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Introdução

1 Introdução

1.1 Símbolos e meios de apresentação

Advertências
Neste manual de instruções são empregues advertências que alertam sobre danos materiais e corporais.

 X Leia e observe sempre estas advertências.
 X Observe todas as medidas assinaladas com o símbolo de advertência e a palavra de advertência .

Símbolo de 
advertência

Palavra de 
advertência

Significado

ADVERTÊNCIA Perigos para pessoas. 
A inobservância pode resultar em morte ou ferimentos graves.

CUIDADO Perigos para pessoas. 
A inobservância pode resultar em ferimentos ligeiros.

Outros símbolos e meios de apresentação
Por forma a exemplificar a operação correta, as informações importantes e as notas técnicas estão destacadas.

Símbolo Significado

 

Significa “Nota importante”. 
Informações para se evitarem danos materiais, para se compreender ou otimizar os fluxos de trabalho.

 
Significa “Informação adicional”

 X  
Símbolo para uma ação: neste caso é necessário fazer alguma coisa.

 X Se uma ação tiver várias etapas observe sempre a ordem correta.

1.2 Revisões e validade
Versão 00: válida para a versão ECdrive T2 e ECdrive T2-FR a partir do ano de construção 2019.

1.3 Garantia pelo produto
De acordo com a responsabilidade do fabricante pelos seus produtos, definida na “Lei sobre a responsabilidade 
por produtos”, é obrigatório observar as informações (informações de produto e finalidade prevista, utilização 
indevida, características do produto, manutenção do produto, obrigatoriedade de informação e instrução). A 
inobservância iliba o fabricante do seu dever de responsabilidade. 

1.4 Outros documentos aplicáveis
Tipo Nome
Esquema de ligações DCU1-NT

DCU1-2M-NT
Manual do utilizador DCU1-NT 

DCU1-2M-NT 
DCU1-2M

Erros e medidas DCU1 
DCU1-2M

Esquema de cablagem De uma folha
De duas folhas

Análise de segurança
Instruções de montagem Folha e peça lateral sistemas de perfis
Instruções de montagem ECdrive T2

Os planos estão sujeitos a alterações. Utilizar apenas a versão mais recente.

1.5 Abreviaturas
OKFF Borda superior do pavimento pronto
DH Altura de passagem



ECdrive T2

4

Indicações de segurança fundamentais

2 Indicações de segurança fundamentais

2.1 Utilização prevista
O sistema de portas de correr destina-se à abertura e fecho automático em passagens de edifícios. 
O sistema de portas de correr só pode ser utilizado na posição de montagem vertical e em espaços secos de 
áreas de aplicação permitidas (ver instruções de montagem e assistência técnica).

O sistema de portas de correr destina-se à passagem de pessoas em edifícios. 
O sistema de portas de correr não se destina às seguintes aplicações:
 à para a aplicação industrial
 à para áreas de aplicação que não se destinem à passagem de pessoas (por ex. portão de garagem)
 à em objetos móveis como navios

O sistema de portas de correr só pode ser utilizado:
 à no modos operativos previstos pela GEZE
 à com os componentes permitidos / autorizados pela GEZE
 à com o software fornecido pela GEZE
 à nas variantes de instalação / tipos de montagem documentados pela GEZE
 à no âmbito da área de aplicação homologada/permitida (clima / temperatura / tipo de proteção)

Uma utilização diferente é considerada indevida e resulta na anulação de quaisquer reivindicações da garantia e 
responsabilização em relação à GEZE. 

2.2 Indicações de segurança
 à Intervenções e modificações que afetem a segurança e a funcionalidade do sistema de portas, só podem ser 

realizadas pela GEZE. 
 à O perfeito e seguro funcionamento pressupõe um transporte correto, instalação e montagem corretas, uma 

operação qualificada e a devida manutenção.
 à É obrigatório observar as normas de prevenção de acidentes relevantes, bem como as restantes regras de 

segurança ou da medicina do trabalho reconhecidas. 
 à Apenas acessórios e peças sobresselentes originais e acessórios autorizados pela GEZE garantem o perfeito 

funcionamento do sistema de portas.
 à Os trabalhos de montagem, manutenção e colocação em funcionamento especificados têm de ser realizados 

por técnicos autorizados pela GEZE.
 à As verificações de segurança técnica têm de observar a legislação e as prescrições específicas de cada país.
 à Modificações arbitrárias no sistema ilibam a GEZE de qualquer responsabilidade pelos danos daí resultantes e 

