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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

Informacja o produkcie dla systemów drzwi przesuwnych
 
 Zgodnie z odpowiedzialnością cywilną producenta za jego 
produkty, zdefi niowaną w "Ustawie o odpowiedzialności 
cywilnej za produkty" należy przestrzegać poniższych 
informacji dotyczących systemów drzwi przesuwnych. Ich 
nieprzestrzeganie zwalnia producenta z odpowiedzialności 
cywilnej.

Informacja o produkcie i jego zastosowaniu

W drzwiach przesuwnych skrzydła drzwi są zawieszone na 
wózkach albo rolkach umieszczonych w szynach jezdnych. Ruch 
przez te drzwi odbywa się zazwyczaj z prędkością nie większą 
niż prędkość idącego człowieka. 
Okucia te są przeznaczone do skrzydeł ustawionych pionowo, 
wykonanych z drewna, tworzywa sztucznego, szkła, aluminium 
albo stali, lub z kombinacji tych materiałów. Na dolnej 
poziomej krawędzi skrzydła jest umieszczona prowadnica 
podłogowa. Drzwi stosowane w pomieszczeniach wilgotnych, 
narażone na bezpośrednie uderzenia wiatru, umieszczone 
w bliskim sąsiedztwie morza albo w agresywnej atmosferze 
sprzyjającej korozji powinny być wyposażone w okucia w 
wykonaniu specjalnym. Warunkiem prawidłowej eksploatacji 
jest odpowiedni dobór i regulacja okucia oraz wytrzymałość 
konstrukcji wsporczych. Ruch skrzydeł ogranicza się za 
pomocą odpowiednich odbojów.

Niewłaściwe stosowanie wyrobu

Niewłaściwym stosowaniem wyrobu jest:
 
�  obciążanie okucia skrzydłem, którego ciężar przekracza 
 dopuszczalną wartość podaną w danych technicznych,
�  niewłaściwy montaż, zwłaszcza źle dobrana konstrukcja 
 wsporcza,
�  narażanie okucia na zbyt wysokie albo zbyt niskie temperatury 
 otoczenia, 
�  eksploatacja okucia w agresywnej atmosferze,
� poddawanie okucia zbyt dużym obciążeniom uderzeniowym,
�  zbyt duże nachylenie szyny jezdnej do poziomu,
�  możliwość dostawania się zanieczyszczeń na bieżnię
�  dopuszczenie do osadzania się twardych zanieczyszczeń na 
 bieżni szyny jezdnej,
�  zbyt duża prędkość przesuwania skrzydeł,
�  dokonywanie zmian konstrukcyjnych nie uzgodnionych z 
 producentem okucia, pozostawianie przeszkód na drodze 
 przesuwu skrzydeł, 
�  narażanie skrzydeł na dodatkowe obciążenia,
�  przy zamykaniu drzwi uderzanie skrzydłem w przechodzące 
 osoby.

Informacja o produkcie

Charakterystyka produktu

 Jeżeli charakterystyka produktu nie jest konkretnie ustalona 
w naszych katalogach, prospektach, opisach oraz innych 
instrukcjach produktu, wymagania dotyczące naszych okuć 
muszą być z nami uzgadniane. Obowiązują nasze przepisy 
dotyczące składania okuć.

Obsługa i konserwacja

Należy regularnie sprawdzać prawidłowe zamocowanie i stan 
zużycia wszystkich elementów decydujących o bezpieczeństwie 
użytkowania. W razie potrzeby należy dokręcić albo wymienić 
śruby mocujące. Oprócz tego co najmniej raz w roku wymagane 
jest przeprowadzenie następujących prac konserwacyjnych:

�  sprawdzić działanie wszystkich ruchomych elementów,
�  oczyścić powierzchnie, podczas czyszczenia stosować 
 wyłącznie środki nie wpływające niekorzystnie na 
 zabezpieczenie antykorozyjne okucia, wymienić 
 uszkodzone elementy,
� wszystkie prace regulacyjne i wymianę elementów powinni 
 wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie 
 kwalifi kacje.

 Dokumentacja pomocnicza

Niezbędna dla projektanta, użytkownika, wykonawcy, inwestora 
lub handlowca kompletna informacja techniczna dotycząca 
właściwości produktu, sposobu montażu i konserwacji jest 
zawarta w następujących materiałach:

�   katalogi, prospekty,
� teksty przetargowe, dokumentacja ofertowa,
� instrukcje montażowe, rysunki zabudowy.

 Należy zwracać uwagę na informacje zawarte w 
dokumentacjach, w szczególności:
 
� projektanci i architekci powinni wymagać pełnej informacji 
 o produkcie i stosować się do zawartych tam wytycznych 
 dotyczących zakresu stosowania,
� handlowcy powinni zwrócić uwagę na zalecenia zawarte w 
 cennikach i instrukcjach montażowych i eksploatacyjnych 
 oraz przekazać te informacje wykonawcy,
� wykonawcy powinni zapoznać się z dokumentacją 
 wykonawczą i uzyskane informacje przekazać 
 użytkownikowi.
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

Podstawowe zagrożenia
 
�   Napięcie zasilające 230 V: Perlan AUT jest zasilany 
 niebezpiecznym dla zdrowia i życia napięciem 230 V. 
 Montaż, demontaż i podłączenie przycisku obsługowego 
 oraz napędu powinny być wykonywane przez 
 autoryzowany  serwis za pomocą odpowiednich narzędzi. 
 Przed rozpoczęciem prac zasilanie należy odłączyć i   
 zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.

Podłączenie zasilania

Perlan AUT może być podłączony do instalacji zasilającej tylko 
zgodnie z danymi zawartymi w instrukcji producenta. 
Linie zasilające powinny być wyposażone przez zamawiającego 
w odpowiednie wyłączniki.

Środki bezpieczeństwa

�   Miejsce montażu: instrukcja montażowa powinna być 
 przechowywana przez wykonawcę albo konserwatorów 
 odpowiedzialnych za prawidłowe podłączenie i eksploatację 
 urządzenia.
�   Usuwanie zabezpieczeń: urządzenia zabezpieczające 
 nie mogą być demontowane albo odłączane (za wyjątkiem 
 prac wykonywanych przez autoryzowany personel). 
 Normalna eksploatacja jest możliwa dopiero po sprawdzeniu 
 prawidłowego działania wszystkich zabezpieczeń.

Części zamienne

Części zamienne wykorzystywane podczas prac napraw i 
konserwacji muszą być oryginalnymi częściami dostarczanymi 
przez fi rmę GEZE.     

Bezpieczeństwo użytkowania systemu Perlan AUT

Kategoria użytkowania (pierwsza cyfra)
 
Nie podana jest żadna kategoria użytkowania.

Czas eksploatacji (druga cyfra)

 �  Klasa 1 = 2.500 cykli
 �  Klasa 2 = 5.000 cykli
 �  Klasa 3 = 10.000 cykli
 �  Klasa 4 = 25.000 cykli
 �  Klasa 5 = 50.000 cykli
 �  Klasa 6 = 100.000 cykli

Masa drzwi (trzecia cyfra)

 �  Klasa 1 = masa skrzydła do 50 kg
 �  Klasa 2 = masa skrzydła od 51 do 100 kg
 �  Klasa 3 = masa skrzydła od 101 do 330 kg
 �  Klasa 4 = masa skrzydła powyżej 330 kg

Charakterystyka pożarowa (czwarta cyfra)

 �     Klasa 0 = okucie nie może być stosowane do drzwi 
 przeciwpożarowych
 �     Klasa 1 = do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych

Bezpieczeństwo (piąta cyfra)

Brak wymagań dla tego produktu.

Odporność na korozję (szósta cyfra)

Odpowiednio do normy EN 1670 okucia do drzwi przesuwnych 
mieszczą się w klasach 1-4 (w pięcioklasowej skali). Klasa 0 jest 
przeznaczona dla produktów nie poddanych badaniom.

Zabezpieczenie (siódma cyfra)

Dla tego parametru nie są przewidziane żadne klasy.

Typ drzwi (ósma cyfra)

 �  Klasa 1 = drzwi przesuwne
 �  Klasa 2 = drzwi harmonijkowe dwuskrzydłowe
 �  Klasa 3 = drzwi harmonijkowe wieloskrzydłowe

Tarcie początkowe (dziewiąta cyfra)

Przewidziane są trzy klasy:

Masa skrzydła  do 50 kg  51-100 kg  101-330 kg  > 330 kg

Klasa 1 50 N 80 N 100 N 5% ciężaru 
skrzydła

Klasa 2 40 N 60 N 5% ciężaru 
skrzydła

4% ciężaru 
skrzydła

Klasa 3 30 N 40 N 4% ciężaru 
skrzydła

3% ciężaru 
skrzydła

Klasyfi kacja według PN EN 1527:2000
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

GEZE Rollan 40N / Rollan 80

Cichobieżny system szyn jezdnych wyposażonych w rolki 
umożliwia wykonanie w łatwy sposób układu przestrzennego 
składającego się z elementów przesuwnych. Wszechstronność 
zastosowań okucia Rollan, przykładowo w drzwiach 
przejściowych, elementach pomieszczeń, garderobach, 
wynika z możliwości mocowania do ściany i stropu.

Cechy produktu
  �  dzięki wysokości zabudowy 29 mm zapotrzebowanie 
 miejsca jest niewielkie, a mocowanie łatwe nawet w 
 przypadkach, gdy dostępna powierzchnia jest niewielka,
  �  płaska powierzchnia przylegania redukuje hałas 
  przesuwania skrzydła,
 �  ujednolicona szyna do wersji Rollan 40N i 
 Rollan 80 ułatwia dostosowanie systemu do 
 indywidualnych potrzeb użytkownika,
 �  estetyczny wygląd szyny umożliwia stosowanie systemu 
 bez konieczności instalowania dodatkowych osłon, 
 �     system sprawdzony na zgodność z normą 
 (PN EN 1527:2000)
 �     ciężar skrzydła do 40 kg (Rolan 40N) 
 albo 80 kg (Rollan 80),
 �  duża trwałość wyrobu – nawet po 50.000 cykli pracy siła 
 konieczna do przesunięcia skrzydła jest mniejsza niż 20 N 
 (Rollan 40N) albo 25 N (Rollan 80),
 �     rura aluminiowa tworząca szynę jezdną zabezpiecza 
 bieżnię przed wniknięciem pyłu i zanieczyszczeń,
 �  łatwy, bezpośredni montaż do stropu lub do ściany bądź 
 stropu za pomocą specjalnych wsporników,
 �   łatwa regulacja odstępu między skrzydłem i szyną jezdną / 
 możliwość regulacji również po zamontowaniu na obiekcie.

