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HISTORIE

CESTA K DOKONALOSTI: POUZDRO NAVRŽENÉ TAK, 
ABY DOBŘE FUNGOVALO.
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HISTORIE

Nejdůležitější částí naší práce je technika a zlepšování. ECLISSE 
zaměřuje svůj výzkum a vývoj na praktické, funkční a technologicky 
pokročilé výrobky, které něco vydrží.
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VYTVÁŘÍME 
POHYB, JSME 
TI KTEŘÍ HLE-
DAJÍ,
PROJEKTUJÍ 
A TVOŘÍ DUŠI
POSUVNÝCH 
DVEŘÍ.
DÍKY  P O U Z D R Ů M 
ECLISSE SE POSUVNÉ 
DVEŘE POHYBUJÍ S 
LEHKOSTÍ A PERFEKTNÍM 
ZAVŘENÍM. ECLISSE JE 
IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM 
K ROZDĚLENÍ A 
PROPOJENÍ PROSTORŮ.
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Celý příběh ECLISSE začal v osmdesátých letech, kdy pan Luigi De Faveri založil společnost ECLISSE 
s.r.l. a začal se sériovou výrobou pouzder. Pevné místo na trhu si ECLISSE zasloužilo především svou 
snahou zlepšovat kvalitu výrobků, naslouchat námětům a připomínkám architektů, projektantů, 
montážníků a uživatelů. Jsme vždy první, kdo přichází s novými nápady a inovacemi.
Chceme, aby naše výrobky byly jedinečné, originální a užitečné.

Aktuálně vyrábíme v průměru 1300 pouzder denně. Celosvětově má ECLISSE více než 2000 
prodejních míst, více jak 30 agenturních zastoupení a 10 dceřiných společností.

My jsme mezi nimi. Chceme, aby i u nás měla značka ECLISSE dobré a známé jméno, pod kterým si 
zákazníci představí špičkový produkt, kvalitní služby i jednání.
Pečlivě se staráme, aby naši zákazníci byli spokojeni. Poskytujeme technické
konzultace, pořádáme odborná školení, komunikujeme s architekty i projektanty a prezentujeme 
výrobky ECLISSE na veřejně přístupných 
místech, aby měl zákazník možnost si posuvný 
systém vyzkoušet. V současné době máme 
sídlo s centrálním skladem a technickým sálem 
na Řitce a vlastní prodejny v Praze na Smíchově, 
v Plzni, ve Velké Bystřici a máme rozsáhlou síť 
prodejců po celé České republice.

ECLISSE zaměřuje svůj výzkum na 
rozvoj výrobků v oblasti praktické, 
funkční a technologicky pokročilé. 
Stavební pouzdra jsou konstruována 
tak, aby se snadno montovala, a aby 
fungovala uživatelsky dlouhodobě 
a bezproblémově. Komunikujeme s 
architekty i designéry a vycházíme vstříc 
jejich kreativitě při projektování interiérů. 
ECLISSE můžete použít do jakéhokoli 
místnosti, máme více jak 10.000 možných 
posuvných řešení. Naše výrobky jsou 
testovány z hlediska trvanlivosti a 
odolnosti proti opotřebení dílů, vloupání, 
na nosnost a korozi.

Nejdůležitější 
součástí naší práce je 
investice do výzkumu. 
Garantujeme exkluzivitu 
a konkurenceschopnost. 
Naše průběžné 
technologické pokroky 
a inovace jsou chráněny 
patenty. Imitace nás 
nemohou zastrašit.

společnost

patentyvýzkum a vývoj
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BUDUJEME JI-
STOTU. VŠECHNY 
PRODUKTY JSOU
CERTIFIKOVÁNY 
UNI EN ISO 9001