a autorização para aplicação em saídas e vias de emergência é anulada.
 à Se os produtos forem combinados com marcas de terceiros, a GEZE não assume qualquer responsabilidade.
 à Mesmo para fins de reparação e manutenção só podem ser usadas peças sobressalentes genuínas da GEZE.
 à A ligação à tensão de rede tem de ser efetuada por um eletricista. Realizar a ligação à rede elétrica e o ensaio 

dos condutores de ligação à terra de acordo com a VDE 0100 Parte 610.
 à Como dispositivo de corte no lado da rede, usar um disjuntor de circuito de 10 A.
 à Proteger o interruptor do módulo do visor contra o acesso não autorizado.
 à De acordo com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE é obrigatório realizar uma análise de perigos antes da colo-

cação em funcionamento do sistema de portas e o mesmo tem de ser marcado de acordo com a Diretiva de 
Marcação CE 93/68/CEE.

 à Observar as mais recentes versões das diretivas, normas e prescrições específicas, em especial:
 à DIN 18650: 2010-06 “Fechaduras e ferragens – sistemas de portas automáticas”
 à VDE 0100, Parte 610: 2004-04 “Criação de sistemas de baixa tensão com tensões nominais até 1000 V”
 à DIN EN 16005: 2013-01 “Portas acionadas por força - Segurança de utilização - Requisitos e processo de verificação”
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 “Segurança de aparelhos elétricos para uso doméstico e finalidades semelhantes- 

Parte 1: Requisitos gerais (CEI 60335-1: 2010, modificado); versão alemã EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 “Segurança de aparelhos elétricos para uso doméstico e finalidades 

semelhantes- Parte 2-103: Requisitos especiais para automatismos, portões, portas e janelas (CEI 60335-2-
103: 2006, modificado + A1: 2010, modificado); versão alemã EN 60335-2-103: 2015

O produto deve ser montado ou instalado de forma a garantir o acesso fácil ao mesmo, com um esforço relativa-
mente reduzido, em caso de possíveis reparações e/ou trabalhos de manutenção, para que eventuais custos de 
desmontagem não sejam desproporcionais em relação ao valor do produto 
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2.3 Trabalhar em segurança
 à Proteger o local de trabalho contra o acesso não autorizado.
 à Observar a área de pivoteamento de peças compridas do sistema.
 à Nunca realizar trabalhos de elevado risco (por ex. montagem do automatismo, do resguardo ou das folhas da 

porta) sem a ajuda de outra pessoa.
 à Proteger o resguardo/revestimentos dos automatismos contra a queda.
 à Proteger componentes não fixados contra a queda.
 à Usar apenas os cabos especificados no esquema de cablagem. Colocar as blindagens de acordo com o esque-

ma de ligações.
 à Proteger cabos soltos, internos do automatismo com braçadeiras.
 à Antes de realizar trabalhos no sistema elétrico:

 à Cortar o automatismo da rede de 230 V e protegê-lo contra a reativação. Confirmar o corte.
 à Cortar o comando da bateria de 24 V.

 à Se for utilizada uma unidade de alimentação ininterrupta (UPS) o sistema continua sob tensão mesmo depois 
do corte da rede.

 à Para as tranças metálicas é obrigatório utilizar ponteiras isoladas.
 à Assegurar uma iluminação suficiente.
 à Utilizar vidro de segurança.
 à Nas folhas de vidro aplicar autocolantes de segurança.
 à Perigo de ferimento com o automatismo aberto. As peças em rotação podem arrepanhar cabelos, peças de 

vestuário, cabos, etc.!
 à Perigo de ferimento devido a pontos de esmagamento, impacto, cisalhamento e arrepanhamento não protegidos!
 à Perigo de ferimento devido à quebra de vidro! Utilizar exclusivamente vidro de segurança.
 à Perigo de ferimento devido a arestas vivas no automatismo e na folha da porta!
 à Perigo de ferimento devido a peças móveis durante a montagem!

2.4 Trabalhar de forma ecológica
 à Aquando da eliminação do sistema de portas, separar os diferentes materiais e reciclá-los para efeitos  

de reaproveitamento.
 à As pilhas e baterias não podem ser descartadas com o lixo doméstico.
 à Ao eliminar o sistema de portas e as pilhas/baterias observar as disposições legais.

2.5 Indicações de segurança relativamente a transporte e armazenamento
 X Não atirar nem deixar cair.
 X Evitar impactos fortes.

