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        – dopuszczenie do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych
pod warunkiem użycia siły minimum 3 i nie zastosowania blokady otwarcia   

reklama

GEZE

TS 1000 z ramieniem

siła zamykania 2/3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg) 
regulowana prędkość zamykania i dobicie 

**dla wersji z blokadą zakres blokady otwarcia 70–150º

TS 3000 z szyną

*na zamówienie z blokadą otwarcia 80–130º 
 
 
 
 
 
 
 

siła zamykania 1–4 regulowana płynnie śrubą 
(drzwi max. 1100 mm i 80 kg) 

regulowana prędkość zamykania i dobicie 
stabilizowana termicznie prędkość zamykania

TS 1500 z ramieniem

*na zamówienie wersja z szyną 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siła zamykania 3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg) 
*dla wersji z szyną siła zamykania 1 (drzwi max. 750 mm i 20 kg) 

regulowana prędkość zamykania i dobicie 
**dla wersji z blokadą zakres blokady otwarcia 70–150º

TS 2000

siła zamykania 2/4/5 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1250 mm i 100 kg) 
regulowana prędkość zamykania i ramieniem dobicie 

**VBC – dobicie regulowane śrubą i nieregulowane tłumienie otwierania

SAM-0001 biały

SAM-0002 brąz

SAM-0003 srebrny

SAM-0004 **biały z blokadą

SAM-0005 **brąz z blokadą

SAM-0006 **srebrny z blokadą

SAM-0031 biały

SAM-0032 brąz

SAM-0033 srebrny

SAM-0011 biały

SAM-0012 brąz

SAM-0013 srebrny

SAM-0014 **biały z blokadą

SAM-0015 **brąz z blokadą

SAM-0016 **srebrny z blokadą

SAM-0021 biały bez ramienia

SAM-0022 brąz bez ramienia

SAM-0023 srebrny bez ramienia

SAM-0024 VBC** biały bez ramienia

SAM-0025 VBC** brąz bez ramienia

SAM-0026 VBC** srebrny bez ramienia

SAM-0027 biały z ramieniem

SAM-0028 brąz z ramieniem

SAM-0029 srebrny z ramieniem

BEWEGUNG MIT SYSTEM

GEZE Polska Sp. z o.o.  |  Marywilska 24  |  03-236 Warszawa
tel. 224 404 440  |  fax 224 404 400  |  www.geze.pl

WSZECHSTRONNOŚĆ
I NIEZAWODNOŚĆ 

GEZE – Innowacyjność i Tradycja 

GEZE GmbH jest wiodącym, światowym dostawcą systemów do drzwi, okien i techniki zabezpieczeń. Od ponad 
150 lat rodzinny biznes wspiera rozwój nowych i innowacyjnych rozwiązań. Inteligentne produkty GEZE gwarantują 
bezpieczne i komfortowe poruszanie się bez barier wewnątrz budynków w codziennym życiu.

Technika drzwiowa | Systemy automatyki drzwiowej
Oddymianie i przewietrzanie | Systemy bezpieczeństwa | Systemy okuć do szkła
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pod warunkiem użycia siły minimum 3 i nie zastosowania blokady otwarcia   

TS 4000 bez ramienia

*na zamówienie z siłą zamykania 5–7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siła zamykania 1–6 regulowana płynnie śrubą (drzwi max. 1400 mm i 120 kg) 
regulowana prędkość zamykania i ramieniem dobicie 

regulowane tłumienie otwierania 
stabilizowana termicznie prędkość zamykania

TS 5000 z szyną

siła zamykania 2–6 regulowana płynnie śrubą (drzwi max. 1400 mm i 120 kg) 
regulowana prędkość zamykania, dobicie i tłumienie otwierania 

stabilizowana termicznie prędkość zamykania

SAM-0041 biały

SAM-0042 brąz

SAM-0043 srebrny

SAM-0051 biały

SAM-0052 brąz

SAM-0053 srebrny

RAMIONA DO TS 1000/1500 RAMIONA DO TS 2000/4000 SZYNY DO TS 2000/4000

SAM-0101 ramię bez blokady białe SAM-0121 ramię bez blokady białe SAM-0131 szyna biała