U VÝROBKŮ TESTUJEME 
ŽIVOTNOST, ODOLNOST A 
STÁLOST POMOCÍ CSI INSTITU-
TU.  INOVUJEME, VYVÍJÍME 
NÁPADY NA ZPRACOVÁNÍ, 
UDÁVÁME NOVÉ PROSTOROVÉ 
KONCEPTY. TO VŠE UMOŽŇUJE 
NOVÉ A LEPŠÍ POJETÍ INTE-
RIÉRU. ECLISSE PRODUKUJE 
VÝROBKY VYSOKÉ KVALITY, VE 
KTERÝCH SE SNOUBÍ ÚČELNOST 
S KRÁSOU.
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Test životnosti (UNI EN 1527): po dlouhé sérii testů nosných vozíčků 
ECLISSE s kapacitou 100 a 150kg nebyly zaznamenány žádné funkční 
změny. Po 100 000 cyklech otevření a zavření stále vykazovaly 
perfektní funkci. Představte si, jak dlouho vydrží u vás doma!
Antikorozní test (UNI EN 1670): nosné vozíčky se také vyznačují 
nejvyššími hodnotami korozivzdornosti (4. třída) po 240 hodinách ve 
slaném vlhkém prostředí.

Tento systém je “vychytávkou” pro montážníky i zákazníky. Snadno se 
instaluje, a v případě revize či údržby stavebního pouzdra, se lehce 
demontuje, čímž se sníží vynaložené náklady zákazníka.
Je vyrobena z hliníku 6060 (norma UNI EN 9006/1) s povrchovou 
úpravou anodického lakování s tepelným ošetřením T5, které zaručuje 
vedle dlouhé životnosti ve vlhkých prostorech také velmi tvrdý povrch 
zajišťující lepší schopnost vedení vozíčků v kolejnici.

Test odolnosti dle normy 
UNI EN 1629: vzorová 
dveřní výplň rozměrů 1000 
x 2100 mm ve stavebním 
pouzdře ECLISSE (varianty 
zdivo a příčka systému 
suché výstavby) odolává 
nejsilnějším nárazům 
měkkého pytle o hmotnosti 
30 kg spouštěného 
kyvem z různých výšek v 
kolmé poloze. Stavební 
pouzdro i jeho příslušenství 
zůstaly nepoškozené, 
nezaznamenaly žádné 
změny, které by mohly 
zamezit bezproblémovému 
otevírání dveří.

Poskytujeme technické 
poradenství telefonicky, 
mailem i osobně. Veškeré 
potřebné informace 
naleznete na našich 
webových stránkách.
Stačí jeden klik!
www.eclisse.cz

Uvedené příkladu výsledků 
potvrzují,  s jakou péčí a 
rozvahou, vybírá Eclisse 
materiály pro své produkty. 
Kvalita stavebních pouzder 
Eclisse dosahuje nejvyšší 
úrovně mezi všemi 
stavebními pouzdry na trhu.

Po mnoha zkouškách a 
certifikačních testech 
jsme schopni vám s 
klidem poskytnout 
jedinečných 12 let záruky, 
a to nejen na kovové 
části pouzdra, ale také 
na všechny posuvné 
mechanismy.
To znamená, že naše 
pouzdra jsou bezpečná!

zkouška životnosti nosných vozíčků

garantujeme 
12 let záruky

naše služby

odnímatelná kolejnice

odolnost proti
vloupání
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NEJLEPŠÍ NÁPADY VÝHO-
DOU PRO PROJEKTANTY
PRO VYŠŠÍ FUNKČNOST A ŽIVOTNOST 
PERMANENTNĚ STUDUJEME A VYVÍJÍME TECH-
NICKÉ DETAILY NAŠICH POUZDER.

POUZDRO VERZE SÁDROKARTONPOUZDRO VERZE ZDIVO
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KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI

omítkářská síť:
má přesah na stěnu, 
čímž se zamezuje 
možnému praskání 
omítky. Síť s malými 
oky (50x25mm) 
je vyrobena z 
vroubkovaného drátu, 
což výrazně zlepšuje 
přilnavost sítě mezi 
pouzdrem a omítkou.

dorazový díl:
zabraňuje jakýmkoliv 
deformacím a 
usnadňuje opláštění 
obložkami.

svislé profilované 
stojny:
a profilované výztuhy, 
které jsou navrženy 
tak, aby s maltou 
tvořily “jedno tělo” 
dotváří celý koncept 
pevného a odolného 
pouzdra.

vodorovné výztužné 
profily:
tvoří konstrukci 
pouzdra, navazují na 
profilovaný plech, 
ke kterému je bez 
svařování připevněna
omítkářská síť.
Díky tomu mají 
pouzdra potřebnou 
pevnost a rezistenci.

