
GEZE ActiveStop

Adequado para 

qualquer situação 

habitacional.

O novo conforto 
das portas



Descubra o GEZE ActiveStop  
também online: activestop.geze.com/en

Escolha a variante adequada para a sua situação:

Cumpre os máximos requisitos de design: o GEZE  
ActiveStop integrado para portas de madeira.

Montagem simples: o GEZE ActiveStop 
sobreposto para portas de madeira e vidro.

As portas  
fazem mais  
do que pensa.

GEZE ActiveStop

Entre nas suas divisões com o máximo conforto: 
 
O amortecedor de porta GEZE ActiveStop pode parar as portas 
com suavidade, fechá-las silenciosamente e mantê-las abertas 
de forma confortável. O bater de portas, dedos entalados e 
mossas nas paredes ou móveis são coisas do passado. Graças a 
duas versões diferentes, é possível pré-instalar o amortecedor 
ou reapetrechar portas com o mesmo de forma muito simples. 
Com o GEZE ActiveStop pode combinar funcionalidade, 
segurança e estética – e desfrutar de um renovado conforto.

Fecho  
silencioso
Graças ao amortecimento 
ativo a porta fecha de forma 
lenta e muito silenciosa. As-
sim, para além do bater das 
portas, o GEZE ActiveStop 
evita também danos maça-
dores nas portas e minimiza 
ainda os riscos de ferimento.

Abertura fixa  
confortável
Para que a porta não feche 
batendo, o GEZE ActiveStop
mantém-na aberta. Os 
batentes de portas deixam 
de ser necessários. A posição 
fixa pode ser estabelecida 
com o ângulo de abertura de
ajuste personalizado.

Paragem  
suave
Paredes e móveis danifi-
cados atrás das portas são 
inestéticos e, acima de tudo, 
são escusados. O 
GEZE ActiveStop abranda  
o impulso durante a  
abertura e, em seguida, para 
a porta na posição desejada.

Três funções para um  
conforto e segurança reforçados:

GEZE ActiveStop
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Descubra  

as vantagens do  

GEZE ActiveStop

As nossas portas  
param sempre 
a tempo. Mesmo 
quando tenho as 
mãos ocupadas.Paragem  

suave
Com o GEZE ActiveStop não terá de voltar a aborrecer-se com paredes e peças de 
mobiliário danificadas por portas. O amortecimento inteligente abranda atempa-
damente as portas, mesmo em caso de uma abertura vigorosa. Mas existem outras 
vantagens. Após o abrandamento ligeiro, o GEZE ActiveStop volta a abrir a porta de 
forma automática e segura até à posição de paragem de ajuste personalizado. 
Assim, os objetos atrás da porta são preservados – mesmo se não tiver nenhuma 
mão livre.

6



Abertura fixa 
confortável
Quando se forma correntes de ar fortes enquanto se está a arejar a casa, as portas cedem 
facilmente, e batem de forma descontrolada. O GEZE ActiveStop entra em ação nestas 
situações, e mantém as portas abertas na posição pretendida, mesmo sem meios 
auxiliares. Os batentes de porta adicionais na parede ou no piso podem ser dispensados – 
independentemente do número de janelas que estejam abertas.

As nossas portas  
resistem a qualquer
corrente de ar.
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A porta do meu 
quarto fecha de 
forma demasiado 
silenciosa.

Fecho 
silencioso
Portas a bater de forma irritante são coisa do passado. O GEZE ActiveStop 
garante tranquilidade em casa. O amortecimento ativo abranda mesmo as portas 
que estejam a bater de forma rápida, e fecha-as silenciosamente. O fecho 
lento não reduz apenas o nível de ruído. Preserva também as folhas das portas e 
as arquitraves, minimiza o perigo de ferimento e descontrai a vida familiar.
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UM VERDADEIRO CENTRO 
DAS ATENÇÕES

De acordo com a sua configu-
ração de porta, é possível escol-
her entre as seguintes variantes 
de cor:

idêntico ao aço inoxidável

prateado

branco RAL 9016

Mediante pedido, estão disponíveis outras cores.

25°0°
Amortecimento e recuo  
na direção de fecho

Quando está a fechar, a porta começa a  
ser abrandada a partir de um ângulo de 25° e 
é fechada automaticamente. 

A partir de um ângulo de 60°, a porta que está 
a abrir é ligeiramente abrandada e continua a 

ser  aberta automaticamente – até ao  
ângulo de abertura de ajuste personalizado  

máx. de 140° (em portas de vidro 110°).

Amortecimento e recuo  
na direção de abertura

110°/ 140°

Neste intervalo, o GEZE ActiveStop  
deixa que a porta se mova livremente. E não 
importa a força de impulso da porta – o amorte-
cedor apara-a de forma fiável e segura a partir 
dos 25° ou 60°.

Movimento livre entre  
25° e 60°

60°

O ângulo de abertura e a posição 
de paragem podem  

ser ajustados de forma variável. Portas de madeira: 80°–140°
Portas de vidro: 80°-110°

Abertura fixa segura e  
abertura confortável

O GEZE ActiveStop mantém a porta fechada. 
Desta forma, pode dispensar o trinco e o puxa-
dor, o que lhe dá maior liberdade estética. Sem 
trinco, a porta é aberta com facilidade, mesmo  
se tiver as mãos ocupadas. 

Descubra o GEZE ActiveStop também online: activestop.geze.com/en

APLICAÇÃO UNIVERSAL

Em função da versão, o GEZE ActiveStop pode ser 
aplicado em portas de madeira ou vidro até 45 kg. 
E praticamente em todas as portas padrão. 

AJUSTE PERSONALIZADO
 
Pode ajustar o grau de abertura da sua porta e de 
amortecimento do GEZE ActiveStop durante a 
abertura ou o fecho da mesma, de acordo com as 
suas necessidades e a situação habitacional. 

FIABILIDADE PERMANENTE

O GEZE ActiveStop é um produto sustentável e 
durável “Made in Germany”. Com a sua funciona-
lidade, segurança e estética, o amortecedor de 
porta oferece a máxima qualidade sem restrições.

GEZE  ActiveStop  INTEGRADO

Pré-instalado e praticamente invisível. 
Ideal para construções novas ou em 
caso de instalação de novas portas.

GEZE  ActiveStop  SOBREPOSTO

Montagem simples e remoção prati-
camente impercetível. Perfeito para 
reapetrechar portas existentes.

GEZE ActiveStop

Mais conforto em  
sua casa.
O amortecedor de porta funcional 
que não compromete.

12 13 Conforto das portas
GEZE ActiveStop 

http://activestop.geze.com/en


GEZE ActiveStop INTEGRADO

GEZE ActiveStop  SOBREPOSTO – PORTA DE MADEIRA

GEZE ActiveStop  SOBREPOSTO – PORTA DE VIDRO

activestop.geze.com/en 2020_05  n.o de ident. 189181 PT  Reservado o direito a alterações

O novo conforto das portas em detalhe.
Informações sobre o GEZE ActiveStop.
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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 manuten-
ção em portas de quartos residenciais

concebido para o funcionamento sem manuten-
ção 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 especiali-
zado 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 
Mediante pedido, estão disponíveis outras cores.

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



Este folheto foi-lhe entregue por:GEZE Iberia S.R.L.

C/ Andorra 24

08830 Sant Boi de Llobregat

(Barcelona)

Teléfono: +34 902194 036

Telefax: +34 902194 035

Correo electrónico: info.es@geze.com

activestop.geze.com/en
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