
Sony Centre, Berlin

GEZE TS 1000 C

BEWEGUNG MIT SYSTEM

Fechos de porta superiores para portas de 1 folha

 SISTEMAS DE PORTAS GEZE 
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GEZE TS 1000 C

Fechos de porta superiores para portas de 1 folha

Características do produto

� Força de fecho variável, 

 bastando simplesmente rodar 

 o suporte de apoio dos tirantes:

 força de fecho `fraca´ 

 (tamanho 2 segundo a EN 1154)

  para larguras de folha até 850 mm

  força de fecho `forte´ 

 (tamanho 3 segundo a EN 1154) 

 para larguras de folha até 950 mm

�   Aumento da força de fecho 

 por meio de montagem deslocada, 

 para larguras de folha até 850 mm

 (tamanho 4 segundo a EN 1154)

�  Velocidade de fecho e impacto � nal 

 hidráulico reguláveis

�  Opção: � xação entre 700 e 1500

Campo de aplicação

�   Para portas � xas num dos lados, 

 largura da folha até 950 mm 

 (1100 mm)

�   Sem adaptação, não aplicável 

 para portas com � xação do lado 

 direito e do lado esquerdo

�   Todos os tipos de montagem comuns

Texto de adjudicação

Fecho superior de porta GEZE TS 1000 C

com força de fecho variável,

velocidade de fecho e impacto � nal 

reguláveis, opcionalmente com placa 

de montagem

Tom de cor:

( ) prateado

( ) bronze escuro

( ) branco

( ) preto

( ) cor de bronze

( ) RAL ...

Medidas EN tamanho 2/3

Medidas EN tamanho 4, máx. ângulo de abertura aprox. 1100
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GEZE TS 1000 C

Versão padrão / conjunto de fornecimento

Fecho de porta automático 

GEZE  TS 1000 C completo com tirantes, 

material de montagem e matriz de 

encosto (não inclui placa de montagem).

Versão 

GEZE TS 1000 C com tirantes de � xação

com ângulo de � xação regulável 

entre 700 e 1500

GEZE TS 1000 C – Informações para a encomenda

Designação Versão Nº

GEZE TS 1000 C

Fecho de porta automático com tirantes

prateado 101765

bronze escuro 101766

branco RAL 9016 101767

preto RAL 9005 101678

cor de bronze 101770

cor RAL 101769

GEZE TS 1000 C

com tirantes de � xação

prateado 101771

bronze escuro 101772

branco RAL 9016 101773

preto RAL 9005 101774

cor de bronze 101777

cor RAL 101776

GEZE TS 1000 C

Fecho de porta automático sem tirantes

prateado 114303

bronze escuro 114304

branco RAL 9016 114305

preto RAL 9005 114306

cor de bronze 114307

cor RAL 114308

Tirantes prateado 101878

bronze escuro 101879

branco RAL 9016 101881

cor RAL 101882

Tirantes de � xação prateado 101815

bronze escuro 101816

branco RAL 9016 101817

cor RAL 101818

Material de montagem

Placa de montagem 

para portas sem � xação do fecho directa

prateado 072019

bronze escuro 072020

branco RAL 9016 072021

preto RAL 9005 072022