profilovaný plech:
o síle cca 0,7 mm je 
speciálně bodově 
vyztužen, čímž je 
zajištěna vysoká tuhost
a pevnost pouzdra.

polystyrenová 
ochrana:
na vrchní kovové 
traverze absorbuje 
možnou strukturální 
diletaci malty.

vrchní kovová 
traverza:
je navržena tak, aby 
zvýšila rezistenci 
případných tlaků 
shora.

systém spojení sítě:
je vyroben bez 
svařování, které 
poškozuje zinkování 
a brání tím možnému 
reznutí či odlepení 
omítky.

poddveřní vytahovací 
plech:
se využívá v případě, 
že došlo při usazování 
pouzdra k chybě.
Pokud je nutné 
vyrovnat rozdíl mezi 
úrovní čisté podlahy 
a pouzdrem, plech se 
jednoduše vytáhne z 
kapsy.

vodící trn:
je přesně vymezen na 
střed, aby byly
dveře vycentrované.
Lze ho přišroubovat
k zemi nebo přímo k 
pouzdru. Díky tomu je
usazení dveří tak 
snadné.

pozinkovaná rozpěra:
slouží k vyrovnání 
pouzdra se zdí a 
přesnému vymezení 
šířky průchodu.
U vybraných výrobků je 
navíc uvnitř pouzdra
uložena delší a 
robustnější pozinkovaná 
rozpěra, která se 
jednoduše vytáhne a 
připevní na protilehlou 
stojinu.

odnímatelná 
kolejnice: 
je součástí všech 
pouzder ECLISSE. Díky 
tomu ji lze lehce i po 
zabudování pouzdra 
vyndat a provádět 
různé úpravy, třeba
přenastavit koncový 
doraz, přidat 
příslušenství, apod.

nosné vozíčky s 
kuličkovými ložisky:
s nosností 100 
kg standardně 
dodáváme ke všem 
pouzdrům. Jsou 
bezúdržbové a 
bezproblémové.
Pro těžší dveře 
dodáváme i vozíčky s 
nosností 150 kg.

2 regulovatelné 
zarážky: 
abyste mohli své 
posuvné dveře 
nastavit do potřebné 
pozice, i po 
zabudování pouzdra.
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INOVACE JE BÝT 
VŽDY O KROK 
NAPŘED.

ZNAMENÁ TO VYNALÉZAT A 
VYVÍJET NEJEN FUNKČNÍ, ALE 
I AVANTGARDNÍ ŘEŠENÍ. 
ECLISSE VYCHÁZÍ VSTŘÍC 
POTŘEBÁM ZÁKAZNÍKŮ, 
PRO JEJICH KAŽDODENNÍ 
KOMFORTNĚJŠÍ A 
POHODLNĚJŠÍ ŽIVOT. PROTO 
JSME VYPROJEKTOVALI A PA-
TENTOVALI ŘADU DOPLŇKŮ, 
KTERÉ LZE DODATEČNĚ IN-
STALOVAT DO KAŽDÉHO 
POUZDRA.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Ochranný profil
zlepšuje posuv a 
zvyšuje odolnost 
dveří proti 
opotřebení a 
deformacím ve 
vlhkých prostorech.

Odnímatelná 
spodní lišta 
z eloxovaného 
hliníku. Lze ji kdykoli 
vyjmout za účelem 
údržby nebo při 
výměně celého 
posuvného systému.

PŘÍSLUŠENSTVÍ DO INTERIÉRU

KOMFORTNÍ DOPLŇKY

Samozavírání
zavře dveře za vás, 
když projdete.

Adaptér vitro 
zakryje držáky 
celoskleněných dveří 
u bezobložkových 
pouzder řady 
ECLISSE SYNTESIS®

Synchronizace pro 
Teleskop umožňuje 
simultánní pohyb 
dvou dveřních křídel 
ve stejném směru.

Držáky pro 
celoskleněné dveře

Rallenty soft
je tichý doraz neboli 
zpomalovač pro 
posuvné dveře; aby 
zavírání bylo jemné, 
tiché a zpomalené.

Ochranný profil 
zlepšuje posuv a 
zvyšuje odolnost 
dveří proti opotřebení 
a deformacím ve 
vlhkých prostorech.

Synchronizace pro 
Dvoukřídlo zajistí, že 
se obě dveřní křídla 
pohybují současně.

