
GEZE ActiveStop INTEGRADO

GEZE ActiveStop  SOBREPOSTO – PORTA DE MADEIRA

GEZE ActiveStop  SOBREPOSTO – PORTA DE VIDRO

activestop.geze.com/en 2004  n.o de ident. 189181 PT  Reservado o direito a alterações

O novo conforto das portas em detalhe.
Informações sobre o GEZE ActiveStop.



ÁREAS DE 
APLICAÇÃO

GEZE ActiveStop integrado GEZE ActiveStop sobreposto

Tipo de porta Portas de interior de madeira, rebatidas e  
niveladas

Portas de interior de madeira, rebatidas e 
niveladas; portas de interior de vidro com 
arquitrave de madeira   
Atenção: vidro acetinado requer acessórios 
especiais

Peso da folha função otimizada até 45 kg função otimizada até 45 kg

Largura da folha função otimizada até 1.100 mm função otimizada até 1.100 mm

Espessura da folha desde 38 mm no caso de madeira: pelo menos 12 mm

Profundidade do lintel no caso de vidro: pelo menos 29 mm

Batente da porta para DIN à esquerda e DIN à direita para DIN à esquerda e DIN à direita

Tipo de montagem embutida montagem sobreposta, vidro: lado oposto 
da dobradiça, madeira: lado da dobradiça

Folga da dobra da porta entre a folha da porta e a arquitrave aprox. 
6 mm espaço livre na área de alavancagem

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Amortecimento e recuo Direção de fecho – início a partir de aprox. 25°
Direção de abertura – início a partir de aprox. 
60°

Direção de fecho – início a partir de aprox. 25°
Direção de abertura – início a partir de aprox. 
60°

Área de movimento livre posição da porta de escolha livre – 
entre 25° e 60°

posição da porta de escolha livre –  
entre 25° e 60°

Ângulo de abertura da porta limitável em contínuo – 
entre 80° e 140°

limitável em contínuo – 
entre 80° e 140° (madeira) ou 110° (vidro)

Capacidade de 
amortecimento

ajustável através de válvula ajustável através de válvula

Proteção contra sobrecarga com válvula de segurança integrada com válvula de segurança integrada

Manutenção reduzida concebido para o funcionamento sem manu-
tenção em portas de quartos residenciais

concebido para o funcionamento sem manu-
tenção em portas de quartos residenciais

INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Pontos de fornecimento Comércio de ferragens ou folhas de porta e  
arquitraves pré-montadas no comércio espe-
cializado de portas

Comércio de ferragens ou online em  
activestop.geze.com/en

Número de encomenda 163411 (kit completo pronto a montar  
prateado)

184105  vidro, a imitar aço inoxidável
184091  vidro, prateado 
184103  vidro, branco RAL 9016 
184102  madeira, prateado  
184104  madeira, branco RAL 9016
184106  madeira, a imitar aço inoxidável 

Âmbito de fornecimento

GEZE ActiveStop, guia deslizante com 
corrediça e batente, braço de ligação, bloqueio 
de puxador universal, material de montagem

GEZE ActiveStop, guia deslizante com 
corrediça e batente, braço de ligação, bloqueio 
de puxador universal, material de montagem, 
resguardos de design

Acessórios 165814 linguetas de fixação para guia deslizante
166886 dispositivo de fresagem 
169725 cobertura de aresta fresada RAL 7035
169724 cobertura de aresta fresada RAL 9016
179624 cobertura de aresta fresada conforme 
RAL

184109 kit de fixação para vidro especial

Dados técnicos