SAM-0102 ramię bez blokady brąz SAM-0122 ramię bez blokady brąz SAM-0132 szyna brąz

SAM-0103 ramię bez blokady srebrne SAM-0123 ramię bez blokady srebrne SAM-0133 szyna srebrna

SAM-0104 ramię z blokadą białe SAM-0124 ramię z blokadą białe POZOSTAŁE AKCESORIA

SAM-0105 ramię z blokadą brąz SAM-0125 ramię z blokadą brąz SAM-0151 blokada do szyny

SAM-0106 ramię z blokadą srebrne SAM-0126 ramię z blokadą srebrne SAM-0152 kostka do szyny

SZYNY DO TS 1000/1500 SAM-0127 ramię z blokadą włącz/wyłącz białe SAM-0153 płyta montażowa TS 1500

SAM-0111 szyna biała SAM-0128 ramię z blokadą włącz/wyłącz brąz SAM-0154 płyta montażowa TS 2000

SAM-0112 szyna brąz SAM-0129 ramię z blokadą włącz/wyłącz srebrne SAM-0155 płyta montażowa TS 3000

SAM-0113 szyna srebrna SAM-0156 płyta montażowa TS 4000/5000

akcesoria do samozamykaczy GEZE

BOXER z szyną (TYLKO NA ZAMÓWIENIE)
samozamykacz wpuszczany

*na zamówienie z blokadą otwarcia 80–120º 
 
 
 
 
 
 
 
 

minimalna grubość skrzydła 40 mm, maksymalny kąt otwarcia 120º 
siła zamykania 2–4 regulowana płynnie śrubą (drzwi max. 1100 mm i 130 kg) 

regulowana prędkość zamykania, dobicie i tłumienie otwierania

SAM-0071 srebrny

DORMAKABA

TS-68 z ramieniem

*na zamówienie z blokadą otwarcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siła zamykania 2/3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg) 
regulowana prędkość zamykania i prędkość końcowa

TS 500 N (TYLKO NA ZAMÓWIENIE)
samozamykacz podłogowy

*na zamówienie z blokadą otwarcia na jednym
wybranym kącie 85°, 90°, 105° lub 120° 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

siła zamykania 3 (drzwi max. 950 mm i 100 kg)
regulowana prędkość zamykania

regulacja położenia (szerokość x długość x wysokość) – 10 x 10 x 6 mm

TS-71 z ramieniem

*na zamówienie z blokadą otwarcia 90–150º 
*dla TS-71 na zamówienie wersja z szyną 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siła zamykania TS-71  3/4 regulowana skokowo montażem  
(drzwi max. 1100 mm i 80 kg) 

regulowana prędkość zamykania i prędkość końcowa 
regulowane ramieniem dobicie

TS-83 z ramieniem (TYLKO NA ZAMÓWIENIE)

*na zamówienie z blokadą otwarcia 90–150º 
**na zamówienie wersja z szyną 

***na zamówienie z opóźnieniem zamykania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siła zamykania 3–6 regulowana płynnie śrubą (drzwi max. 1400 mm i 120 kg) 
regulowana prędkość zamykania i prędkość końcowa 

regulowane ramieniem dobicie, regulowane tłumienie otwierania 
stabilizowana termicznie prędkość zamykania

SAM-0201 biały

SAM-0202 brąz

SAM-0203 srebrny

SAM-0081  zamykacz

SAM-0082  pokrywa stal nierdzewna

SAM-0083  pokrywa ciemny brąz

SAM-0084  pokrywa mosiądz

SAM-0211 TS-71 biały

SAM-0212 TS-71 brąz

SAM-0213 TS-71 srebrny

SAM-0231 biały

SAM-0232 brąz

SAM-0233 srebrny
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POZOSTALI PRODUCENCI

STAHL z ramieniem

 
 
