 2010-06 Hang en sluitwerk – Automatische deursystemen
 à VDE 0100, Deel 610: 2004-04 Aanleggen van krachtstroominstallaties met nominale spanning tot 1000 V
 à DIN EN 16005: 2013-01 Automatische deuren; gebruiksveiligheid; vereisten en controleprocedures
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 Veiligheid van elektronische apparatuur voor thuisgebruik en dergelijke doelein-

den - deel 1: Algemene vereisten (IEC 60335-1: 2010 gemodificeerd); Duitse versie EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 Veiligheid van elektronische apparatuur voor thuisgebruik en dergelijke 

doeleinden - deel 2-103: Bijzondere vereisten voor aandrijvingen voor ramen en deuren (IEC 60335-2-103: 
2006, gewijzigd + A1: 2010 gemodificeerd); Duitse versie EN 60335-2-103: 2015

Het product moet zo ingebouwd of gemonteerd worden dat de toegang tot het product zonder problemen 
gegarandeerd is bij eventuele reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden, met relatief geringe kosten, en dat 
mogelijke verwijderingskosten niet onevenredig zijn in verhouding tot de waarde van het product 
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2.3 Veiligheidsbewust werken
 à De werkplek beveiligen tegen betreding door onbevoegden.
 à Het draaibereik van lange onderdelen in acht nemen.
 à Werkzaamheden met hoog veiligheidsrisico (bijv. montage van de aandrijving, de kap of deurvleugel) nooit 

alleen uitvoeren.
 à Ervoor zorgen dat de bekleding van de kap/aandrijving er niet af kan vallen.
 à Ervoor zorgen dat niet vastgezette componenten er niet af kunnen vallen.
 à Gebruik uitsluitend de in het kabelschema aangegeven kabels. Schermen aanbrengen volgens het aansluitschema.
 à Losse kabels in de aandrijving met kabelbandjes vastzetten.
 à Vóór werkzaamheden aan het elektrische systeem:

 à De aandrijving van het 230 V-net loskoppelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen. Controleren of er 
geen spanning op staat.

 à Koppel de besturing van de 24 V-accu los.
 à Bij gebruik van een onderbrekingsvrije stroomvoorziening (USV) staat de installatie ook bij vrijschakeling van 

het net onder spanning.
 à Gebruik voor koorden in principe geïsoleerde beslagringen.
 à Zorg voor voldoende belichting.
 à Gebruik veiligheidsglas.
 à Bij glazen deuren veiligheidsstickers aanbrengen.
 à Gevaar voor letsel bij geopende aandrijving. Haar, kleding, kabels etc. kan vast komen te zitten in draaiende delen!
 à Gevaar voor letsel door niet-afgeschermde knel-, stoot-, afsnijd- of intreklocaties.
 à Gevaar voor letsel door glasbreuk! Gebruik uitsluitend veiligheidsglas.
 à Gevaar voor letsel door scherpe randen aan de aandrijving of deur!
 à Gevaar voor letsel door vrij bewegende delen tijdens de montage!

2.4 Milieubewust werken
 à Bij verwijdering van de deurinstallatie de verschillende materialen scheiden en recyclen.
 à Voer batterijen en accu's niet met het huisvuil af.
 à Bij de verwijdering van de deurinstallatie en batterijen/accu’s de wettelijke voorschriften in acht nemen.

2.5 Veiligheidsinstructies voor het transport en de opslag
 X Niet gooien, niet laten vallen.
 X Harde klappen vermijden.

 à Opslagtemperaturen onder –30 °C en boven +60 °C kunnen tot schade aan het apparaat leiden.
 à Beschermen tegen natheid.
 X Bij het transport van glas speciale voorzieningen voor glastransport gebruiken (bijv. A-frames). 
 X Meerdere schijven op een frame of bij opslag van elkaar scheiden met behulp van lagen ertussen (bijv. kurk-

platen, papier, polydraad). 
 X Glas alleen staand op een vlakke en stevige ondergrond opslaan. Gebruik geschikt materiaal als onderlaag 

(bijv. hout). 
 X Bij isolatieglas erop letten dat de volledige dikte van het element stevig vlak op minimaal 2 onderlagen staat. 

 à Veiligheidsvoorzieningen mogen bij opslag en transport geen beschadigingen aan het glas en bij isolatieglas 
aan de randverbinding veroorzaken en moeten vlak op het schijfoppervlak worden aangebracht. 

