
GEZE ActiveStop

Geschikt voor 

iedere 

Woonsituatie 

Het nieuwe 
Deurcomfort



Kies de juiste versie voor uw deursituatie:

Voldoet aan de meest veeleisende ontwerp 
vereisten: GEZE ActiveStop inbouw voor houten 
deuren.

Eenvoudig te installeren: GEZE ActiveStop 
opbouw voor zowel houten als glazen deuren.

Deuren kunnen  
meer dan u zich 
kunt voorstellen

GEZE ActiveStop

Betreedt uw kamers eenvoudiger dan voorheen: 
 
De GEZE ActiveStop deurdemper kan deuren voorzichtig stoppen, 
rustig sluiten en eenvoudig openhouden. Het dichtslaan van deu-
ren, ingeklemde vingers en beschadigingen aan muren of meubels 
behoren hiermee tot de verleden tijd. Dankzij twee verschillende 
uitvoeringen kan de deurdemper met het grootste gemak worden 
voorgemonteerd of achteraf op deuren worden gemonteerd. Met 
GEZE ActiveStop combineert u functionaliteit, veiligheid en de-
sign en ervaart u een geheel nieuwe deurcontrole.



Ontdek meer over de GEZE ActiveStop  
ook online: www.activestop.nl

Stil  
Sluitend
Dankzij de actieve demping 
sluit de deur langszaam en 
volledig geruisloos. GEZE 
ActiveStop voorkomt niet 
alleen het luide dichtslaan 
van deuren en vervelende 
deurschade maar minimali-
seert ook het risico op letsel.

Drie functies voor een sterk 
verbeterde controle en veiligheid:

GEZE ActiveStop



Eenvoudig 
openhouden
GEZE ActiveStop houdt de 
deur open om te voorkomen 
dat deze dichtslaat. Een 
deurstop is hierdoor niet 
meer nodig. De vasthoudpo-
sitie kan individueel worden 
ingesteld met behulp van de 
verstelbare openingshoek.

Zacht   
stoppen
Beschadigde muren of meu-
bels achter de deur zijn niet 
alleen een doorn in het oog 
maar vooral onnodig.  
GEZE ActiveStop remt de 
beweging af bij het openen 
en stopt de deur in de ge-
wenste positie.



Ontdek de voordelen 

van de   

GEZE ActiveStop



Geleidelijk 
afstoppen
Met GEZE ActiveStop heeft u nooit meer last van vervelende beschadigingen aan 
muren en meubels veroorzaakt door deuren. De intelligente demper remt deuren op 
tijd af, zelfs wanneer deze met volle kracht worden open geslingerd. Maar hij kan veel 
meer: na het zachte afstoppen opent de GEZE ActiveStop de deur veilig tot aan de in-
dividueel instelbare vasthoudpositie. Dit beschermt voorwerpen achter de deur zelfs 
wanneer u de deur wil openen met volle handen.



Onze deuren   
stoppen 
altijd op tijd. 
Zelfs wanneer u 
uw handen niet 
vrij hebt.



Openhouden 
met gemak
Wanneer er een raam open staat en er daardoor tocht ontstaat komen deuren sneller in 
beweging en hebben de neiging om ongecontroleerd dicht te slaan. GEZE ActiveStop grijpt 
actief in en houdt de deur zonder hulpmiddelen open in de gewenste positie. Dit is mogelijk 
zonder extra deurstop aan de muur of op de vloer, ongeacht hoeveel ramen er open staan.



Onze deuren zijn 
bestand tegen 
alle tocht.



Zacht  
sluiten
Irriterende dichtslaande deuren behoren tot het verleden. GEZE ActiveStop zorgt 
voor rust in huis. De active demping remt ook snel dichtslaande deuren voorzichtig 
af en sluit ze geruisloos. De langzame sluiting vermindert niet alleen het lawaai, het 
beschermt deurbladen en kozijnen, minimaliseert het risico op letsel en zorgt voor 
meer rust in huis.



De deur naar mijn 
kamer is veel, 
veel, veel te stil.



25°0°
Demping en sluiting van de 
deur in de sluitrichting 

De sluitende deur wordt vanaf een hoek van 
25° voorzichtig afgeremd en automatisch 
gesloten. 

Veilig sluiten en 
eenvoudig openen

GEZE ActiveStop houdt de deur gesloten. U kunt 
vergrendelingen en handgrepen achterwege 
laten en de deur naar uw wensen ontwerpen. 
De deur kan eevoudig worden geopend zonder 
vergrendeling, zelfs wanneer u uw handen niet 
vrij heeft. 

OVERAL INZETBAAR

GEZE ActiveStop kan worden toegepast  op hou-
ten of glazen deuren tot 45 kg, afhankelijk van het 
ontwerp. Kortom op vrijwel alle standaard deuren. 

INDIVIDUEEL INSTELBAAR
 
U kunt zelf instellen hoe ver uw deur moet openen 
en hoe sterk GEZE ActiveStop de deur moet dem-
pen  bij het openen en sluiten, afhankelijk van  de 
woonsituatie. 

BETROUWBAAR OP LANGE TERMIJN

GEZE ActiveStop is het product van duurzaam en 
langdurig vakmanschap „Made in Germany“.  De 
deurdemper biedt onbeperkte topkwaliteit met 
functionaliteit, veiligheid en esthetisch design.

GEZE  ActiveStop  INBOUW

Vooraf geinstalleerd en vrijwel on-
zichtbaar. Ideal für den nieuwbouw of 
bij het installeren van nieuwe deuren.

GEZE  ActiveStop  OPBOUW

Eenvoudig te installeren en kan 
worden verwijderd zonder lijmresten 
achter te laten. Perfect voor bestaan-
de deuren .

GEZE ActiveStop

Meer comfort 
in huis.
De functionele deurdemping  

zonder compromis.



Bij een hoek van 60° wordt de te openen 
deur voorzichtig afgeremd en automatisch  

geopend tot een individueel instelbare 
openingshoek van max. 140° (bij glazen deu-

ren 110°).

Deur dempen en sluiten 
in openingsrichting

110°/ 140°

GEZE ActiveStop laat uw deur vrij bewegen 
binnen dit gebied. Ongeacht met hoeveel kracht 
de deur wordt geopend, de demping vangt hem 
veilig en betrouwbaar op bij 25° of 60°.

Vrijloop tussen  
25° en 60°

60°

De  openingshoek is tevens de 
vasthoudpositie en kan 

continu worden aangepast. Houten deuren: 80°–140°
Glazen deuren: 80°–110°

Ontdek meer over de GEZE ActiveStop online: activestop.geze.com/de



Deze brochure wordt u aangeboden door:GEZE Benelux B.V.
Steenoven 36
5626 DK Eindhoven
Nederland
Telefoon: +31 402629080
E-Mail: geze.nl@geze.com

www.activestop.nl
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