Przeznaczenie
 �     Do skrzydeł wykonanych z drewna, tworzywa 
 sztucznego i metalu o wadze do 40 kg albo 80 kg, 
 do skrzydeł całoszklanych przy wykorzystaniu 
 dodatkowych zacisków do szkła.
 �  Do wszystkich jedno i wieloskrzydłowych drzwi 
 przesuwnych 
 �     Ze względu na cichobieżność system jest szczególnie 
 dobrze przystosowany do pracy we wnętrzach 
 biurowych i mieszkalnych.

Wykonanie standardowe / zakres dostawy
Szyna jezdna z kątownikami mocującymi
2 wózki z rolkami i śrubami do zawieszenia skrzydeł
2 płyty zawieszenia skrzydeł, 1 prowadnica podłogowa 
i 2 odboje szynowe (system Rollan 80 jest dodatkowo 
wyposażony w sprężysty element ustalający położenie 
skrzydła).

Wykonanie specjalne
Możliwe jest również złożenie systemu z osobno zakupionej 
szyny jezdnej (długość magazynowa 6 m) oraz pozostałych 
elementów.

Klasyfi kacja wg PN EN 1527:2000 (patrz strona 5)

Rys. 05-1
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

Montaż standardowy
Przykładowy montaż systemu GEZE 
Rollan 40N/ 80 na przesuwnych 
ręcznie drzwiach jednoskrzydłowych 
ze skrzydłem drewnianym i płytą 
zawieszenia jest przedstawiony na rys. 
07-1

Okucie może być umocowane do sufi tu 
bezpośrednio albo za pomocą uchwytów 
lub na ścianie za pomocą kątowników 
naściennych (rys.07-2)

Rysunek zabudowy
Rysunek nr 10417-ep03

Uwaga
Wnęki przyścienne powinny być 
dostępne, przykładowo przez 
zastosowanie zdejmowanych osłon. 
Zalecane jest stosowanie niezależnie od 
odbojów szynowych również odbojów 
kątowych mocowanych w połowie 
wysokości skrzydeł.

Legenda
FB = szerokość skrzydła (mm)
L = długość szyny jezdnej (mm)
t = rozstawienie otworów mocujących (mm)
x = ilość kątowników naściennych 
  albo wsporników sufi towych
y = odległość od środka otworu 
  kątownika mocującego do 
  końca szyny jezdnej (mm)
LL = długość magazynowa (mm)
FH = wysokość skrzydła (mm)
BRH = wysokość powierzchni montażu 
  szyny (mm)
GH = całkowita wysokość systemu (mm)

regulowany 
odbój szynowy 
z elementem 
ustalającym

regulowany odbój 
szynowyśruba zawieszenia płyta zawieszenia 

skrzydła

wózek z 
podwójnymi 

rolkami

bezpośredni montaż 
do sufi tu

mocowanie za pomocą 
kątownika do montażu 

naściennego

mocowanie za pomocą 
uchwytu do montażu 

sufi towego
kątownik 

do montażu 
naściennego

uchwyt do 
montażu 

sufi towego

prowadnica 
podłogowa

prowadnica 
podłogowa

wymiary standardowe (mm)  

FB L t x y

510 - 700   1150 350 4 50

710 - 900 1650 450 4 150

810 - 1000 1800 400 5 100

910 - 1100 1900 450 5 50

1110 - 1300 2350 450 6 50

1310 - 1500 2800 450 7 50

1510 - 1700 3250 450 8 50

LL 6100 350 18 50

Rys. 07-1

Rys. 07-2
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Płyta zaciskowa do szkła GEZE

Nowa płyta zaciskowa do szkła GEZE zapewnia 
lepszy komfort montażu bez pracochłonnej 
obróbki szkła. 

Cechy produktu
  �   Wysokość mniejsza o 1/3 i mniejsza długość w 

porównaniu z poprzednim modelem

  �   Możliwe maskowanie indywidualnej płyty 
zaciskowej lub maskowanie ciągłe obu płyt. 
Dzięki kompletnemu maskowaniu płyt nośnych 
powstaje optyczne wrażenie ciągłej płyty 
zaciskowej, dostępnej także we wszystkich 
kolorach RAL.

  Szczelina między płytą zaciskową i szyną jezdną 
jest prawie niewidoczna, wobec czego odpada 
konieczność maskowania przez wykonawcę.

  �   Nadaje się do wszystkich powszechnie 
używanych grubości szkła. Wewnętrzne uzębienie 
umożliwia ustawienie płyty zaciskowej na 
wymaganą grubość szkła. Ułatwia to znacząco 
montaż i demontaż.

Zakres zastosowań
  �  Do wszystkich systemów przesuwnych GEZE
  �  Do pojedynczego szkła bezpiecznego ESG 8 mm,  
 10 mm i 12 mm
  �  Do nośności maks. 140 kg

Płyta zaciskowa do szkła GEZE – Numery katalogowe

Oznaczenie  Nr id.

Płyta zaciskowa do szkła, zestaw 
obejmujący 2 szt.:  bez osłon,
powierzchnia surowe aluminium (standard)

125586

z indywidualnymi maskownicami EV1
i zaślepkami czołowymi 125585
z indywidualnymi maskownicami RAL
i zaślepkami czołowymi 126216
z ciągłym maskowaniem
obu płyt EV1 lub RAL
i zaślepkami czołowymi  125588
Akcesoria dostępne także osobno:
zaślepka czołowa czarna 125582
zaślepka czołowa RAL 127498
Profi l maskujący długość: 6 m 126107
Profi l maskujący docięty na wymiar EV1 127628
Profi l maskujący docięty na wymiar RAL 126108

Zaślepka czołowa

Profi l maskujący

Płyta zaciskowa

Tafl a szklana

Profi l maskujący

Zaślepka czołowa

Uzębienie wewnętrzne

Rys. 08-1
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

Montaż standardowy na drzwiach 
całoszklanych
Przykładowy montaż systemu GEZE 
Rollan 40N / 80 na przesuwnych ręcznie 
jednoskrzydłowych drzwiach ze szklanym 
skrzydłem i zaciskami do szkła jest 
przedstawiony na rys. 09-1.

Okucie może być umocowane do sufi tu 
bezpośrednio albo za pomocą uchwytów 
lub na ścianie za pomocą kątowników 
naściennych (rys.09-2)

Rysunek zabudowy
Rysunek nr 10417-ep04

Uwaga
Wnęki przyścienne powinny być 
dostępne, przykładowo przez 
zastosowanie zdejmowanych osłon. 
Zalecane jest stosowanie niezależnie od 
odbojów szynowych również odbojów 
kątowych mocowanych w połowie 
wysokości skrzydeł.

Regulowana bezstopniowo prowadnica 
podłogowa do drzwi całoszklanych

Właściwości produktu:
  �  Prowadnica do skrzydeł całoszklanych 
 jest regulowana w zakresie grubości 
 szkła od 8 do 12mm.

bezpośredni montaż 
do sufi tu

mocowanie za pomocą 
kątownika do montażu 

naściennego

mocowanie za pomocą 
uchwytu do montażu 

sufi towego

kątownik 
do montażu 
naściennego

uchwyt do 
montażu 

sufi towego

grubość szkła

regulowany odbój 
szynowy z elementem 
ustalającym

wózek z 
podwójnymi 

rolkami

regulowany 
odbój 
szynowy

regulowana bezstopniowo 
prowadnica podłogowa

regulowana bezstopniowo prowadnica do drzwi całoszklanych

Rys. 09-1

Rys. 09-2

Rys. 09-3
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GEZE Rollan – numery katalogowe zestawów i elementów

Opis Szerokość skrzydła (cm) Nr id.

Kompletny zestaw
Okucie do drzwi przesuwnych Rollan 40N,
kompletne z wyposażeniem
(z kątownikami do montażu naściennego)

51 - 70 120162
71 - 90 120163

81 - 100 120164
91 - 110 120165

111 - 130 120166
131 - 150 120167
151 - 170 120168

Okucie do drzwi przesuwnych Rollan 80,
kompletne z wyposażeniem 
(z kątownikami do montażu naściennego)

51 - 70 120169
71 - 90 120170

81 - 100 120171
91 - 110 120172

111 - 130 120173
131 - 150 120174
151 - 170 120175

Elementy okucia
Szyna jezdna Rollan 40N / 80 (długość do 6 m) 120150
Szyna jezdna cięta na wymiar 120151
Kątownik do montażu naściennego 069990
Wspornik do montażu sufi towego 069991
Wyposażenie GEZE Rollan 40N bez kątownika do montażu naściennego 51 - 150 120306
Wyposażenie GEZE Rollan 40N z kątownikiem do montażu naściennego 51 - 110 120307

111 - 150 120308
Wyposażenie GEZE Rollan 80 bez kątownika do montażu naściennego 51 - 150 120176
Wyposażenie GEZE Rollan 80 z kątownikiem do montażu naściennego 51 - 110 120177

111 - 150 120178
Płyta zaciskowa do szkła GEZE patrz strona 7
Element łączący ze śrubą zawieszenia skrzydła 026432
Regulowana prowadnica podłogowa 120417
Odbój szynowy ze sprężyną ustalającą położenie skrzydła 120161
Odbój kątowy 000339
Regulowana blokada położenia skrzydła 069272

Regulowana blokada położenia skrzydła z możliwością indywidualnego
dopasowania do ciężaru skrzydła

GEZE Rollan · Dom opieki, Heidenheim
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

GEZE Perlan 140

Estetyczne wykonanie okucia ułatwia aranżację 
pomieszczenia, zaś kompletny system z wyposażeniem 
gwarantuje uzyskanie eleganckich indywidualnych 
rozwiązań. System umożliwia przesuwanie bez 
większego wysiłku nawet bardzo dużych elementów.

