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GEIGER: Made in Germany
Produkty “Made in Germany” odzwierciedlają 
doskonałą jakość na rynkach światowych,  
dzięki czemu klienci w 
Niemczech i za granicą,  
cenią produkty ...

R+T STUTTGART
Wiodące światowe targi 
rolet, drzwi, bram i osłon 
przeciwsłonecznych

24 – 28 lutego 2015 
Targi Stuttgart, Niemcy

■■ Redakcja

Kończy się rok pełen 
sukcesów
Zbliża się ku końcowi rok 2014 – pełen sukcesów 
dla firmy GEIGER: użyliśmy naszego potencjału w 
celu udoskonalenia i dalszego rozwoju naszych 
produktów aby ustalić standardy, wyznaczyć 
trendy i zaproponować innowacyjne rozwiązania 
dla rynku.

Już dzisiaj nasz zespół z działu rozwoju pracuje 
nad produktami ochrony przeciwsłonecznej dla 
przyszłości –mając zawsze za cel udoskonalenie 
jakości i fachowości. Właśnie teraz byłby najlepszy 
czas aby usiąść wygodnie i cieszyć się zasłużonym 
odpoczynkiem.

Ale my mamy już przed sobą kolejne duże 
wyzwanie: wiodące światowe targi R+T dla rynku 
rolet, bram i osłon przeciwsłonecznych startują 
24 lutego 2015 roku w Stuttgarcie i stanowią dla 
nas ważną platformę innowacyjności. Czekamy 
na możliwość zaprezentowania najnowszych 
produktów firmy GEIGER o udowodnionej jakości 
„Made in Germany”. Komponenty wchodzące 
w skład naszych wydajnych, szybkich i cichych 
silników są zaprojektowane przez firmę GEIGER – 
od najmniejszego kółka zębatego po ocynkowaną 
rurę. Odwiedź nas w lutym na targach R+T w 
Stuttgarcie i przekonaj się sam!

Przy tej okazji chcielibyśmy życzyć radosnego 
czasu świątecznego i spokojnego, dostatniego 
Nowego Roku.

■■ Targi

Odwiedź nas na R+T w 
Stuttgarcie
Przez ostatnie 50 lat, wiodące światowe targi R+T – 
odbywające się co 3 lata – dają możliwość poznania 
nowości na rynku rolet, bram i osłon przeciwsłonecznych 
w skali 1:1 oraz stwarzają doskonałe warunki do rozmów 
ze specjalistami i dyskusji technicznych z inżynierami. 

Jako główny innowator i siła pociągowa rozwoju w 
sektorze osłon przeciwsłonecznych firma GEIGER 
zaprasza od 24 do 28 lutego 2015 roku na targi R+T 
Stuttgart. Przyjdź i odwiedź firmę GEIGER na jej stoisku o 
powierzchni 250 m², numer C22 w hali 3. Przedstawimy 
wszystkie nowości, które wyprodukowaliśmy w przeciągu 
minionych trzech lat: na przykład piloty i przełączniki 
ścienne L-Concept o eleganckim designie. Łączą one 
estetykę i funkcjonalność, uwydatniając nowoczesny 
wygląd przy równoczesnym 
zachowaniu wszystkich 
aspektów użytkowości.

Posiadamy też nowe 
rozwiązania dla silników do 
żaluzji. Razem z naszymi 
silnikami elektrycznych 
klasy premium E06 i E07 
rozwijamy linię produktów 
GEIGER GJ56... 

Funkcje uzupełniające 
zapewniają zwiększone 
bezpieczeństwo 
użytkowania oraz 
poszerzony zakres 
wykorzystania napędów, w 
kontekście ciągłego rozwoju automatyzacji budynków w 
systemach zintegrowanych SMI i KNX. 

Pilot L-Concept

GJ56.. E06 i E07 SMI

Hans-Michael Dangel Dr. Marc Natusch



GEIGER: 100% Made in Germany
Przez ponad 100 lat znak „Made in Germany”, którym 
opatrzone są niemieckie produkty, stanowi synonim 
najwyższej możliwej jakości. Produkty “Made in Germany” 
odzwierciedlają doskonałą jakość na rynkach światowych, 
dzięki czemu klienci w Niemczech i za granicą, cenią pro-
dukty z Niemiec – co jest stałym trendem. Niestety obec-
nie wielu niemieckich producentów dość luźno traktuje 
pojęcie „Made in Germany” i używa – z uwagi na koszty 
– importowanych części, które następnie są składane na 
terenie Niemiec. GEIGER jest firmą z tradycjami, w której 
sytuacja wygląda całkowicie inaczej: jakość GEIGER jest w 
100% MADE IN GERMANY.

Od swojego powstania GEIGER nieprzerwanie produ-
kuje wyłącznie w Bietigheim-Bissingen w Niemczech. 
Wszystkie działy firmy są ściśle ze sobą powiązane. 
Wysoka integracja poszczególnych sektorów, poczynając 
od projektu produktu aż do jego wytworzenia, zapewnia 

optymalną interakcję 
od poziomu pierwot-
nego pomysłu aż po 
produkcję seryjną. 
Każdy kolejny etap 
procesu – od obróbki, poprzez produkcję silników i części 
plastikowych, aż do montażu – przeprowadzany jest na 
miejscu, dzięki czemu jesteśmy w stanie spełniać specyfi-
czne wymagania naszych klientów. Wytwarzanie trwałych 
produktów o najwyższej jakości traktujemy jako główną 
przesłankę do wysokiej integracji produkcji.

Przekonaj się sam, zapraszamy do odwiedzenia hal pro-
dukcyjnych firmy GEIGER w Bietigheim-Bissingen w czasie 
trwania targów w Stuttgarcie. 

Godnym uwagi wydarzeniem jest również wieczór fir-
mowy GEIGER w czwartek, 26 lutego 2015. Świętuj z nami 
i ciesz się relaksującym wieczorem w naszej firmie, w 
Bietigheim-Bissingen (w pobliżu Stuttgartu). 

Rejestracja e-mailowa: geiger-evening@geiger.de.

GJ56..-DuoDrive

Przekładnia stożkowa do instalacji po lewej lub po prawej stronie

100% GEIGER: technologia obróbki tworzyw sztucznych

„Silniki firmy GEIGER nie idą na kompromis” to motto 
przewodnie powstania naszego nowego szybkiego silnika 
do żaluzji – GJ56..-DuoDrive. Jak sama nazwa wskazuje, 
firmie GEIGER udało się połączyć dwie prędkości w 
jednym silniku. W fazie startowej, silnik obraca się powoli, 
co pozwala na precyzyjne ręczne ustawienie i dokładne 
wyregulowanie pozycji lameli. Późniejsze zwiększenie 
tempa pracy silnika zapewnia szybkie zamknięcie się 
żaluzji.

Przekładnie do rolet zewnętrznych serii 444F6.., 446F6.. 
i 456F6.. zostały udoskonalone swoim wyszukanym 
wyglądem. Dzięki wbudowanej funkcji przełączania 
kierunku nawijania, każda przekładnia może być 
zainstalowana zarówno po lewej jak i po prawej stronie 
okna: innowacyjne rozwiązanie, które znacząco ułatwia 
montaż.

Odwiedź nas na targach R+T, przyjrzyj się naszym 
nowościom i nie wahaj się porozmawiać z nami o naszych 
produktach, komponentach, innowacjach itd.

Załączamy voucher na bilet darmowego wstępu na targi 
R+T 2015.

Do zobaczenia wkrótce, czekamy na Ciebie.
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