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GEIGER: Made in Germany
Zboží Made in Germany vykazuje vysokou kvalitu 
a uživatelé z Německa i zahraničí rádi po těchto 
výrobcích sáhnou ...

R+T STUTTGART
Největší výstava rolet, vrat a stínicí 
techniky 

24.-28. února 2015  
Výstaviště Stuttgart

■■ Editorial

Úspěšný rok se blíží ke 
konci
Rok 2014 pomalu končí, pro firmu GEIGER 
Antriebstechnik to byl velmi úspěšný rok: 
neúnavně jsme dále vyvíjeli a testovali naše nové 
výrobky jak v rámci vlastního firemního vývoje, 
tak ve spolupráci s našimi zákazníky. I dnes pracují 
naši vývojoví pracovníci důrazem na pohonech pro 
stíníci techniku zítřka s důrazemna stále stoupající 
kvalitu ...

Vlastně by byl nyní čas si v klidu sednout a rozjímat 
v nadcházejícím svátečním čase. Ale my máme 
před očima už další cíl: výstavu R+T pro rolety, 
vrata a stínicí techniku, která začíná 24. února 
2015. Ná této výstavě Vám představíme GEIGER 
novinky v GEIGER kvalitě, Made in Germany. Díly 
našich vysoce účinných, rychlých a tichých pohonů 
vyrábíme v naší firmě – od jednotlivých ozubených 
koleček po galvanické pokovení trubek motoru. 

Díky těmto možnostem naší výroby dosahujeme 
vysoké kvality na kterou jsme právem hrdi.

Navštivte nás na výstavě R+T a přesvědčte se sami.

Zatím Vám přejeme příjemné a klidné prožití 
vánočních svátků a dobrý start do nového roku.

■■ Výstava

Navštivte nás  
na R +T
Už 50 let nabízí výstava R+T ve tříletých cyklech možnost 
sledovat novinky v oborech rolet, vrat a sínění, možnost 
sledovat v měřítku 1 : 1 i vést jednání s výrobci a vývojem.

GEIGER Antriebstechnik nemůže jako významná inovační 
firma chybět. Rádi Vás zveme od 24. - 28. února k návštěvě 
našeho stánku na výstavě ve Stuttgartu. 

Na našem stánku o 250 m² č. C22 v hale 3 budeme 
vystavovat veškeré naše novinky v oblastech elektrických 
i mechanických pohonů, které se v naší výrobě a vývoji 
během posledních 3 let objevily: např. elegantní dálkový 
ovladač L-Concept, který jde nad pouhou funkčnost a 
poskytuje kromě ní i vysokou estetiku. 
 

Také v oblasti pohonů  
venkovních žaluzií se 
objevila řada novinek: 
Premiové elektronické 
pohony E06 a E07 rozšiřují 
naši výrobní řadu GJ56... 

Nové funkce poskytují vyšší 
bezpečnost provozu a 
rozšiřují možnosti nasazení 
pohonů v kontextu 
systémové integrace budov 
na základě rozhraní SMI 
nebo KNX. 

L-Concept dálkový ovladač

GJ56.. E06 a E07 SMI

Hans-Michael Dangel Dr. Marc Natusch



GEIGER: 100% Made in Germany
Tato věta Made in Germany se objevuje na německých 
výrobcích už více než 100 let.. Zboží Made in Germany 
vykazuje vysokou kvalitu a uživatelé z Německa i 
zahraničí toto zboží často vyhledávají a upřednostňují.  
Se vzrůstajícím trendem. Bohužel se objevují německé 
firmy, které heslo Made in Germany zneužívají a díly  
nakupují u levnějších zahraničních dodavatelů. Jako 
tradiční výrobce to firma GEIGER vidí jinak a zaručuje 
kompletní výrobu veškerých částí v rámci Německa,  
kvalita je na 100 % MADE IN GERMANY.

Od svého vzniku vyrábí GEIGER výhradně ve městě 
Bietigheim-Bissingen. Veškeré části firmy jsou prostorově 
a transportně úzce propojeny. Vysoká integrace všech 
částí od vývoje až po výrobu se stará o optimální souhru 
od prvotního nápadu až po sériovou výrobu. 

Tato spolupráce celé 
firmy je základní 
podmínkou výroby 
vysoce kvalitních a 
dlouhodobé fungu-
jících pohonů GEIGER. 

Obrábění kovových dílů, lisování plastů, montáž, veškeré 
výrobní kroky jsou prováděny v Bietigheim-Bissingenu. 
Jednotlivé díly i celková povrchová úprava – všechno je 
prováděno ve firmě GEIGER.

Využijte příležitost a navštivte naši výrobu během výstavy 
R+T ve Stuttgartu, přesvědčte se sami.

Další zajímavou možnost k naší návštěvě máte ve čtvrtek 
26. února kdy pořádáme GEIGER-večer v našem závodě 
V Bietigheim-Bissingenu – kousek od Stuttgartu. Během 
tohoto večera Vás rádi pohostíme a máte současně 
možnost nahlédnout do naší výroby. 

Zamluvte si prosím účast na našem e-mailu  
geiger-evening@geiger.de.

GJ56..-DuoDrive

Přepínatelná kuželová převodovka 

100% GEIGER: pohled do výroby plastových dílů

Kombinace místo kompromisu - tak by se dal v krátkosti 
představit náš nový pohon pro venkovní žaluzie GJ56..-
DuoDrive. Jak už sám název napovídá, podařilo se nám 
v tomto pohonu smysluplně propojit 2 rychlosti: nízká 
rychlost po zapnutí umožňuje snadné a přesné nastavení 
polohy lamel, následná vysoká rychlost garantuje rychlé 
zvednutí nebo spuštění žaluzie.

Vždy správný směr otáčení zajišťují naše nové převodovky 
řady 444F6.., 446F6.. a 456F6...

Díky integrované přepínací funkci lza každou převodovku 
osadit a správný směr otáčení nastavit podle potřeby 
přímo na okně.. Jedná se o inovativní řešení, které výrazně 
usnadňuje montáž.

Navštivte nás na R+T, vyzkoušejte si naše novinky přímo 
na místě a diskutujte s námi.Použijte přiložený volný 
vstup.

Těšíme se na Vás.
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