Właściwości wyrobu
  �  Wysokość zabudowy 40 mm
�     Wyrób sprawdzony na zgodność z PN EN 1527:1998
�     Wysoka obciążalność, siła konieczna do przesunięcia 
 skrzydła nie przekracza 20 N nawet po 100.000 cykli pracy
�     Odporność na korozję odpowiada klasie 2 według DIN EN 1670
�     Cichobieżność uzyskana dzięki zastosowaniu 2 łożysk 
 kulkowych w każdym wózku, odpowiedniemu 
 ukształtowaniu szyny jezdnej, gumowego amortyzatora 
 w zawieszeniu skrzydła oraz dużych rolek
�  Łożyska kulkowe szczelne, ukryte w korpusie wózka
�     Szyna jezdna wykonana ze stopu aluminium, powierzchnia 
 szyny anodowana, dzięki czemu redukuje się zużycie bieżni 
�     Brak widocznych ostrych krawędzi na powierzchni szyny
�     Elementy okucia osadzone w szynie jezdnej
�     Przegubowe zawieszenie zapewnia optymalny rozkład 
 obciążenia 
�  Łatwy bezpośredni montaż do stropu albo montaż do 
 stropu lub ścianie za pomocą systemowych wsporników
�  Regulowana odległość skrzydła od ściany umożliwia 
 dopasowanie do indywidualnych warunków zabudowy 
 oraz dokładny montaż skrzydła nawet przy nierównej 
 powierzchni ściany
�  Wysokiej jakości materiały i obróbka umożliwiają
 długotrwałą eksploatację również w intensywnie 
 uczęszczanych przejściach

Przeznaczenie
�  Do skrzydeł wykonanych z drewna, tworzywa sztucznego i 

metalu o wadze do 140 kg, do skrzydeł całoszklanych przy 
wykorzystaniu dodatkowych zacisków do szkła.

�  Do wszystkich jedno i wieloskrzydłowych drzwi 
przesuwnych i drzwi sprzężonych

�  Ze względu na cichobieżność system jest szczególnie 
dobrze przystosowany do pracy we wnętrzach biurowych i 
mieszkalnych.

Wykonanie standardowe / zakres dostawy
Szyna jezdna do bezpośredniego montażu do sufi tu, opcjonalnie z 
kątownikami do montażu naściennego, 2 wózki z rolkami i śrubami 
do zawieszenia skrzydeł, 2 płyty zawieszenia skrzydeł, 1 prowadnica 
podłogowa i 2 odboje szynowe, w tym jeden wyposażony w 
sprężysty element ustalający położenie skrzydła.

Wykonanie specjalne
Możliwe jest również złożenie systemu z osobno 
zakupionej szyny jezdnej (długość magazynowa 6 m) 
oraz pozostałych elementów. Szyna jezdna może być 
dostarczona również w kształcie łuku.

Klasyfi kacja wg PN EN 1527:2000 (patrz strona 5)

Rys. 11-1
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

odbój szynowy 
śruba zawieszenia 

skrzydła płyta zawieszenia skrzydła

prowadnica 
podłogowa

uchwyt 
do montażu 
sufi towego

pokrywa boczna 
(opcja)

pokrywa boczna 
(opcja)

odbój szynowy 

sprężyna ustalająca 
położenie skrzydła

kątownik do montażu 
naściennego

Montaż standardowy
Przykładowy montaż systemu GEZE Perlan 
140 na przesuwnych ręcznie drzwiach 
jednoskrzydłowych ze skrzydłem 
drewnianym i płytą zawieszenia jest 
przedstawiony na rys.12-1.

Okucie może być umocowane do sufi tu 
bezpośrednio albo za pomocą uchwytów 
lub na ścianie za pomocą kątowników 
naściennych (rys.12-2)

Rysunek zabudowy
Rysunek nr 10421-ep05

Uwaga
Wnęki przyścienne powinny być 
dostępne, przykładowo przez 
zastosowanie zdejmowanych osłon. 
Zalecane jest stosowanie niezależnie od 
odbojów szynowych również odbojów 
kątowych mocowanych w połowie 
wysokości skrzydeł.

Legenda
FB = szerokość skrzydła (mm)
L = długość szyny jezdnej (mm)
t = rozstawienie otworów mocujących (mm)
x = ilość kątowników naściennych 
  albo wsporników sufi towych
y = odległość od środka otworu 
  kątownika mocującego do 
  końca szyny jezdnej (mm)
LL = długość magazynowa (mm)
FH = wysokość skrzydła (mm)
BRH = wysokość powierzchni montażu szyny (mm)
GH = całkowita wysokość systemu (mm)

bezpośredni montaż 
do sufi tu

mocowanie za pomocą 
kątownika do montażu 

naściennego

mocowanie za pomocą 
uchwytu do montażu 

sufi towego

wózek z podwójnymi rolkami

wymiary standardowe (mm)

FB L t x y

510 - 700   1250 350 4 100

710 - 900 1650 350 5 125

910 - 1100 2050 350 6 150

1110 - 1300 2450 350 7 175

1310 - 1500 2850 350 9 25

1510 - 1700 3250 350 10 50

LL 6000 350 18 25

Rys. 12-1

Rys. 12-2
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

pokrywa 
boczna 
(opcja)

kątownik do montażu 
naściennego

odbój 
szynowy

sprężyna ustalająca 
położenie skrzydła

prowadnica 
podłogowa

pokrywa boczna 
(opcja)

odbój 
szynowy 
regulowany

uchwyt do 
montażu 

sufi towego

Bezpośredni montaż 
do sufi tu

Mocowanie za pomocą 
kątownika do montażu 

naściennego

Mocowanie za pomocą 
uchwytu do montażu 

sufi towego

Montaż standardowy
Przykładowy montaż systemu GEZE 
Perlan 140 na przesuwnych ręcznie 
drzwiach jednoskrzydłowych ze skrzydłem 
drewnianym i płytą zawieszenia wpuszczoną 
w skrzydło jest przedstawiony na rys. 13-1.

Okucie może być umocowane do sufi tu 
bezpośrednio albo za pomocą uchwytów 
lub na ścianie za pomocą kątowników 
naściennych (rys.13-2)

Rysunek zabudowy
Rysunek nr 10421-ep06

Uwaga
Wnęki przyścienne powinny być dostępne, 
przykładowo przez zastosowanie 
zdejmowanych osłon. Zalecane jest 
stosowanie niezależnie od odbojów 
szynowych również odbojów kątowych 
mocowanych w połowie wysokości skrzydeł.

Płyta zawieszenia wpuszczana w skrzydło drzwi

Właściwości produktu

  �  Dzięki zastosowaniu płyty zawieszenia  
 wpuszczonej w skrzydło zmniejsza się  
 odstęp między krawędzią szyny i   
 górną krawędzią skrzydłami.
  �  Widoczne, niekorzystne ze względów  
 estetycznych płyty zawieszenia są   
 rozwiązaniem przestarzałym.
  �  Nie jest konieczne stosowanie   
 dodatkowych osłon szyny.

Rysunek zabudowy
Rysunek nr 10421-0-076

Minimalne wymiary rowka w skrzydle drewnianym

Wpuszczana płyta nośna minimalizuje odległość między szyną i skrzydłem drzwi

wózek z podwójnymi rolkami

Rys. 13-2

Rys. 13-1
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

Płyta zaciskowa do szkła GEZE

Nowa płyta zaciskowa do szkła GEZE zapewnia 
lepszy komfort montażu bez pracochłonnej 
obróbki szkła. 

Cechy produktu
  �   Wysokość mniejsza o 1/3 i mniejsza długość w 

porównaniu z poprzednim modelem

  �   Możliwe maskowanie indywidualnej płyty 
zaciskowej lub maskowanie ciągłe obu płyt. 
Dzięki kompletnemu maskowaniu płyt nośnych 
powstaje optyczne wrażenie ciągłej płyty 
zaciskowej, dostępnej także we wszystkich 
kolorach RAL.

  Szczelina między płytą zaciskową i szyną jezdną 
jest prawie niewidoczna, wobec czego odpada 
konieczność maskowania przez wykonawcę.

  �   Nadaje się do wszystkich powszechnie 
używanych grubości szkła. Wewnętrzne uzębienie 
umożliwia ustawienie płyty zaciskowej na 
wymaganą grubość szkła. Ułatwia to znacząco 
montaż i demontaż.

Zakres zastosowań
  �  Do wszystkich systemów przesuwnych GEZE
  �  Do pojedynczego szkła bezpiecznego ESG 8 mm,  
 10 mm i 12 mm
  �  Do nośności maks. 140 kg

Płyta zaciskowa do szkła GEZE – Numery katalogowe

Oznaczenie Nr id.

Płyta zaciskowa do szkła, zestaw 
obejmujący 2 szt.:  bez osłon,
powierzchnia surowe aluminium (standard)

125586

z indywidualnymi maskownicami EV1
i zaślepkami czołowymi 125585
z indywidualnymi maskownicami RAL
i zaślepkami czołowymi 126216
z ciągłym maskowaniem
obu płyt EV1 lub RAL
i zaślepkami czołowymi  125588
Akcesoria dostępne także osobno:
zaślepka czołowa czarna 125582
zaślepka czołowa RAL 127498
Profi l maskujący długość: 6 m 126107
Profi l maskujący docięty na wymiar EV1 127628
Profi l maskujący docięty na wymiar RAL 126108

Zaślepka czołowa

Profi l maskujący

Płyta zaciskowa

Tafl a szklana

Profi l maskujący

Zaślepka czołowa

Uzębienie wewnętrzne

Rys. 14-1
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

Płyta zaciskowa

uchwyt do 
montażu 

sufi towego

grubość szkła

pokrywa boczna 
(opcja)

kątownik do montażu 
naściennego

odbój 
szynowy

sprężyna ustalająca 
położenie skrzydła

regulowana 
prowadnica 
podłogowa

wózek z 
podwójnymi rolkami

pokrywa boczna 
(opcja)

odbój szynowy

Montaż standardowy
Przykładowy montaż systemu GEZE 
Perlan 140 na przesuwnych ręcznie 
drzwiach jednoskrzydłowych ze 
skrzydłem całoszklanym i płytą zaciskową 
do szkła jest przedstawiony na rys. 15-1.

Okucie może być umocowane do sufi tu 
bezpośrednio albo za pomocą uchwytów 
lub na ścianie za pomocą kątowników 
naściennych (rys.15-2)

Rysunek zabudowy
Rysunek nr 10421-ep07

Regulowana bezstopniowo prowadnica 
podłogowa do drzwi całoszklanych

Właściwości produktu
  �  Możliwość precyzyjnej regulacji 
 prowadnicy podłogowej w zakresie 
 grubości szkła od 8 do 12 mm.