 à Temperaturas de armazenamento abaixo de –30 °C e acima de +60 °C podem danificar o aparelho.
 à Proteger contra a humidade.
 X Utilizar dispositivos especiais para o transporte de vidro (por ex. cavaletes em A). 
 X Separar várias folhas de vidro em cavaletes ou armazenadas com recurso a separadores (por ex. placas de 

cortiça, papel, cordão de poliéster). 
 X Armazenar vidro apenas na vertical e sobre uma base nivelada e resistente. Utilizar material adequado (por ex. 

barrotes de madeira). 
 X No caso de vidro isolante, assegurar que a totalidade da espessura de elemento está pousado de forma nivela-

da sobre, pelo menos, 2 bases. 
 à Os dispositivos de segurança de armazenamento e transporte não podem danificar o vidro ou, em caso de vi-

dro isolante, não podem danificar o compósito de extremidade, e têm de ser colocados de forma plana sobre 
a superfície do vidro. 

 à Espaços secos, bem ventilados, fechados e protegidos contra intempéries e raios UV são adequados para 
efeitos de armazenamento.

2.6 Qualificação
O automatismo para porta de correr só pode ser montado por técnicos especializados autorizados pela GEZE. 
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3 Informações sobre este documento

3.1 Vista geral
Este manual descreve a montagem do automatismo de portas de correr automático ECdrive T2 / ECdrive T2-FR 
com suporte autoportante.

3.2 Montagem do suporte com peça lateral

Vista frontal Vista lateral

 

3.3 Montagem do lintel com peça lateral

Vista frontal Vista lateral
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4 Vista geral

4.1 Planos
Desenho n.º Tipo Nome
70518-ep09 Desenho do módulo ECdrive T2 ISO Montagem do suporte 1 folha
70518-ep10 Desenho do módulo ECdrive T2 ISO Montagem do suporte 2 folhas
70518-ep11 Desenho do módulo ECdrive T2 ESG Montagem do suporte 1 folha
70518-ep12 Desenho do módulo ECdrive T2 ESG Montagem do suporte 2 folhas
70518-ep13 Desenho do módulo ECdrive T2 ISO Montagem do lintel 1 folha
70518-ep14 Desenho do módulo ECdrive T2 ISO Montagem do lintel 2 folhas
70518-ep15 Desenho do módulo ECdrive T2 ESG Montagem do lintel 1 folha
70518-ep16 Desenho do módulo ECdrive T2 ESG Montagem do lintel 2 folhas
70518-ep25 Desenho do módulo ECdrive T2 ISO Suporte Lock A 1 folha
70518-ep26 Desenho do módulo ECdrive T2 ISO Suporte Lock A 2 folhas
70518-ep27 Desenho do módulo ECdrive T2 ISO Suporte Lock M 1 folha
70518-ep28 Desenho do módulo ECdrive T2 ISO Suporte Lock M 2 folhas
70518-ep31 Desenho do módulo ECdrive T2 ISO Mont. lintel Lock M 1 folha
70518-ep32 Desenho do módulo ECdrive T2 ISO Mont. lintel Lock M 2 folhas

70518-9-0961 Instruções de perfuração Perfil do suporte A EC T2
70518-9-0962 Instruções de perfuração Perfil do suporte B EC T2
70717-2-0269 Instruções de perfuração Perfil do suporte
70717-2-0270 Instruções de perfuração Perfil do remate do suporte

70518-2-0226 Instruções de perfuração Perfil do suporte B com furo
70717-2-0260 Instruções de perfuração Suporte com furos para montagem do lintel
70717-2-0261 Instruções de perfuração Remate do suporte com furos para monta-

gem do lintel

Os planos estão sujeitos a alterações. Utilizar apenas a versão mais recente.

4.2 Ferramentas e meios auxiliares

Ferramentas Tamanho

Chave dinamométrica 3–15 Nm
Conjunto de chaves Allen até abertura da chave 6 mm
Chave de bocas 8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm
Conjunto de chave de fendas até 6 mm
Berbequim –
Broca para pedra –
Broca para metal –

4.3 Binários de aperto
Os binários de aperto são especificados no passo de montagem correspondente.
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4.4 Vista geral dos componentes
Componente Tipo de porta Tipo de suporte Esquema
Suporte para a montagem 
do suporte

ECdrive T2 Perfil do suporte A

Suporte para a montagem 
do suporte

ECdrive T2 Perfil do suporte B

Suporte para a montagem 
do lintel

ECdrive T2 Perfil do suporte

Suporte para a montagem 
do lintel

ECdrive T2 Perfil do remate do suporte

Placa lateral larga ECdrive T2 Placa lateral A

Placa lateral estreita ECdrive T2 Placa lateral B
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4.5 Estrutura

