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GEZE ACTIVESTOP  
UTENPÅLIGGENDE MONTASJE

En ny type dørkomfort
GEZE Activestop dørdemper stopper døren forsiktig, 

lukker døren stille, enkelt og holder døren åpen. Dører 

som smeller, klemte fingre og skader på vegger eller 

møbler hører fortiden til. Takket være to ulike design kan 

dørdemperen enten forhåndsinstalleres - eller etter-

monteres med størst mulig letthet.

Med GEZE ActiveStop kan du kombinere funksjonalitet, 

sikkerhet og estetikk – og oppleve en helt ny dørkontroll.

Bruksområder
 Innvendige dører i tre, med og uten overfals

 Innvendige dører i glass med trerammer

 Installasjonstype: montert på dørbladet:

  · Tre: hengselside

  · Glass: karmside

 Dørhengsel: for DIN venstre og DIN høyre
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GEZE Activestop UTENPÅLIGGENDE 
tredør

Tegninger

GEZE Activestop UTENPÅLIGGENDE 
glassdør



Produktegenskaper
 Lett å installere. Kan tas av uten å etterlate 

hull eller merker. Perfekt for ettermontering på 

eksisterende dører.

 Beskyttelse mot overbelastning med integrert 

sikkerhetsventil

 Dempestyrke: kan justeres med en ventil

 Frisvingområde: Døren løper fritt– mellom 25° 

og 60°

 Demping og lukking

  · Lukkeretning – fra og med 25°

  · Åpningsretning – fra og med 60°

 Dørbladvekt: Optimal funksjon opptil 45 kg

 Dørbladbredde: Optimal funksjon inntil 

1100 mm

 Dørbladtykkelse: for tre; minst 12 mm

 Karmdybde: for glass: minst 29 mm

 Døråpningsvinkel med variabel justering 

– mellom 80° og 140° (tre) eller 110° (glass)

 Utformet for vedlikeholdsfri drift i dører til 

 private rom

Bestillingsinformasjon
Betegnelse Utførelse ID nr

GEZE Activestop UTENPÅLIGGENDE glass rustfri design 184105

hvit RAL  9016 184103

sølv 184091

GEZE Activestop UTENPÅLIGGENDE tre rustfri design 184106

hvit RAL  9016 184104

sølv 184102

Tilbehør ID nr

Montasjesett for spesialglass 184109
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Fordeler
 STILLE LUKKING 

Takket være den aktive dempingen, lukkes 

døren sakte og fullstendig stille

 HOLDES ENKELT ÅPEN 

GEZE ActiveStop holder døren åpen for å 

forhindre at den lukkes hardt og ukontrol-

lert. Trenger ikke separat dørstopper lengre 

 MYK STOPP 
GEZE ActiveStop bremser dørbevegelsen 

ved åpning og stopper døren i ønsket stil-

ling – slik unngår du skader på vegger eller 

møbler bak døren

 KAN BRUKES OVERALT 
GEZE ActiveStop kan brukes på tre- 

eller glassdører opp til 45 kg, avhen-

gig av design. Med andre ord, den kan 

benyttes praktisk talt på alle innvendige 

standarddører

 INDIVIDUELT JUSTERBAR 

Du kan justere hvor langt døren skal 

åpnes, og hvor sterkt GEZE ActiveStop skal 

dempe den, når den åpnes og lukkes

 PÅLITELIG I  DET LANGE LØP 

GEZE ActiveStop er laget av slitester-

ke kvalitetsmaterialer, “Made in Germany”. 

Dørdemperen er et kvalitetsprodukt med 

funksjonalitet, sikkerhet og estetisk design
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