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GEZE mustad uksesulgurid vastavad
moodsate ehitiste vajadustele

Kõrged disainistandardid ja mugavus on tänapäeva ehitusnõuete selge osa.
Klassikalised uksesulgurid tagavad kasutajate mugavuse ja ohutuse ning
vajavad tihtipeale eritingimusi. Vajadus, et uksesulgur sulanduks visuaalselt nii
ukse kui toa disaini, on tänapäeval aktuaalsem kui kunagi varem, ja GEZE on
valmis sellele väljakutsele vastama. Tuleme mustade uksesulgurite trendile
vastu juba turu poolt heaks kiidetud sulguritega.
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Uksesulgurid tagavad, et maja uksed, mis ei pea lahti seisma, oleksid alati suletud. Nii
ei pea ust käsitsi sulgema. Uksesulgur tagab ka usaldusväärse ukse sulgumise
tulekahju korral. Igale isesulguvale uksele ja erivajadusele leiab GEZE alati sobiva
lahenduse.

GEZE uksesulgurid sisekujunduses
GEZE pakub laia valikut uksesulgureid paljude variatsioonide ja erinevate tehniliste
ja visuaalsete võimalustega. GEZE Boxer ja GEZE Boxer ISM & E-ISM integreeritud
uste sulgursüsteeme küsitakse tihtipeale kohtades, mis pööravad suurt tähelepanu
sisekujundusele, näiteks hotellides. GEZE TS5000 libiseva relsiga uksesulgur ja
standardse käärvarrega TS4000 on oma valdkonna tipud ja saadaval mitmes
variatsioonis, nii tuletõkkeuste, topeltuste, integreeritud uste kui teiste spetsiifiliste
vajaduste puhuks.

Tuleviku disainitrendid
Kontorihoonete, muuseumite, lennujaamade, raudteejaamade ja kodude disain
on tihti rahvusvaheliste mõjutustega. Hea arhitektuur on alati iga projekti aluseks.
Ühest küljest on see struktuur, mis kasutab mineviku kogemust funktsionaalseks
inspiratsiooniks. Samal ajal on see uute trendide otsimine ja uuenduslikud
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võtted tuleviku muutmiseks. “Näeme täna turul trendi, et toode peab sulanduma
peaaegu märkamatult ukse raamiga. Siseruumide, nagu ka uste stiliseerimine liigub
puhta ja tihtipeale põhjamaise välimuse suunas, mis toob mängu musta uksesulguri,”
ütles GEZE juht Patrik Larsson.

Must TS 5000 vastab Baltikumi turu nõudmistele
GEZE uksesulgurid on kitsad, elegantse disainiga ja sulanduvad ideaalselt moodsa
arhitektuuriga. Integreeritud mudelid on praktiliselt nähtamatud ja visuaalsed
uksesulgurid on saadaval suures värvivalikus, mis võimaldab neil ideaalselt sulanduda
arhitekti visiooniga. “Me näeme turul suurt trendi, et disainis on nõudlus musta värvi
toodete järgi. Baltimaade klientidele on eriti atraktiivne meie must uksesulgur TS 5000.
Teine suurepäraselt interjööri sulanduv sulgur on GEZE Boxer. Ukse külge kinnituv
Boxer on vaevumärgatav. GEZE pakub mitut läbimõeldud võimalust, mis vastavad
moodsatele disaininõuetele,” võttis Patrik Larsson teema kokku.

Lisainfo:
www.geze.com/en/products-solutions/swing_doors
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