Samozavírač
pro ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE je zvenčí zcela 
neviditelný. Můžete vybírat ze čtyř variant: s/bez 
brzdy, vpravo/vlevo. 

ECLISSE BIAS ™ DS
je oboustranný tichý 
doraz, který brzdí 
dveře při zavření i 
otevření.

ECLISSE BIAS ™
je první tlumič pro 
posuvné dveře 
instalovaný přímo 
do kolejnice; aby 
zavírání bylo jemné, 
tiché, zpomalené.

ECLISSE BIAS ™ UP
je univerzální 
zpomalovač použitelný 
na jakékoli již 
namontované posuvné 
dveře, aniž by se 
museli demontovat.
A zavírání je bez 
bouchnutí.
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14 SORTIMENT

14 - 19 
ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ + DVOUKŘÍDLÉ + NOVANTA + ZÁKRYT
Čtyři nejoblíbenější pouzdra pro posuvné dveře, které vám ušetří tolik místa. Proč 
by měly dveře zabírat prostor? Díky pouzdrům zmizí ve zdi.

20 - 23 
ECLISSE TELESKOP
Ideální řešení, když chcete mít velký průchod, ale není místo na dvě kapsy proti 
sobě. Teleskop schová elegantně dvě dveřní křídla do jednoho pouzdra.

24 - 29 
ECLISSE LUCE 
Když potřebujete na místě, kde je kapsa pouzdra, vést elektřinu, je řešením LUCE. 
Přímo uvnitř pouzdra je speciální kanálek, kterým se vede celá elektřina. Na 
pouzdro pak můžete umístit světlo, vypínače i zásuvky.

30 -35 
ECLISSE EWOLUTO®

První pouzdro pro posuvné dveře, které se díky své speciální skladbě proměňuje 
ve skutečnou stěnu, na kterou můžete pověsit nejen skříňky, regály, police, ale i 
sprchový kout.

36 - 41 
ECLISSE CIRCULÁR
Obloukové, posuvné dveře vytvoří z běžné místnosti naprosto nový, prestižní 
prostor.

42 - 65
ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION
Exklusivní, designová, minimalistická kolekce zahrnuje: bezobložková pouzdra pro 
posuvné dveře, otočné dveře se skrytou zárubní, zapuštěné sokly i revizní dvířka.

  44 ECLISSE SYNTESIS® LINE
  50 ECLISSE SYNTESIS® LUCE
  54 ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE
  58 ECLISSE SYNTESIS® TECH
  62 ECLISSE SYNTESIS® SOKL

66  - 69
VENKOVNÍ POUZDRA
Pouzdra lze velmi prakticky využít i pro okenice, okenní mříže, a jejich kombinaci. 
Proč mít v oknech mříže napevno? Jste snad lev? 
Dopřejte si více svobody a přitom bezpečí. Když je potřebujete, jsou tu, a když ne, 
tak zmizí ve zdi.

70 
DVEŘE
Výběr kvalitních, designově ojedinělých dveří, které jinde nepořídíte.

85 PTECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje a parametry, nákresy a kóty. Máme více jak 10.000 různých řešení 
pro posuvné dveře. Najděte to vhodné pro váš domov.
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ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ +
DVOUKŘÍDLÉ + NOVANTA + ZÁKRYT

Už žádné problémy s místem! Čtyři různé 

modely pouzder pro posuvné dveře jsou čtyři 

řešení, které vám ušetří místo.

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ a ECLISSE 
DVOUKŘÍDLÉ se hodí pro rozdělení nebo 

spojení místností. ECLISSE NOVANTA 
kombinuje funkci posuvných a otočných dveří. 

ECLISSE ZÁKRYT, který schová dvoje dveře v 

jedné stěně uprostřed, je optimální pro dvě 

vzájemně sousedící místnosti. Snadné, že?

Jednokřídlé

Novanta Zákryt 

Dvoukřídlé 
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SORTIMENT

1 2

Máte problém?
Řešením je ECLISSE 
NOVANTA!

Otočné dveře často překáží a 
omezují při zařízováni bytu.

Někdy ale chybí i místo pro 
stavební pouzdro.

Model ECLISSE NOVANTA je 
řešení! Část dveří zmizí ve zdi 
a část se otevírá otočně.
A je to! Problém je vyřešen!