 à Droge, goed geventileerde, gesloten, tegen weersinvloeden en UV-beschermde ruimtes zijn geschikt voor opslag.

2.6 Kwalificatie
De montage van de GEZE schuifdeuraandrijving mag alleen door vakmensen worden uitgevoerd, die door GEZE 
geautoriseerd zijn. 
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3 Over dit document

3.1 Overzicht
In deze handleiding wordt de montage van de automatische schuifdeuraandrijving / ECdrive T2-FR met vrijdra-
gende balk beschreven.

3.2 Steunmontage met zijdeel

Vooraanzicht Zijaanzicht

 

3.3 Kantelmontage met zijdeel

Vooraanzicht Zijaanzicht
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4 Overzicht

4.1 Schema’s
Tekeningnr. Soort Naam
70518-ep09 Tekening van de bouwgroepen ECdrive T2 ISO steunmontage 1-deurs
70518-ep10 Tekening van de bouwgroepen ECdrive T2 ISO steunmontage 2-deurs
70518-ep11 Tekening van de bouwgroepen ECdrive T2 ESG steunmontage 1-deurs
70518-ep12 Tekening van de bouwgroepen ECdrive T2 ESG steunmontage 2-deurs
70518-ep13 Tekening van de bouwgroepen ECdrive T2 ISO kantelmontage 1-deurs
70518-ep14 Tekening van de bouwgroepen ECdrive T2 ISO kantelmontage 2-deurs
70518-ep15 Tekening van de bouwgroepen ECdrive T2 ESG kantelmontage 1-deurs
70518-ep16 Tekening van de bouwgroepen ECdrive T2 ESG kantelmontage 2-deurs
70518-ep25 Tekening van de bouwgroepen ECdrive T2 ISO balk Lock A 1-deurs
70518-ep26 Tekening van de bouwgroepen ECdrive T2 ISO balk Lock A 2-deurs
70518-ep27 Tekening van de bouwgroepen ECdrive T2 ISO balk Lock M 1-deurs
70518-ep28 Tekening van de bouwgroepen ECdrive T2 ISO balk Lock M 2-deurs
70518-ep31 Tekening van de bouwgroepen ECdrive T2 ISO kantelmont. Lock M 1-deurs
70518-ep32 Tekening van de bouwgroepen ECdrive T2 ISO kantelmont. Lock M 2-deurs

70518-9-0961 Boorhandleiding Draagprofiel A EC T2
70518-9-0962 Boorhandleiding Draagprofiel B EC T2
70717-2-0269 Boorhandleiding Draagprofiel
70717-2-0270 Boorhandleiding Dragerdekselprofiel

70518-2-0226 Boorhandleiding Draagprofiel B geboord
70717-2-0260 Boorhandleiding Drager geboord voor kantelmontage
70717-2-0261 Boorhandleiding Dragerdeksel geboord voor kantelmontage

De schema's zijn onderhavig aan wijzigingen. Raadpleeg altijd de nieuwste versie.

4.2 Gereedschap en hulpmiddelen

Gereedschap Maat

Torsiesleutel 3–15 Nm
Inbussleutelset Tot sleutelwijdte 6 mm
Gaffelsleutel 8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm
Schroevendraaierset tot 6 mm
Boormachine –
Steenboor –
Metaalboor –

4.3 Draaimomenten
De draaimomenten worden bij de betreffende montagestap aangeduid.
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4.4 Overzicht van de componenten
Componenten Deurtype Dragertype Schets
Drager voor steunmontage ECdrive T2 Draagprofiel A

Drager voor steunmontage ECdrive T2 Draagprofiel B

Drager voor kantelmontage ECdrive T2 Draagprofiel

Drager voor kantelmontage ECdrive T2 Dragerdekselprofiel

Zijplaat breed ECdrive T2 Zijplaat A

Zijplaat dun ECdrive T2 Zijplaat B
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4.5 Opbouw

Afbeelding Deurtype Deurvleugel Dragertype Bevestiging
Steunmontage 1-vlg. ISO en ESG voor steunmontage Zijplaten A en B

Steunmontage 2-vlg. ISO en ESG voor steunmontage Zijplaten A en B

Kantelmontage (met zijdelen voor de muur) 1-vlg. ISO en ESG voor kantelmontage direct aan de latei

Wandmontage (met zijdelen voor de muur) 2-vlg. ISO en ESG voor kantelmontage direct aan de latei
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5 Montage
 X De werkplek beveiligen tegen betreding door onbevoegden.
 X Werk altijd met twee personen.
 X Trapladder of kruk gebruiken.
 X De binnenzijde van de looprail schoon houden.