Bezpośredni montaż 
do sufi tu

Mocowanie za pomocą 
kątownika do montażu 

naściennego

Mocowanie za pomocą 
uchwytu do montażu 

sufi towego

Regulowana bezstopniowo prowadnica do drzwi całoszklanych

Rys. 15-1

Rys. 15-2

Rys. 15-3
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

GEZE Perlan 140 GGS

Właściwości estetyczne produktu 
  �  Polerowane ręcznie uchwyty punktowe 
 o nowoczesnym wyglądzie wykonane ze 
 stali nierdzewnej 
  �  Przystosowanie szyny jezdnej do montażu 
 naściennego oraz sufi towego zapewnia 
 elastyczność zastosowań w każdej sytuacji
�  Punktowy uchwyt do szkła posiada 
 regulację wysokości

Właściwości techniczne produktu 
  �  Cichobieżność uzyskana dzięki zastosowaniu 
 2 łożysk kulkowych w każdym wózku, 
 odpowiedniemu ukształtowaniu szyny jezdnej  
 i dwóm rolkom jezdnym
�  Szyna jezdna wykonana ze stopu aluminium, 
 powierzchnia szyny anodowana, dzięki czemu 
 redukuje się zużycie bieżni
�  Łatwy montaż do ściany i sufi tu
�  Bezstopniowo regulowana prowadnica 
 podłogowa do drzwi całoszklanych o różnej 
 grubości szkła
�  Wyrób sprawdzony na zgodność 
 z PN EN 1527:2000
�  Odporność na korozję odpowiada klasie 2 
 według DIN EN 1670
 
Zakres zastosowań
 �  Do obiektów mieszkalnych i biurowych
 �  Do jedno- i wieloskrzydłowych drzwi przesuwnych
 �  Zarówno do drzwi w ciągach 
 komunikacyjnych i do drzwi meblowych
 �  Do swobodnej aranżacji wnętrz

Wykonanie standardowe / zakres dostawy
Szyna jezdna do bezpośredniego montażu do sufi tu, 
opcjonalnie z kątownikami do montażu naściennego, 
2 wózki z rolkami i śrubami do zawieszenia skrzydeł, 
2 płyty zawieszenia, prowadnica podłogowa, 2 odboje 
szynowe, w tym jeden wyposażony w sprężysty element 
ustalający położenie skrzydła, 2 uchwyty punktowe GGS 
ze stali nierdzewnej

Wykonanie specjalne
Szyna jezdna Perlan jest dostępna na
zapytanie także w kształcie łuku i w 
wykończeniu imitującym stal nierdzewną.

GEZE Perlan 140 GGS – numery katalogowe

Oznaczenie Nr id.

Zestaw Perlan 140 GGS
Szkło 8 mm, 10 mm, 12 mm

127961

Zestaw Perlan 140 GGS
Drewno 15 mm - 50 mm,
wykonanie specjalne

127962

GEZE Perlan140 GGS · mocowanie do ściany

GEZE Perlan140 GGS · mocowanie do sufi tu
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

Grubość szkła
8 / 10 / 12

Montaż zestawu Perlan GGS 
ze skrzydłem szklanym 
Montaż zestawu GEZE Perlan 140 
GGS na jednoskrzydłowych drzwiach 
przesuwnych (ręcznych) jest 
przedstawiony na rys. 17-1.

Okucie może być mocowane 
bezpośrednio do sufi tu lub za pomocą 
kątownika do ściany, patrz rys. 16-7.

Rysunek montażowy
Nr rysunku 10421-ep32

Uwaga
Wnęki przyścienne powinny być 
dostępne, przykładowo przez 
zastosowanie zdejmowanych osłon. 
Zalecane jest stosowanie niezależnie od 
odbojów szynowych również odbojów 
kątowych mocowanych w połowie 
wysokości skrzydeł.

Legenda
L = długość szyny jezdnej (mm)
n * t = rozstaw otworów montażowych (mm)
y = odległość (mm) 
  między końcem szyny jezdnej 
  i środkiem pierwszego otworu
SH = wysokość tafl i (mm)
SB =  szerokość tafl i (mm)
GH = wysokość całkowita (mm)
ÖW = szerokość otwarcia (mm)

Bezpośredni montaż 
do sufi tu

Mocowanie za pomocą kątownika do 
montażu naściennego

sprężyna ustalająca

odbój szynowy
podwójny wózek 
rolkowy

uchwyt punktowy GGS
skrzydło szklane 

8-12 mm

kątownik do mocowania naściennego

śruba zawieszenia

Mocowanie do sufi tu

Rys. 17-1

Rys. 17-2

Rys. 17-3
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

Montaż zestawu Perlan GGS ze skrzydłem 
drewnianym
Okucie do skrzydeł drewnianych o 
grubości 15-50 mm może być mocowane 
bezpośrednio do stropu lub za pomocą 
kątownika do ściany, patrz rys. 18-1.

Rysunek montażowy
Nr rysunku 10421-ep31

Montaż zestawu Perlan GGS z przyświetlem 
bocznym
Montaż zestawu GEZE Perlan 140 GGS 
z przyświetlem bocznym jest 
przedstawiony na 
rys. 18-2, rys. 18-3 i rys. 18-4.

Rysunek montażowy
Nr rysunku  10421-ep35

Uwaga
Wnęki przyścienne powinny być 
dostępne, przykładowo przez 
zastosowanie zdejmowanych osłon. 
Zalecane jest stosowanie niezależnie od 
odbojów szynowych również odbojów 
kątowych mocowanych w połowie 
wysokości skrzydeł.

Legenda
L = długość szyny jezdnej (mm)
n * t = rozstaw otworów montażowych (mm)
y = odległość (mm) 
  między końcem szyny jezdnej 
  i środkiem pierwszego otworu
SH = wysokość tafl i (mm)
SB =  szerokość tafl i (mm)
GH = wysokość całkowita (mm)
ÖW = szerokość otwarcia (mm)

sprężyna 
ustalająca

odbój 
szynowy

śruba zawieszenia

uchwyt punktowy GGS
skrzydło szklane 8-12 mm 

kątownik do mocowania naściennego

podwójny wózek rolkowy

Mocowanie do sufi tu

Rys. 18-4

Rys. 18-3

Rys. 18-1 Rys. 18-2

Bezpośredni montaż 
do sufi tu

Drzwi całoszklane z 
przyświetlem bocznym

Mocowanie za pomocą kątownika 
do montażu naściennego
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

System GEZE Perlan 140 z przyświetlem bocznym 
znajduje idealne zastosowanie przy tworzeniu 
dużych płaszczyzn całoszklanych. Niemal 
niewidoczne profi le podłogowe i boczne tworzą 
wrażenie ciągłości i wzmacniają wizualny efekt 
przestrzenny, jaki daje szkło.

Inne cechy produktu
  �  Do całoszklanych płaszczyzn
  �  Łatwy montaż, nie wymaga klejenia
  �  Do wszystkich standardowych szerokości drzwi
  �  Szyna jezdna i profi le boczne ze stopu aluminium 
 w wykończeniu EV1 lub imitującym stal nierdzewną
  �  Do przyświetli o grubości szkła 8, 10 i 12 mm
  �  Wszystkie pozostałe cechy produktu analogiczne 
 jak w systemie Perlan 140

odbój 
szynowy

sprężyna 
ustalająca podwójny 

wózek rolkowy

rozstaw zamocowań

płyta zaciskowa do szkła

Montaż zestawu Perlan z przyświetlem 
bocznym
Montaż zestawu Perlan z przyświetlem 
bocznym jest przedstawiony na rys. 19-1

Opcja: płyta zaciskowa do szkła z ciągłym 
maskowaniem!

Rysunek montażowy
Nr rysunku  10421-ep50

Uwaga
Wnęki przyścienne powinny być 
dostępne, przykładowo przez 
zastosowanie zdejmowanych osłon. 
Zalecane jest stosowanie niezależnie od 
odbojów szynowych również odbojów 
kątowych mocowanych w połowie 
wysokości skrzydeł.

Szyna jezdna z przyświetlem

GEZE Perlan 140 z przyświetlem bocznym

rozstaw otworów

zaślepka do prześwietla

regulowana 
prowadnica 
podłogowa

przyświetle, dół

przyświetle, góra

Rys. 19-1

Rys. 19-2 Rys. 19-3
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

GEZE Perlan DuoSync

System stanowi rozszerzoną wersję standardowego 
systemu PERLAN 140 i umożliwia sprzężenie dwóch 
skrzydeł drzwiowych zawieszonych na wspólnej 
szynie. Dzięki temu rozwiązaniu ruchem jednej 
ręki można jednocześnie łatwo i lekko rozsunąć 
albo zsunąć oba skrzydła. 

Zastosowany mechanizm sprzęgający nie wymaga 
konserwacji, jest prosty i cichy.

Inne właściwości wyrobu
  �  Szerokość otwarcia do 2400 mm
  �  Wszystkie elementy są oparte na okuciu PERLAN 140.
  �  Możliwość zastosowania systemu osłon

pokrywa boczna 
(opcja)

odbój szynowy

sprężyna blokady 
położenia otwarcia

prowadnica podłogowa

wózek z podwójnymi rolkami

śruba zawieszeniakątownik do mocowania 
naściennego

płyta zawieszenia 
skrzydła

uchwyt do 
montażu 

sufi towego

Bezpośredni montaż 
do sufi tu

Mocowanie za pomocą 
kątownika do montażu 

naściennego

Mocowanie za pomocą 
uchwytu do montażu 

sufi towego

Montaż standardowy Perlan DuoSync
Przykładowy montaż systemu GEZE 
Perlan DuoSync na przesuwnych 
ręcznie dwuskrzydłowych drzwiach 
z drewnianymi skrzydłami i płytą 
zawieszenia jest przedstawiony na rys. 
20-1.

Okucie może być umocowane do 
sufi tu bezpośrednio albo za pomocą 
kątowników naściennych (rys.20-2)

Rysunek zabudowy
Rysunek nr 10421-ep08

Uwaga
Wnęki przyścienne powinny być dostępne, 
przykładowo przez zastosowanie 
zdejmowanych osłon. Zalecane jest 
stosowanie niezależnie od odbojów 
szynowych również odbojów kątowych 
mocowanych w połowie wysokości skrzydeł.

zestaw DuoSync

odbój szynowy

pokrywa boczna 
(opcja)

Rys. 20-1

Rys. 20-2
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

uchwyt do 
montażu 

sufi towego

grubość szkła

Montaż standardowy Perlan DuoSync 
na drzwiach całoszklanych
Przykładowy montaż systemu GEZE 
Perlan DuoSync na przesuwnych ręcznie 
dwuskrzydłowych drzwiach ze szklanymi 
skrzydłami i zaciskami do szkła jest 
przedstawiony na rys. 21-1.