Representação Tipo de porta Folha da porta Tipo de suporte Fixação

Montagem do suporte 1 folha ISO e ESG para montagem do 
suporte

placa lateral A e B

Montagem do suporte 2 folhas ISO e ESG para montagem do 
suporte

placa lateral A e B

Montagem do lintel (com peças laterais  
à frente da parede)

1 folha ISO e ESG para montagem do 
lintel

diretamente no lintel

Montagem do lintel (com peças laterais  
à frente da parede)

2 folhas ISO e ESG para montagem do 
lintel

diretamente no lintel



ECdrive T2

10

Montagem

5 Montagem
 X Proteger o local de trabalho contra o acesso não autorizado.
 X Trabalhar sempre a dois.
 X Usar escadas ou tamborete.
 X Manter a área interior da calha de rolamento limpa.

5.1 Preparação no local de instalação
 X Para assegurar uma montagem correta, verifique a preparação no local de instalação:

 à Tipo e capacidade de carga da construção da fachada ou da construção de base 
 à Uniformidade da superfície de montagem
 à Uniformidade do pavimento acabado
 à Requisitos do esquema de cablagem

5.2 Trabalhos de montagem de preparação

ADVERTÊNCIA
Perigo de ferimento!

 X Proteger o local de trabalho contra o acesso não autorizado.
 X Nas portas de 1 folha, trabalhar sempre com, pelo menos duas pessoas.
 X Nas portas de 2 folhas, trabalhar sempre com, pelo menos três pessoas.
 X Utilizar, pelo menos, duas escadas ou tamboretes.

No seguinte capítulo é descrita a montagem do suporte para a montagem do suporte e para a montagem do lintel.

5.3 Montagem do suporte
 X Ao utilizar as placas laterais (pequenas), ter cuidado para que a distância entre o canto da parede e o furo seja 

suficientemente grande.

O tipo das placas laterais depende do tipo de montagem (ver o capítulo 4.4).
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5.3.1 Fazer furos no perfil do suporte A

 

�

�
�

�

�

�

��

�
�

 X Colocar a calha de rolamento (2) no perfil do suporte A (1) de forma que o sulco (3) da calha de rolamento 
fique no sulco (4) do perfil do suporte A.

 X Puncionar os furos (5) no perfil do suporte.
 X Fazer os furos de acordo com as instruções de perfuração (70518-9-0961).

5.3.2 Montar o friso lateral

�

����

��
��

 X Colocar, alinhar e aparafusar o friso lateral (1) à parede com uma distância de 5 mm.
 X Eventualmente, compensar irregularidades.
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5.3.3 Montar a placa lateral para o suporte

Em função das imediações da montagem, é possível montar uma placa lateral larga ou estreita.

Placa lateral, larga Placa lateral, estreita Alinhamento friso lateral placa 
lateral

�

�
��

��

��
����

���

�

�

��
��

��
����

���

�

�

 X Encostar a placa lateral (1) sobre o friso lateral (2) e aparafusar com 4 parafusos de cabeça escareada.

5.3.4 Montar o friso de solo para a peça lateral

�

�

��

���

��

�

���

 X Aparafusar o friso de solo (1) ao solo de acordo com os dados dimensionais acima.
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5.3.5 Montar o bloco de fixação na parte inferior, na placa lateral

Placa lateral, larga Placa lateral, estreita

�

�

 X Aparafusar o bloco de fixação na parte inferior (1) com o parafuso de cabeça escareada M8×16 à placa lateral 
(binário de aperto 24 Nm).

5.3.6 Montar o perfil do suporte A

ADVERTÊNCIA!
Perigo de ferimento devido à queda de componente
O perfil do suporte A é muito pesado e difícil de manusear.

 X Montar o perfil do suporte A com, pelo menos, 3 pessoas.
 X Não permanecer por baixo do suporte durante a montagem.

 

�

�

�

 X Colocar o perfil do suporte A (1) no bloco de fixação, na parte inferior (2).
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 X Aparafusar o bloco de fixação na parte superior (3) 
com o parafuso de cabeça escareada M8×16 (4)  
à placa lateral (binário de aperto 24 Nm).

O perfil do suporte A (1) está fixado.

�

�

�

5.4 Montar as peças laterais

ADVERTÊNCIA! 
Perigo de ferimento! As peças laterais são muito pesadas e podem cair.

 X Proteger as peças laterais contra tombamento durante a montagem.

CUIDADO
Perigo de ferimento! O vidro das peças laterais pode estilhaçar.