5.1 Voorbereiding op de bouwplaats
 X Om de vakkundige montage te garanderen de voorbereiding op de bouwplaats controleren:

 à Type en belastbaarheid van de gevelconstructie c.q. de onderconstructie 
 à Vlak montagevlak
 à Vlakke vloer
 à Vereisten van het kabelschema

5.2 Voorbereidende montagewerkzaamheden

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel!

 X De werkplek beveiligen tegen betreding door onbevoegden.
 X Bij 1-vleugelige deuren altijd minimaal met zijn tweeën werken.
 X Bij 2-vleugelige deuren altijd minimaal met zijn drieën werken.
 X Minimaal twee trapladders of krukken gebruiken.

In het volgende hoofdstuk wordt de montage van de dragers voor de steunmontage en voor kantelmontage 
beschreven.

5.3 Steunmontage
 X Wanneer de zijplaten (klein) worden gebruikt, moet erop worden gelet dat de afstand tussen de kant van de 

wand en het gat groot genoeg is.

Het type van de zijplaten hangt af van de montagewijze (zie hoofdstuk 4.4).
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5.3.1 Boorgaten in het draagprofiel A boren

 

�

�
�

�

�

�

��

�
�

 X Looprail (2) zo op draagprofiel A (1) leggen, dat de groef (3) van de looprail op de groef (4) van draagprofiel A ligt.
 X Boorgaten (5) op het draagprofiel aftekenen.
 X De boorgaten boren volgens de boorhandleiding (70518-9-0961).

5.3.2 Zijlijsten monteren

�

����

��
��

 X Zijlijsten (1) onderleggen, uitlijnen en met een afstand van 5 mm op de muur schroeven.
 X Evt. oneffenheden opvullen.
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5.3.3 Zijplaat voor de drager monteren

Afhankelijk van de plek van montage kan er een brede of smalle zijplaat gemonteerd worden.

Zijplaat, breed Zijplaat, smal Uitlijning zijlijst-zijplaat

�

�
��

��

��
����

���

�

�

��
��

��
����

���

�

�

 X Zijplaat (1) via de zijlijst (2) plaatsen en met 4 verzonken schroeven vastschroeven.

5.3.4 Vloerlijst voor het zijdeel monteren

�

�

��

���

��

�

���

 X De vloerlijst (1) volgens de bovenstaande maten op de ondergrond schroeven.
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5.3.5 Fixatieblokje, onder op de zijplaat monteren

Zijplaat, breed Zijplaat, smal

�

�

 X Fixatieblokje, onder (1) met verzonken schroef M8×16 aan de zijplaat schroeven (aanhaalmoment 24 Nm).

5.3.6 Draagprofiel A monteren

WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel door eraf vallende componenten
Het draagprofiel A is zeer zwaar en onhandig.

 X Draagprofiel A met minimaal 3 personen monteren.
 X Bij de montage niet onder de drager staan.

 

�

�

�

 X Draagprofiel A (1) op het fixatieblokje, onder (2) plaatsen.
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 X Fixatieblokje, boven (3) met verzonken schroef M8×16 
(4) aan de zijplaat schroeven (aanhaalmoment 24 Nm).

Het draagprofiel A (1) is gefixeerd.
�

�

�

5.4 Zijdelen monteren

WAARSCHUWING! 
Gevaar voor letsel! De zijdelen zijn heel zwaar en kunnen kantelen.

 X Ervoor zorgen dat de zijdelen tijdens de montage niet kunnen omkiepen.

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel! Het glas van de zijdelen kan splinteren.

 X Zijdelen zorgvuldig en voorzichtig behandelen.

 X Zijdeel opstellen
 X Zeskantmoer (2) en zeskantschroef (1) erin 

steken.
�

�

Beglazingsrubber plaatsen

 X Beglazingsrubber (3) op lengte van de ruit 
snijden.

 X Beglazingsrubber aan de bovenzijde van de 
ruit klemmen.