Perlan DuoSunc może być umocowany 
do sufi tu bezpośrednio albo za pomocą 
uchwytów lub na ścianie za pomocą 
kątowników naściennych (rys. 21-2)

Rysunek zabudowy
Rysunek nr 10421-ep09

Uwaga
Wnęki przyścienne powinny być 
dostępne, przykładowo przez 
zastosowanie zdejmowanych osłon. 
Zalecane jest stosowanie niezależnie od 
odbojów szynowych również odbojów 
kątowych mocowanych w połowie 
wysokości skrzydeł. Konieczne jest 
umieszczenie odboju w środku szyny! 
Zaleca się zabezpieczenie krawędzi 
zamykających elastycznymi nakładkami.

Właściwości wyrobu
  �  Dostępny jest dodatkowy adapter 

umożliwiający stosowanie systemu 
DuoSync na drzwiach całoszklanych.

  �  Zachowane są wszystkie korzystne 
właściwości okucia PERLAN 140.

  �  Możliwe jest zastosowanie osłon 
systemowych GEZE

Bezpośredni montaż 
do sufi tu

Mocowanie za pomocą 
kątownika do montażu 

naściennego

Mocowanie za pomocą 
uchwytu do montażu 

sufi towego

sprężyna 
blokady 
położenia 
otwarcia

odbój 
szynowy

regulowana 
prowadnica 
podłogowa

pokrywa 
boczna 
(opcja)

wózek z 
podwójnymi rolkami

odboje elastyczne 
(dostarcza 
producent 
skrzydeł)

kątownik do mocowania 
naściennego

adapter do szkła DuoSync

zestaw 
DuoSync

Legenda
FBL = szerokość lewego skrzydła (mm)
FBR = szerokość prawego skrzydła (mm)
L = długość szyny jezdnej (mm)
t = rozstaw otworów montażowych (mm)
x = ilość kątowników naściennych 
  albo wsporników sufi towych
y = odległość (mm) 
  między końcem szyny jezdnej 
  i środkiem pierwszego otworu
LL = długość magazynowa (mm)
FH = wysokość skrzydła (mm)
BRH = wysokość powierzchni montażu 
  szyny (mm)
GH = całkowita wysokość systemu (mm)
LDB = światło przejścia (mm)

Rys. 21-1

Rys. 21-2
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

GEZE Perlan 140 SoftStop

GEZE Perlan 140 z funkcją SofStop idealnie łączy 
w sobie komfort i bezpieczeństwo użytkowania. 
Niekontrolowane uderzanie skrzydła o ramę lub 
zderzak to już przeszłość.

Cechy produktu
  �  Drzwi są łagodnie hamowane i dochodzą 
 samoczynnie do pozycji zerowej.
  �  Mechanizm amortyzacji jest niewidoczny, 
 schowany w szynie jezdnej. Dzięki temu nie jest 
 konieczne stosowanie dodatkowego maskowania 
 i kłopotliwych elementów zabudowy.
  �  Produkt dostępny w wersji z amortyzacją jedno- i 
 dwustronną
  �  Do drzwi o szerokości 515-1700 mm dostępny 
 jako wersja standardowa, inne wielkości są 
 projektowane indywidualnie
  �  Wszystkie pozostałe cechy produktu analogiczne 
 jak w systemie Perlan 140

Zakres zastosowań
  �  Do drzwi z drewna,  tworzyw sztucznych, metali 
 i szkła o ciężarze skrzydła do 80 kg
  �  Do jedno- lub wieloskrzydłowych drzwi 
 przesuwnych
  �  Nadaje się zwłaszcza do obiektów biurowych 
 i mieszkalnych

GEZE SoftStop – Numery katalogowe

Przy zastosowaniu standardowych długości szyny jezdnej obowiązuje następująca 
klasyfi kacja, zależna od szerokości skrzydła.

Oznaczenie Szerokość skrzydła Długość rury jezdnej Nr id.

SoftStop wersja krótka,
z jednostronną amortyzacją

0515 - 0700 mm
0710 - 0900 mm

1250 mm
1650 mm

128876

SoftStop wersja średnia,
z jednostronną amortyzacją

0840 - 0900 mm
0910 - 1100mm
1100 - 1290 mm

1650 mm
2050 mm
2450 mm

128877

SoftStop wersja długa,
z jednostronną amortyzacją

1100 - 1300 mm
1310 - 1500 mm
1510 - 1700 mm

2450 mm
2850 mm
3250 mm

128878

SoftStop wersja średnia,
z amortyzacją obustronną

0840 - 0900 mm
0910 - 1100 mm
1110 - 1290 mm

1650 mm
2050 mm
2450 mm

128880

SoftStop wersja długa,
z amortyzacją obustronną

1110 - 1300 mm
1310 - 1500 mm
1510 - 1700 mm

2450 mm
2850 mm
3250 mm

128891

Oznaczenie Nr id.

Szyna jezdna Perlan 140 
6 m z fazowanymi otworami 128660

Szyna jezdna Perlan 140
docięta na wymiar z 
fazowanymi otworami

128661

Uwaga 
W razie zastosowania mechanizmu 
amortyzacji SoftStop konieczna jest 
szyna jezdna z fazowanymi otworami 
montażowymi.
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

Szerokość skrzydła szklanego = min. 1290 / maks. 1700

Szerokość skrzydła drewnianego = min. 1230 / maks. 1700

Szerokość skrzydła szklanego = min. 900 / maks. 1290

Szerokość skrzydła drewnianego = min. 840 / maks. 1230

Szerokość skrzydła drewnianego = min. 515 / maks. 840

Szerokość skrzydła szklanego = min. 575 / maks. 900

Mechanizm amortyzacji SoftStop,
Przykładowy montaż mechanizmu 
SoftStop w wersji długiej, z amortyzacją 
obustronną, ze skrzydłem całoszklanym 
jest przedstawiony na rys. 23-1  

Mechanizm amortyzacji SoftStop,
Przykładowy montaż mechanizmu 
SoftStop w wersji średniej, z amortyzacją 
obustronną, ze skrzydłem drewnianym 
jest przedstawiony na rys. 23-2  

Mechanizm amortyzacji SoftStop,
Przykładowy montaż mechanizmu 
SoftStop w wersji krótkiej, z amortyzacją 
jednostronną, ze skrzydłem drewnianym 
jest przedstawiony na rys. 23-4  

Mechanizm amortyzacji SoftStop,
Przykładowy montaż mechanizmu 
SoftStop w wersji krótkiej, z amortyzacją 
jednostronną, ze skrzydłem całoszklanym 
jest przedstawiony na rys. 23-5  

Rysunek montażowy
Nr rysunku  10421-ep36

Rys. 23-1

Rys. 23-4

Rys. 23-5

Rys. 23-2 Rys. 23-3
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System okiennic przesuwnych Perlan 140
Kątownik do mocowania naściennego z osłoną przeciwdeszczową i prowadnicami podłogowymi

Cechy produktu
  �  kątownik naścienny ze wspornikami do 
 umocowania 2-3 profi li jezdnych
  �  umożliwia równoległe zawieszenie trzech 
 skrzydeł ważących po 140 kg
  �  dostępne trzy rozmiary kątowników
  �  elementy systemu wykonane z materiałów 
 zabezpieczonych przed korozją
  �  może być stosowany jako osłona w 
 systemie Perlan AUT

System okiennic przesuwnych Perlan 140 – numery zamówieniowe elementów
 

Kątownik naścienny i osłon

Oznaczenie Wykonanie Nr id.

Zestaw osłony czołowej krótkiej EV1 127313
RAL 127317

Zestaw osłony czołowej średniej EV1 127314
RAL 127318

Zestaw osłony czołowej długiej EV1 127316
RAL 127319

Zestaw krótkiego kątownika mocującego EV1 127320
Zestaw średniego katownika mocującego EV1 127322
Zestaw długiego kątownika mocującego EV1 127323
Mocowanie naścienne, z otworami, L=6000mm EV1 127259
Mocowanie naścienne, z otworami, 
cięte na wymiar

EV1 127260
RAL 127673

Osłona krótka, L=6000 EV1 127264
Osłona krótka, na wymiar EV1 127265

RAL 127674
Osłona średnia, L=6000 EV1 127266
Osłona średnia, na wymiar EV1 127267

RAL 127675
Osłona długa, L=6000 EV1 127268
Osłona długa, na wymiar EV1 127269

RAL 127676
Uszczelka do kątownika do mocowania naściennego 200 M 127311
Uszczelka do kątownika do mocowania naściennego, 
konfi gurowana

127731

Zestaw kątownika do mocowania naściennego Perlan 140, konfi gurowany 127582

Prowadnice dolne

Oznaczenie Nr id.

Zestaw prowadnicy kątowej i podłogowej
40 mm 123511
60 mm 123512
100 mm 123513
Zestaw prowadnicy podłogowej 
bezluzowej

123514

Prowadnica podłogowa ciągła
Omega-Form 6M 124640
do szkła 8 mm 124651
do szkła 10 mm 124652
do szkła 12 mm 124653
Zderzak do ciągłej prowadnicy 
podłogowej

124655

Zderzak do ciągłej prowadnicy 
podłogowej do szkła

124656

Prowadnica podłogowa, forma M 6M 124661
Prowadnica podłogowa ciągła 
konfi gurowana, stal nierdzewna

124662
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Odległość między kątownikami mocującymi = n + 350

Odległość między mocowaniami do ściany = n + 350

Mocowanie naścienne systemu 
Perlan 140 na zewnątrz budynku

Kątownik naścienny i osłona
  �  wariant krótki, wykonanie 
 jednoskrzydłowe
  �  wariant średni, wykonanie 
 dwuskrzydłowe
  �  wariant długi, wykonanie 
 dwuskrzydłowe
są przedstawione na rys. 25-1.