 X Manusear as peças laterais de forma meticulosa e cuidadosa.

 X Montar a peça lateral
 X Inserir a porca sextavada (2) e o parafuso 

sextavado (1).
�

�

Colocar a borracha do envidraçado

 X Cortar a borracha do envidraçado (3) ao com-
primento do vidro.

 X Fixar a borracha do envidraçado na aresta 
superior do vidro.

 X Colocar o parafuso de ajuste (4).

� �
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Colocar a peça lateral

Montagem do suporte:
 X Colocar a peça lateral pré-montada (1) pelo 

lado de fora sobre o friso de solo (2).
Montagem do lintel:

 X Colocar a peça lateral pré-montada (1) pelo 
lado de dentro sobre o friso de solo (2).

�

�

 X Levantar/rebater a peça lateral (1) até ela ficar 
encostada ao suporte na parte superior.

�

Fixar a peça lateral

 X Rebater completamente a peça lateral (1) e introduzi-la no friso da parede (5).

 

�

�
�

�

�

 X Desatarraxar o parafuso de ajuste (4) em cima, 
na peça lateral, até ficar encostado ao suporte.

�
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Montar as coberturas
 X Aparafusar a tampa (1) com os parafusos de 

sextavado interno (2) ao suporte (3).

�
�

�

 X Na área de passagem da porta, encaixar o painel 
de cobertura (4) pelo lado inferior no suporte.

�
 X Engatar a cobertura (5) no suporte.

�

Fixar a peça lateral

 X Aplicar o parafuso de cabeça lenticular para chapa 
BZ 4,8 x 16 na peça lateral (6) em baixo e apertá-lo. 
Este parafuso protege a peça lateral contra 
deslocamento.

�

Ajustar folga de ar do solo e a folga de sombra
 X Adaptar entre si os ajustes dos parafusos de suspensão nas folha da porta (ver as instruções de montagem do 

automatismo).

Montar as claraboias

 X Ao montar as claraboias, observar as instruções de montagem do fabricante.
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5.5 Aparafusar o perfil do suporte B ao perfil do suporte A

ADVERTÊNCIA!
Perigo de ferimento devido à queda de componente
O perfil do suporte B é muito pesado e difícil de manusear.

 X Montar o perfil do suporte B com, pelo menos, 3 pessoas.
 X Não permanecer por baixo do suporte durante a montagem.

 

�

�

�

 X Aparafusar o perfil do suporte B (2) com os parafusos M6×20 DIN 912 (3) ao perfil do suporte A (1) (binário  
de aperto 10 Nm).

Uma vez que as juntas das peças laterais assentam, é necessário reapertar os parafusos na área da superfície 
sombreada.

 X Apertar os parafusos pela seguinte sequência:

 

�� ��
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
� ���
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5.6 Montar a calha de rolamento no perfil do suporte A

5.6.1 Aparafusar as placas laterais à calha de rolamento

 �

�

�

 X Aparafusar as placas laterais (1) com 3 parafusos lenticulares para chapa ISO 7049 ST4,8×25, respetivamente,  
à calha de rolamento (2) (binário de aperto 5 Nm).

5.6.2 Montar a calha de rolamento

 

� �
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5.7 Montagem do lintel (pré-montagem na parede)

ADVERTÊNCIA! 
Perigo de ferimento! Os perfis são muito pesados e podem cair.

 X Durante a montagem proteger os perfis contra queda com, pelo menos, duas a três pessoas.

 X Aparafusar o suporte (1) à parede.

�

 X Colocar e fixar a peça lateral (2).

�

 X Aparafusar o perfil (3) ao suporte (1).

�

�

 X Aparafusar a calha de rolamento (4) ao perfil (3).

�

�
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6 Desmontagem

ADVERTÊNCIA! 
Perigo de ferimento! O resguardo é mantido através de um entalhe.

 X Tirar a cobertura sempre acompanhado e descê-la cuidadosamente presa pelo cabo de retenção.

CUIDADO
Perigo de ferimento! O vidro das peças laterais pode estilhaçar.

 X Manusear as peças laterais de forma meticulosa e cuidadosa.

ADVERTÊNCIA! 
Perigo de ferimento! As peças laterais são muito pesadas e podem cair.

 X Proteger as peças laterais contra tombamento durante a montagem.

ADVERTÊNCIA! 
Perigo de ferimento! A viga cantiléver é muito pesada e pode cair.

 X Durante a montagem, proteger o suporte autoportante contra queda com, pelo menos, duas a três pessoas.

 X Proceder à desmontagem pela forma inversa da montagem.
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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