 
 
 
 
 
 
 

siła zamykania 2/3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg) 
regulowana prędkość zamykania i dobicie

TS-79 z ramieniem (TYLKO NA ZAMÓWIENIE)

*na zamówienie z blokadą otwarcia 
**na zamówienie wersja z szyną 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

siła zamykania 2/3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg) 
regulowana prędkość zamykania i dobicie 

stabilizowana termicznie prędkość zamykania

GROOM 200 z ramieniem

*na zamówienie z blokadą otwarcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siła zamykania 2/3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg) 
regulowana prędkość zamykania i dobicie 

regulowane tłumienie otwierania 
stabilizowana termicznie prędkość zamykania

TS 90 z szyną (TYLKO NA ZAMÓWIENIE)

* na zamówienie z blokadą otwarcia 80–145° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siła zamykania 3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg) 
regulowana prędkość zamykania i prędkość końcowa

SAM-0261 biały

SAM-0262 brąz

SAM-0263 srebrny

SAM-0271 biały

SAM-0272 brąz

SAM-0273 srebrny

SAM-0281 biały

SAM-0282 brąz

SAM-0283 srebrny

SAM-0241 biały

SAM-0242 brąz

SAM-0243 srebrny

ECO SCHULTE TS-15 z ramieniem

*na zamówienie z blokadą otwarcia 
**na zamówienie wersja z szyną 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siła zamykania 2/3/4/5 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1250 mm i 100 kg) 
regulowana prędkość zamykania i dobicie 

*dla wersji z szyną siła zamykania 1/2 (drzwi max. 850 mm i 40 kg)

SAM-0331 biały

SAM-0332 brąz

SAM-0333 srebrny

TS 92/91 z szyną (TYLKO NA ZAMÓWIENIE)

* na zamówienie z blokadą otwarcia 75–150° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siła zamykania 3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 950 mm i 60 kg) 
regulowana prędkość zamykania i prędkość końcowa

SAM-0251 biały

SAM-0252 srebrny

ASSA ABLOY DC140 z ramieniem

siła zamykania 2/3/4/5 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1250 mm i 100 kg)
przy sile zamykania 5 maksymalny kąt otwarcia to 125° 

regulowana prędkość zamykania, prędkość końcowa i tłumienie otwierania
*na zamówienie płyta montażowa

SAM-0351 biały

SAM-0352 brąz

SAM-0354 srebrny

GTS 10 z ramieniem

*na zamówienie z blokadą otwarcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siła zamykania 2/3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg) 
regulowana prędkość zamykania i dobicie

SAM-0301 biały

SAM-0302 brąz

SAM-0303 srebrny
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GU OTS-210 z ramieniem

siła zamykania 2/3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1110 mm i 80 kg) 
regulowana prędkość zamykania i dobicie 

stabilizowana termicznie prędkość zamykania

ASSA ABLOY DC300 z ramieniem

*na zamówienie wersja z szyną

siła zamykania 3–6 regulowana płynnie śrubą (drzwi max. 1400 mm i 120 kg) 
*dla wersji z szyną siła zamykania 1–3 (drzwi max. 950 mm i 60 kg) 

regulowana prędkość zamykania, prędkość końcowa i tłumienie otwierania 
*na zamówienie płyta montażowa

DOM POLSKA sprężynowy

stalowy, wykończenie – lakier czarny 
zawiasy sprężynowe, podpórka tworzywowa

zamykacz 100 mm – drzwi max. 700 mm i 30 kg
zamykacz 150 mm – drzwi max. 1000 mm i 65 kg 

Sprężyna do furtki

do bram i furtek 
długość sprężyny 200 mm

rozstaw otworów montażowych 250 x 18 mm 
regulacja naciągu

lakierowana proszkowo
wkręty w komplecie

lakier czarny

SAM-0364 srebrny

SAM-0471 biały

SAM-0472 brąz

SAM-0473 srebrny

SAM-0451 100 mm

SAM-0452 150 mm

SAM-0461 250 mm
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