Widok bez osłony,
patrz rys. 25-2

Widok z osłoną,
patrz rys. 25-3

Rysunek montażowy
Nr rysunku  10421-ep30

Długość profi lu do mocowania do ściany = L

wariant krótki, wykonanie 
jednoskrzydłowe

wariant średni, wykonanie 
dwuskrzydłowe

wariant długi, wykonanie 
dwuskrzydłowe

Rys. 25-1

Rys. 25-3

Rys. 25-2
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Prowadnice Perlan 140 do skrzydeł 
drewnianych

Profi l prowadzący M mocowany 
do elewacji budynku, w systemie 
dwuskrzydłowym na skrzydłach kątowniki 
ryfl owane 40mm i 100mm w układzie 
„mijanym” , patrz rys.26-1

Profi l prowadzący M mocowany 
do elewacji budynku, w systemie 
jednoskrzydłowym na skrzydle kątownik 
ryfl owany 40mm , patrz rys. 26-2

Profi l prowadzący M mocowany 
do elewacji budynku, w systemie 
jednoskrzydłowym na skrzydle kątownik 
ryfl owany 40mm , patrz rys. 26-3

Profi l prowadzący M mocowany 
do elewacji budynku, w systemie 
dwuskrzydłowym na skrzydłach kątowniki 
ryfl owane 40mm i 100mm w układzie 
„mijanym” , patrz rys. 26-4

Rysunek montażowy
Nr rysunku 10421-ep21 

Rys. 26-1

Rys. 26-2

Rys. 26-3

Rys. 26-4
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

GEZE Perlan KS

System Perlan KS jest odporną na korozję wersją 
konstrukcji okucia Perlan 140. Przeznaczony do 
montażu na zewnątrz pomieszczeń Perlan KS o 
ciężarze skrzydeł do 140kg spełnia wymagania 
4 klasy zabezpieczenia antykorozyjnego według 
normy DIN EN 1670.

System Perlan KS może być stosowany również w 
skrajnie trudnych warunkach otoczenia, jak klimat 
morski albo zanieczyszczenia chemiczne w powietrzu.

W wersji standardowej Perlan KS może być łączony 
z wszystkimi elementami wyposażenia systemu 
Perlan 140.

Cechy produktu
  �  Sprawdzony według PN EN 1527:2000 
  �  Spełnia wszystkie wymagania obowiązującej 
 normy w zakresie obciążeń statycznych, 
 przydatności do zastosowań ciągłych, 
 wymaganej siły do obsługi  oraz odporności na korozję.
  �  Może współpracować z napędem Perlan AUT. 
 W tym celu napęd osadza się na kompletnym 
 okuciu Perlan KS i mocuje za pomocą śrub  
�  Nadaje się zwłaszcza do automatycznych 
 instalacji zacieniających w zastosowaniach 
 zewnętrznych.

Legenda
FB = szerokość skrzydła (mm)
L = długość szyny jezdnej (mm)
t = odstęp między otworami (mm)
x = liczba kątowników do mocowania 
  do ściany lub do stropu
y = odległość od końca szyny jezdnej do środka 
  otworu w kątowniku mocującym
LL = długość magazynowa (mm)

odbój szynowy
śruba zawieszenia płyta zawieszenia

prowadnica 
podłogowa

osłona końcowa 
szyny (opcja)

osłona końcowa 
szyny (opcja)

odbój szynowy

sprężyna ustalająca

kątownik do mocowania 
naściennego

podwójny wózek rolkowy

Wymiary standardowe (mm)

FB L t x y

510 - 700   1250 350 4 100

710 - 900 1650 350 5 125

910 - 1100 2050 350 6 150

1110 - 1300 2450 350 7 175

1310 - 1500 2850 350 9 25

1510 - 1700 3250 350 10 50

LL 6000 350 18 25

Rys. 27-1
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

GEZE Perlan AUT

Zestaw Perlan AUT umożliwia automatyzację drzwi 
przesuwnych ręcznie wyposażonych w okucie Perlan 
140. Ciężar skrzydeł do 80 kg. 

Jest to rozwiązanie bardzo proste i korzystne 
cenowo. Umożliwia użytkownikowi 
m.in. zautomatyzowanie obsługi osłon 
przeciwsłonecznych, jak również obsługi 
innych elementów przesuwnych. 

Dzięki zastosowaniu systemu Perlan AUT uzyskuje 
się wysoki komfort użytkowania, jednocześnie w 
przypadku dużych okien eliminuje się zagrożenia 
związane z ich obsługą

  �  Dzięki zastosowaniu dodatkowych zabieraków 
 Perlan AUT może napędzać również skrzydła 
 sprzężone.

pokrywa boczna 
(opcja)

odbój szynowy

prowadnica 
podłogowa

kątownik do mocowania 
do ściany

uchwyt do montażu 
sufi towego

bezpośredni montaż 
do stropu

mocowanie za pomocą 
kątownika do montażu 

naściennego

mocowanie za pomocą 
uchwytu do montażu 

sufi towego

Montaż standardowy
Przykładowy montaż systemu GEZE Perlan 
140 z zestawem Perlan AUT na drzwiach 
jednoskrzydłowych ze skrzydłem 
drewnianym i płytą zawieszenia jest 
przedstawiony na rys. 28-1.

Okucie może być umocowane do sufi tu 
bezpośrednio albo za pomocą uchwytów 
lub na ścianie za pomocą kątowników 
naściennych (rys. 28-2)

Rysunek zabudowy
Rysunek nr 10421-ep10

Uwaga
Wnęki przyścienne powinny być 
dostępne, przykładowo przez 
zastosowanie osłon zdejmowanych. 
Niezależnie od odbojów szynowych 
konieczne jest stosowanie dodatkowych 
odbojów kątowych umieszczonych w 
połowie wysokości skrzydeł

napęd
Perlan AUT

wózek z podwójnymi rolkami

płyta zawieszenia skrzydła przycisk 
sterujący

Rys. 28-1

Rys. 28-2
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

Napęd
Skrzydło przesuwne jest napędzane za 
pomocą paska zębatego i zabieraka. 
Do sterowania napędu służy przycisk. 
Napęd należy montować tak, aby nie był 
bezpośrednio narażony na podmuchy 
wiatru. Ponieważ maksymalna siła na 
krawędzi skrzydła jest konstrukcyjnie 
ograniczona do maks. 150 N a ruch 
skrzydła jest uwarunkowany stałym 
wciskaniem przycisku, element 
przesuwny napędzany za pomocą Perlan 
AUT nie stwarza żadnego zagrożenia. 

Sterownik / przycisk obsługowy
Za pomocą przycisku obsługowego 
można przesuwać elementy przesuwne 
zamykające otwór. Cykl programowania 
wykonywany przez napęd po pierwszym 
uruchomieniu umożliwia sterownikowi 
zapamiętanie skrajnych punktów i 
zdefi niowanie drogi przesuwu.

Pasek zębaty  
Pasek zębaty napięty między rolką 
napędową silnika i rolką nawrotną 
umożliwia przekazanie ruchu 
obrotowego napędu na ruch przesuwny 
skrzydła. Pasek zębaty należy dociąć 
podczas montażu na wymaganą 
długość i połączyć za pomocą zamka.

Opcje /sterowanie dodatkowe 
W razie potrzeby możliwe jest podłączenie 
maks. dwóch dodatkowych elementów 
sterujących, przykładowo czujki ruchu 
albo czujki dymowej (elementy te nie są 
objęte standardowym zakresem dostawy).  

Montaż standardowy
Przykładowy montaż systemu GEZE 
Perlan 140 z zestawem Perlan AUT na 
drzwiach jednoskrzydłowych ze skrzydłem 
całoszklanym i płytą zaciskową do szkła jest 
przedstawiony na rys. 29-1.

Okucie może być umocowane do sufi tu 
bezpośrednio albo za pomocą uchwytów 
lub na ścianie za pomocą kątowników 
naściennych (rys.29-2)

Rysunek zabudowy
Rysunek nr 10421-ep14

Uwaga
Silnik musi być zabezpieczony przed 
deszczem. Sterownik Perlan AUT musi 
być zamontowany wewnątrz budynku.

rolka 
napinająca

napęd pasek zębaty zabierak z 
zamkiem paska

moduł 
sterujący/ 
przycisk

Zakres dostawy Perlan AUT, Nr id. 120434

Bezpośredni montaż 
do stropu

Mocowanie za pomocą 
kątownika do montażu 

naściennego

Mocowanie za pomocą 
uchwytu do montażu 

sufi towego

grubość 
szkła

napęd
Perlan AUT

przycisk 
sterujący

płyta zaciskowa do szkła

wózek z podwójnymi 
rolkami

adapter do skrzydeł 
całoszklanych

kątownik do mocowania 
do ściany

odbój szynowy
po-
krywa 
boczna 
(opcja)

!

Rys. 29-1

Rys. 29-2



30

14
5

2

35

23.5

45 17

16
3.

5

14
3

20
.5

43.5±3

23.5 20±3

3±362
52

2
14

5.
1

62.1

52
52

16
3.

6

62 3
±3

Post Tower, Bonn

OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

Wyposażenie GEZE Perlan

Osłona zatrzaskowa
  �  Zatrzaskowa osłona wykonana 
 ze stopu aluminium, z powierzchnią 
 anodowaną, umożliwia łatwe zakrycie 
 mechanizmu drzwi przesuwnych.
 �  Osłona może być wykonana we 
 wszystkich kolorach według palety RAL.
 �  Mocowanie osłony za pomocą 
 elementów zatrzaskowych eliminuje 
 konieczność stosowania śrub albo   
 wkrętów.
 �  Dostępne są również osłony boczne 
 zamykające oba końce szyny jezdnej 
 – kolorystyka podobnie jak w przypadku
  osłon czołowych.
 �  Możliwość stosowania przy montażu 
 naściennym i sufi towym.

Rysunek zabudowy:
Rysunek nr 10421-ep20

Osłona zatrzaskowa do montażu 
sufi towego

Osłona boczna do montażu 
naściennego

element dystansowy

element mocowania 
osłony

osłona zatrzaskowa

szyna jezdna

element 
mocowania 
osłony

osłona 
zatrzaskowa

szyna jezdna

uchwyt do 
mocowania 
naściennego

Osłona boczna do montażu 
sufi towego

Osłona boczna do montażu 
naściennego

Zastosowanie wyrobu:
    �  Perlan 140
 ze skrzydłami drewnianymi albo 
 całoszklanymi
  �  Perlan DuoSync
 ze sprzężonymi skrzydłami 
 drewnianymi albo całoszklanymi
  �  Perlan AUT
 ze skrzydłami drewnianymi albo 
 całoszklanymi
  �  Perlan KS
 KS z osłonami przeciwsłonecznymi, 
 montaż na zewnątrz pomieszczenia 
 (należy przy tym uwzględnić 
 dodatkową ilość elementów 
 mocujących)

Rys. 30-1

Rys. 30-2



31

OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

Regulowana bezstopniowo prowadnica 
podłogowa do drzwi całoszklanych
  �  Możliwość precyzyjnej regulacji 
 prowadnicy podłogowej w zakresie 
 grubości szkła od 8 do 12 mm.