 X Instelschroef (4) plaatsen.

� �
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Het zijdeel plaatsen

Steunmontage:
 X Plaats het voorgemonteerde zijdeel (1) vanaf de 

buitenkant op de vloerstrip (2).
Kantelmontage:

 X Plaats het voorgemonteerde zijdeel (1) vanaf  
de buitenkant op de vloerstrip (2).

�

�

 X Zet het zijdeel (1) rechtop tot het boven tegen 
de drager aan ligt.

�

Zijdeel bevestigen

 X Klap het zijdeel (1) helemaal naar binnen en schuif het in de muurstrip (5).

 

�

�
�

�

�

 X Draai de instelschroef (4) aan de bovenkant van 
het zijdeel eruit, tot deze tegen de drager ligt.

�
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Afdekkingen aanbrengen
 X Schroef het deksel (1) met behulp van de inbus-

bouten (2) op de drager (3).

�
�

�

 X Steek het afdekrooster (4) in het doorgangsbe-
reik van de deur van onderen in de drager.

�
 X Afdekking (5) op de drager klikken.

�

Het zijdeel beveiligen

 X Breng een lenskopschroef BZ 4,8 x 16 onder op 
het zijdeel (6) aan en draai de schroef vast. 
Deze schroef voorkomt dat het zijdeel gaat 
schuiven.

�

Bodemvrijheid en schaduwvoeg instellen
 X De instellingen van de ophangschroeven op de deurvleugels op elkaar afstemmen (zie montagehandleiding 

van de aandrijving).

Bovenlichten monteren

 X Neem bij de montage van de bovenlichten de montage-instructies van de fabrikant in acht.
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5.5 Draagprofiel B aan draagprofiel A schroeven

WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel door eraf vallende componenten
Het draagprofiel B is zeer zwaar en onhandig.

 X Draagprofiel B met minimaal 3 personen monteren.
 X Bij de montage niet onder de drager staan.

 

�

�

�

 X Draagprofiel B (2) met schroeven M6×20 DIN 912 (3) aan draagprofiel A (1) schroeven (draaimoment 10 Nm).

Vanwege de afdichtingen van de zijdelen, moeten de schroeven in het deel van het gearceerde vlak nog extra 
aangedraaid worden.

 X De schroeven in onderstaande volgorde aandraaien:

 

�� ��
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
� ���
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5.6 Looprail op draagprofiel A monteren

5.6.1 Zijplaten op de looprail schroeven

 �

�

�

 X Zijplaten (1) met steeds 3 lenskopschroeven ISO 7049 ST4,8×25 in de looprail (2) schroeven (draaimoment 5 Nm).

5.6.2 Looprail monteren

 

� �
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5.7 Kantelmontage (voorwandmontage)

WAARSCHUWING! 
Gevaar voor letsel! De profielen zijn zeer zwaar en kunnen eraf vallen.

 X Zorg er tijdens de montage met minimaal twee tot drie personen voor dat de profielen er niet af kunnen vallen.

 X Drager (1) op de muur schroeven.

�

 X Zijdeel (2) plaatsen en vastzetten.

�

 X Profiel (3) op drager (1) schroeven.

�

�

 X Looprail (4) op profiel (3) schroeven.

�

�
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Demontage

6 Demontage

WAARSCHUWING! 
Gevaar voor letsel! De kap wordt via een raster gehouden.

 X Verwijder de kap uitsluitend met zijn tweeën en laat deze voorzichtig aan de kabel zakken.

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel! Het glas van de zijdelen kan splinteren.

 X Zijdelen zorgvuldig en voorzichtig behandelen.

WAARSCHUWING! 
Gevaar voor letsel! De zijdelen zijn heel zwaar en kunnen kantelen.

 X Ervoor zorgen dat de zijdelen tijdens de montage niet kunnen omkiepen.

WAARSCHUWING! 
Gevaar voor letsel! De vrijdragende ligger is heel zwaar en kan naar beneden vallen.

 X Zorg er tijdens de montage met minimaal twee tot drie personen voor dat de vrijdragende balken er niet af 
kunnen vallen.

 X Om de installatie te demonteren in omgekeerde volgorde als bij de montage te werk gaan.
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Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770 
E-mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
E-mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-mail: chinasales@geze.com.cn
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.
Branch Office Guangzhou
E-mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
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