Regulowana blokada położenia skrzydła
  �  Regulowana blokada położenia skrzydła
 Za pomocą śruby regulacyjnej można 
 indywidualnie dobrać wielkość siły 
 blokującej położenie skrzydła.
  �  Możliwość dopasowania siły blokady 
 do użytkownika i rodzaju skrzydła

Pokrywa boczna
  �  Pokrywa boczna osadzana na końcach
  szyny zapewnia redukcję 
 zanieczyszczeń bieżni i poprawę
 estetyki.

GEZE Perlan · regulowana blokada położenia skrzydła GEZE Perlan · pokrywa boczna

Regulowana bezstopniowo prowadnica podłogowa do drzwi 
całoszklanych

Płyta zawieszenia 
wpuszczana w skrzydło

szyna mocująca płyty

kostka 
przesuwna 

płyty

nakrętka sześciokątna DIN 934 M8

śruba M8x50 z łbem stożkowym,
z wycięciem pod klucz płaski SW6

śruba z łbem sześciokątnym DIN 933 M8x16

klucz płaski SW 6/13

Wpuszczana w skrzydło płyta zawieszenia
  �  Możliwość zminimalizowania odstępu 
 między skrzydłem i szyną
  �  Możliwość wyeliminowania 
 niekorzystnych ze względów 
 estetycznych płyt montowanych 
 nawierzchniowo
 �  Nie ma konieczności instalowania 
 przez użytkownika dodatkowych 
 osłon

Rysunek zabudowy
Rysunek nr 10421-0-076

Rys. 31-1
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GEZE Perlan – numery katalogowe zestawów i elementów

Opis Szerokość skrzydła (cm) Nr id.

Zestaw:
Okucie do drzwi przesuwnych GEZE Perlan 140,
kompletne z wyposażeniem
(z kątownikami do mocowania naściennego)

51 - 70 119336
71 - 90 119337

91 - 110 119338
111 - 130 119339
131 - 150 119340
151 - 170 119351

Okucie do drzwi przesuwnych GEZE Perlan 140,
kompletne z wyposażeniem
(bez kątowników do mocowania naściennego)

51 - 70 119352
71 - 90 119353

91 - 110 119354
111 - 130 119355
131 - 150 119356
151 - 170 119357

Elementy okucia:
Szyna jezdna Perlan 140, długość: 1250 mm 120124
Szyna jezdna Perlan 140, długość: 1650 mm 120127
Szyna jezdna Perlan 140, długość: 2050 mm 120130
Szyna jezdna Perlan 140, długość: 2450 mm 120131
Szyna jezdna Perlan 140, długość: 2850 mm 120132
Szyna jezdna Perlan 140, długość: 3250 mm 120134
Szyna jezdna Perlan 140, długość: 6000 mm 120135
Szyna jezdna Perlan 140 (cięta na wymiar) 120139
Szyna jezdna Perlan 140 wygięta po łuku 120420
Kątownik do mocowania do ściany 119318
Wspornik do mocowania do stropu 119315
Wyposażenie GEZE Perlan 140 bez kątowników do mocowania naściennego 51 - 170 119361
Wyposażenie GEZE Perlan 140
z kątownikami do mocowania naściennego

51 - 90 119358
91 - 130 119359

131 - 170 119360
Wyposażenie GEZE Perlan KS bez kątowników do mocowania naściennego 51 - 170 119510
Wyposażenie GEZE Perlan KS
z kątownikami do mocowania naściennego

51 - 90 119507
91 - 130 119508

131 - 170 119509
Płyta zaciskowa do szkła Patrz strona 

14
Regulowana prowadnica podłogowa do drzwi całoszklanych 120417
Zestaw Perlan DuoSync 112837
Adapter do szkła do zestawu DuoSync 120435
Wyposażenie Perlan AUT 120434
Dodatkowy element łączący do Perlan AUT w wersji synchro 123003
Pokrywa boczna Perlan 119649
Odbój szynowy 119362
Sprężyna do ustalania położenia skrzydła 064242
Regulowana blokada położenia skrzydła 069274
Odbój kątowy 000339
Płyta zawieszenia wpuszczana w skrzydło (do drzwi drewnianych) 120432
Osłona zatrzaskowa do montażu do stropu EV1, 6m 120991
Osłona zatrzaskowa do montażu do stropu EV1, cięta na wymiar 120437
Osłona zatrzaskowa do montażu do stropu według RAL, cięta na wymiar 120436
Osłona zatrzaskowa do montażu do ściany EV1, 6m 120966
Osłona zatrzaskowa do montażu do ściany EV1, cięta na wymiar 120440
Osłona zatrzaskowa do montażu do stropu według RAL, cięta na wymiar 120439
Osłony boczne do osłony zatrzaskowej, montaż sufi towy, EV1 119483
Osłony boczne do osłony zatrzaskowej, montaż naścienny, EV1 119484
Elementy mocujące do osłon (zestaw 5 szt) 122928
Elementy dystansowe do osłon (zestaw 20 szt.) 122943
Osłona zatrzaskowa naścienna, kompletna, skonfi gurowana według zamówienia 122938
Osłona zatrzaskowa sufi towa, kompletna, skonfi gurowana według zamówienia 122939
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GEZE Levolan

Dzięki kompaktowej konstrukcji GEZE Levolan 
tworzy prawie niewidoczne okucie do skrzydeł 
całoszklanych. Wzornictwo oparte na liniach 
prostych pasuje właściwie do każdego otoczenia.

Cechy produktu
  �  Wysokość szyny jezdnej tylko 63 mm
  �  Uchwyty zaciskowe umożliwiają mocowanie 
 szklanych elementów bez konieczności ich 
 obróbki
  �  Tafl a jest prowadzona bezpośrednio w okuciu 
 – z tego względu elementy zawieszenia są 
 niewidoczne, nie ma więc potrzeby dodatkowego 
 maskowania.
  �  Wysokiej jakości łożyska i bezobsługowy 
 zespół jezdny zapewniają lekkobieżny i płynny 
 ruch elementów szklanych, wymagający użycia 
 niewielkiej siły.

Zakres zastosowań
  �  Do elementów szklanych ESG 8, 10 i 12 mm 
 do ciężaru 150 kg 
  �  Do drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych, 
 również zsynchronizowanych
  �  Z przyświetlem bocznym albo bez przyświetla
  �  Do montażu do ściany i stropu
  �  Możliwość montażu również w niewielkich 
 pomieszczeniach

Wykonanie specjalne
  �  Wszystkie elementy widoczne są dostępne 
 w wykonaniu imitującym stal nierdzewną

GEZE Levolan – dane zamówieniowe

Szerokość tafl i 
szklanej SB

Długość 
szyny jezdnej 

L

Odległość 
między 

otworami t

Liczba x
otworów

Odległość y między 
końcem szyny 

jezdnej i środkiem 
pierwszego otworu

Nr id.
EV1

Nr id.
Imitacja stali 
nierdzewnej

0710 - 0900 mm 1.650 mm 175 mm 10 37,5 mm 129122 129125
0910 - 1100 mm 2.050 mm 175 mm 12 62,5 mm 129123 129126
1110 - 1300 mm 2.450 mm 175 mm 14 87,5 mm 129124 129127

6.000 mm 175 mm 35 25 mm 129136 129138
6.000 mm 175 mm 35 25 mm 129139 129140
na wymiar 175 mm xx xx 128204 130107
na wymiar 175 mm xx xx 128206 130109
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Montaż naścienny Levolan

Przykładowe zamocowanie do ściany 
zaciskowego wózka rolkowego do szkła 
GEZE Levolan patrz rys. 34-1 i rys. 34-2

Rysunek montażowy
Nr rysunku 10901-ep01

Montaż sufi towy Levolan

Przykładowe zamocowanie do stropu 
zaciskowego wózka rolkowego do szkła 
GEZE Levolan patrz rys. 34-3

Rysunek montażowy
Nr rysunku 10901-ep02

Legenda
SH = wysokość tafl i (mm)
GH = wysokość całkowita (mm)
SB = szerokość tafl i (mm)
L = długość szyny jezdnej (mm)
x = liczba otworów
y = odległość między końcem 
  szyny jezdnej i środkiem 
  pierwszego otworu
t = Odległość między otworami

Zaciskowy wózek rolkowy

Ogranicznik lewy/prawy

Pokrywa klejona do montażu naściennego

Profi l do montażu sufi towego

Profi l do montażu sufi towego

Śruba DIN 7991 M6x12

Płyta mocująca

Profi l do montażu naściennego

Profi l osłonowy 
do montażu 
sufi towego

Rys. 34-1

Rys. 34-2

Rys. 34-3
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Montaż zaciskowego wózka rolkowego 
do szkła GEZE Levolan

Przykładowy montaż sufi towy z 
przyświetlem stałym jest przedstawiony 
na rys. 35-1

Profi l osłonowy przyświetla i profi l 
montażowy przyświetla są przedstawione 
na rys. 35-2

Rysunek montażowy
Nr rysunku 10901-ep03

Legenda
SH  = wysokość tafl i (mm)
GH  = wysokość całkowita (mm)
SD  = grubość tafl i (mm)
FFH = wysokość przyświetla stałego
    (mm)

Profi l do montażu 
sufi towego z 

przyświetlem stałym

Profi l osłony 
przyświetla

Profi l montażowy 
przyświetla

Rys. 35-1

Rys. 35-2
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GEZE Aerolan

GEZE Aerolan jest wysokiej klasy okuciem do 
drzwi całoszklanych łączącym nowoczesną 
technologię, funkcjonalność i estetykę. 
Montaż do ściany lub stropu umożliwia 
elastyczne dopasowanie okucia do 
indywidualnych potrzeb użytkownika.

Właściwości wyrobu
  �  Dzięki zastosowaniu rolek o niewielkich 
 wymiarach system wymaga niewiele 
 miejsca do montażu.
�   Mocowanie szyny jezdnej na ścianie albo do stropu
�   Szyna jezdna jest wykonana z pełnego pręta, 
 końce szyny są splanowane i fazowane.
�  Uchwyt skrzydła o średnicy 35 mm zapewnia 
 optymalną powierzchnię mocującą.
�  Zabezpieczenie skrzydła przed podrywaniem
 do góry jest precyzyjnie regulowane za 
 pomocą mimośrodu. Zabezpieczenie jest 
 wyposażone w rolkę z tworzywa sztucznego 
 i jest prowadzone pod szyną. Dzięki takiemu 
 rozwiązaniu można dokładnie 
 wyregulować pracę rolki.
�  Do każdej z grubości szkła ESG 8/10/12 mm 
 dostępna jest dopasowana dokładnie 
 prowadnica podłogowa wyposażona we 
 wkładkę fi lcową i dzięki temu stabilna i cicha.
�  Powierzchnie jezdne rolek z tworzywa 
 sztucznego zapewniają równomierny 
 przesuw skrzydła przy niewielkim wysiłku.
 
Przeznaczenie
 �  Drzwi i elementy przesuwne wewnątrz 
 pomieszczeń i na zewnątrz budynków
 �  Do skrzydeł przesuwnych o ciężarze maks. 105 kg
�  Do wnętrz mieszkalnych i biurowych

Rysunek zabudowy
Rysunek nr 10801-ep01 oraz 10801-ep02

GEZE Aerolan – numery katalogowe

Opis Nr id.

Okucie Aerolan do montażu  
naściennego

119408

Okucie Aerolan do montażu  
sufi towego 122581

Prowadnica podłogowa 
ze stali nierdzewnej 
do szkła ESG 8 mm
do szkła ESG 10 mm
do szkła ESG 12 mm

121003
121004
121005

Rozwiązania specjalne na zapytanie !

Tabela grubości szkła ESG

Wy-
miar

Do montażu naściennego Do montażu sufi towego

8 mm 10 mm 12 mm 8 mm 10 mm 12 mm

A   13 mm 11 mm 9 mm 24 mm 26 mm 28 mm

B 7.5 mm 5.5 mm 3.5 mm 33.5 mm 32.5 mm 31.5 mm

C 24 mm 26 mm 28 mm
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

Prowadnica podłogowa 
ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie przed 
podrywaniem skrzydła 
regulowane za pomocą 

mimośrodu

Grubość szkła

Okucie Aerolan do montażu naściennego

Prowadnica podłogowa 
ze stali nierdzewnej

Zalecany odstęp

W
ys

ok
oś

ć 
pr

ze
jś

ci
a

Prowadnica podłogowa 
ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie 
przed 

podrywaniem 
skrzydła 

regulowane 
za pomocą 
mimośrodu

Grubość szkła
Prowadnica podłogowa 

ze stali nierdzewnej

Zalecany odstęp

Okucie Aerolan do montażu sufi towego

Rys. 37-1

Rys. 37-2
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OKUCIA DO DRZWI GEZE – Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie

GEZE Geolan

Eleganckie rolki toczące się po szynie 
o przekroju półokrągłym umożliwiają 
maksymalne zbliżenie tafl i szkła do podłogi. 
Górna cześć skrzydła jest prowadzona za 
pomocą profi lu w kształcie litery U.

Właściwości wyrobu
  �  Wysokiej jakości okucie łączące estetykę 
 z funkcjonalnością
  �  Montaż szyny do podłogi za pomocą 
 śrub albo kleju
�  Ciężar skrzydła jest przenoszony za 
 pośrednictwem szyny jezdnej na podłogę.
 Takie rozwiązanie pozwala na stosowanie
  okucia tam, gdzie nie ma możliwości 
 zawieszenia szyny jezdnej do stropu, 
 przykładowo jeżeli konstrukcja stropu 
 jest zbyt słaba
�  Powierzchnie jezdne rolek z tworzywa 
 sztucznego zapewniają równomierny 
 przesuw skrzydła przy niewielkim wysiłku.
 
Przeznaczenie
 �  Drzwi i elementy przesuwne wewnątrz 
 pomieszczeń i na zewnątrz budynków
 �  Do skrzydeł przesuwnych o ciężarze 
 maks. 135 kg
 �  W pomieszczeniach, gdzie wykonane są 
 stropy podwieszane
 �  Do wnętrz mieszkalnych i biurowych

Rysunek zabudowy
Rysunek nr 10801-ep03

GEZE Geolan – numery katalogowe

Opis Nr id.

Okucie Geolan do montażu
sufi towego, mocowanie
za pomocą śrub, 10mm

121392

Okucie Geolan do montażu
sufi towego, mocowanie
za pomocą kleju, 10mm

119409

Okucie Geolan do montażu
naściennego, mocowanie
za pomocą śrub, 10mm

123250

Rozwiązania specjalne na zapytanie !

Wycięcie w szkle

Mocowanie 
szyny jezdnej 
za pomocą 
kleju albo śrub

Stoper

Regulacja rolek za 
pomocą wkładki 
mimośrodowej w 
zakresie ± 1.5 mm

Rys. 38-1





GEZE GmbH

P.O. Box 1363

71226 Leonberg

Germany 

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 (0) 7152-203-0
Telefax +49 (0) 7152-203-310

www.geze.com

Germany

GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-Mail: sk.de@geze.com

Germany

GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-Mail: berlin.de@geze.com

Germany

GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83082-0 
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-Mail: essen.de@geze.com

Germany

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

Germany

GEZE GmbH
Niederlassung Süd
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-Mail: leonberg.de@geze.com

Germany

GEZE Service GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-9233-0
Fax +49 (0) 7152-9233-60
E-Mail: info@geze-service.com

Germany

GEZE Service GmbH
Niederlassung Berlin
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-470217-30
Fax +49 (0) 30-470217-33

Austria

GEZE Austria GmbH
Mayrwiesstraße 12
5300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43-(0)662-663142
Fax +43-(0)662-663142-15
E-Mail: austria.at@geze.com

Baltic States

GEZE GmbH Baltic States offi  ce
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 (0)  67 89 60 35
Fax +371 (0) 67 89 60 36
E-Mail: offi  ce-latvia@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1
Industrieterrein Kapelbeemd
5626 EA Eindhoven
Tel. +31-(0)40-26290-80
Fax +31-(0)40-26 290-85
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade 
Representative Offi  ce
61 Pirinski Prohod, entrance „B“, 
4th fl oor, offi  ce 5, 
1680 Sofi a
Tel.  +359 (0) 24 70 43 73 
Fax +359 (0) 24 70 62 62
E-Mail: offi  ce-bulgaria@geze.com

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86(0)22-26973995-0
Fax +86(0)22-26972702
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

Italy

GEZE Italia Srl
Via Giotto, 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +3902950695-11
Fax +3902950695-33
E-Mail: italia.it@geze.com

Italy

GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +3906-7265311
Fax +3906-72653136
E-Mail: roma@geze.biz

Kazakhstan

GEZE Central Asia
050061, Almaty, Kasakhstan
Rayimbek ave. 348, A, offi  ce 310
Tel. + 7 (0) 72 72 44 78 03
Fax + 7 (0) 72 72 44 78 03
E-Mail: offi  ce-kazakhstan@geze.com

Poland

GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0)22 440 4 440
Fax +48 (0)22 440 4 400
E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania

GEZE GmbH Reprezentanta Romania 
Str. Ionescu Baican nr. 22
RO-021835 Bucuresti, sector 2
Tel. +40 (0) 21 25 07 750
Fax +40 (0) 21 25 07 750
E-Mail: offi  ce-romania@geze.com

Russian Federation

GEZE GmbH Representative 
Offi  ce Russia
Kolodesnij pereulok3, str. 25 
Offi  ce Nr. 5201-5203
107076 Moskau
Tel. +7 (0) 49 55 89 90 52
Fax +7 (0) 49 55 89 90 51
E-Mail: offi  ce-russia@geze.com

Scandinavia

GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46(0)8-7323-400
Fax +46(0)8-7323-499
E-Mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia

GEZE Norway
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47(0)639-57200
Fax +47(0)639-57173
E-Mail: norge.se@geze.com

Scandinavia

GEZE Finland
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358(0)10-4005100
Fax +358(0)10-4005120
E-Mail: fi nland.se@geze.com

Scandinavia

GEZE Denmark
Høje Taastrup Boulevard 53
2630 Taastrup
Tel. +45(0)46-323324
Fax +45(0)46-323326
E-Mail: danmark.se@geze.com

South Africa

DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
1027 Richards Drive, Midrand
P.O. Box 7934
Midrand 1685
Tel. +27(0)113158286
Fax +27(0)113158261
E-Mail: info@dclsa.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41-(0)62-2855400
Fax +41-(0)62-2855401
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey

GEZE GmbH Türkiye - İstanbul 
İrtibat Bürosu
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3 
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir 
Kadıköy / İstanbul
Tel.  + 90  (0) 21 64 55 43 15
Fax  + 90 (0) 21 64 55 82 15
E-Mail: offi  ce-turkey@geze.com

Ukraine

Repräsentanz  GEZE GmbH Ukraine
ul. Vikentiya Hvoyki, 21,
offi  ce 151
04080 Kiev
Tel. +38 (0) 44 49 97 725
Fax +38 (0) 44 49 97 725
E-Mail: offi  ce-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC

GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone 
Dubai
Tel. +971(0)4-8833112
Fax +971(0)4-8833240
E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfi eld
Staff ordshire WS13 8SY
Tel. +44(0)1543443000
Fax +44(0)1543443001
E-Mail: info@geze-uk.com

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Offi  ce Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No 899, Ling Ling Road, 
XuHui District
200030 Shanghai, P.R China
Tel. +86 (0)21-523 40 960
Fax +86 (0)21-644 72 007
E-Mail: gezesh@geze.com.cn

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Offi  ce Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou
P.R. China
Tel. +86(0)20-38731842
Fax +86(0)20-38731834
E-Mail: gezegz@geze.com.cn

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Offi  ce Beijing No. 6-32 
Building
Jili Avenue
Daxing District
100076 Beijing, P.R. China
Tel. +86-(0)10-879751-77/-78
Fax +86-(0)10-879751-71
E-Mail: gezebj@geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33-(0)1-606260-70
Fax +33-(0)1-606260-71
E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Tel. +36 (1) 481 4670
Fax +36 (1) 481 4671
E-Mail: offi  ce-hungary@geze.com

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona)
Tel. +34(0)9-02194036
Fax +34(0)9-02194035
E-Mail: info@geze.es

India

GEZE GmbH India Liaison Offi  ce
409, Apeejay Business Centre
39, Haddows Road
Chennai - 600 006
Tamil Nadu
Tel. +91 (0) 44 28 21 13 00
Fax +91 (0) 44 28 21 13 00
Mobile +91 (0) 9 962 592 636
E-Mail: offi  ce-india@geze.com
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