1 2 3
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na těchto stránkách
1 - ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ
2 - ECLISSE NOVANTA
3 - ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ
4 - ECLISSE ZÁKRYT

3

4

ECLISSE | JEDNOKŘÍDLÉ + DVOUKŘÍDLÉ + NOVANTA + ZÁKRYT |



ECLISSE HOIST
patent pending

Architektonické řešení, které 
umožňuje bezbariérový pohyb 
tělesně postiženým všech 
věkových kategorií.
Nyní může být na pouzdra 
pro posuvné dveře ECLISSE 
nainstalován traťový 
motorizovaný zvedací systém 
pro lepší manipulaci a tím snažší 
péči o tělesně postižené.
ECLISSE HOIST je určen pro 
standardní model Jednokřídlé, 
které je uzpůsobeno tomuto 
typu zařízení.
Speciální tvar kolejnice i 
příčníku nenarušuje průchod se 
zvedákem a umožňuje normální 
zavření dveří.
ECLISSE HOIST je určen pro 
světlost průchodu minimálně 
900 mm (vzhledem k tomu, že 
dveřní křídlo vyčnívá 100 mm 
při použití uchytu, pak je čistý 
dveřní průchod 800 mm).

Pro dveřní křídlo o váze do
60 kg.
Projektová realizace.

ECLISSE
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SORTIMENT



ECLISSE
— 19 —

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ
NOVANTA, ZÁKRYT technické informace

rozměry příslušenství modely

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ
Verze zdivo

ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ
Verze zdivo

ECLISSE NOVANTA
Verze sádrokarton

ECLISSE ZÁKRYT
Verze sádrokarton

ECLISSE | JEDNOKŘÍDLÉ + DVOUKŘÍDLÉ + NOVANTA + ZÁKRYT |

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ
světlost průchodu:
L = 600 až 1500 mm
H = 500 až 2600 mm

ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ
světlost průchodu:
L = 1250 až 3050 mm
H = 500 až 2600 mm

ECLISSE NOVANTA
světlost průchodu:
L = 600 až 1200 mm
H = 1000 až 2600 mm

Technické údaje
na str. 90

ECLISSE ZÁKRYT
světlost průchodu
L = 600+600
až 1500+1500 mm
H = 1000 až 2600 mm

Technické údaje
na str. 91

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ
ECLISSE ZÁKRYT
Rallenty Soft
ECLISSE BIAS™
ECLISSE BIAS™ DS
Samozavírání
Ochranný profil

ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ
Synchronizace pro
Dvoukřídlo
Rallenty Soft
ECLISSE BIAS™
ECLISSE BIAS™ DS
Ochranný profil

ECLISSE NOVANTA
Ochranný profil

ECLISSE
JEDNOKŘÍDLÉ,
DVOUKŘÍDLÉ,
NOVANTA,
ZÁKRYT
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ECLISSE TELESKOP

Velký průchod s jedním pouzdrem, které v 

sobě schová dvě souběžně posuvná dveřní 

křídla. ECLISSE TELESKOP proti sobě skryje 4 

dveřní křídla (2+2 dvoukřídla) a dovolí oddělení 

místností o světlosti průchodu až 470 cm. Tento 

model vyhovuje moderním trendům, umožňuje 

velké prosvětlené průchody.

dvě dveřní křídla čtyři dveřní křídla (2+2)
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SORTIMENT
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ECLISSE | TELESKOP |

ECLISSE TELESKOP technické informace

Světlost průchodu: 
ECLISSE TELESKOP
L = 1200 až 2400 mm
H = 1000 až 2600 mm
ECLISSE TELESKOP 
PROTI SOBĚ
L = 2420 až 4420 mm
H = 1000 až 2600 mm

Technické údaje
na str. 89

Synchronizace
pro Teleskop
Rallenty Soft
Ochranný profil

Teleskop a
Teleskop proti
sobě

rozměry příslušenství modely

Verze sádrokarton Verze zdivo
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ECLISSE LUCE

ECLISSE LUCE je pouzdro s  osvětlením, které 

do sebe může pojmout, díky patentovanému 

systému, elektrokabely, vypínače, termostaty 

a světla. Dodáváme ve verzi jednokřídlé a 

dvoukřídlé.

model jednokřídlé model dvoukřídlé
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Pouzdra ECLISSE jsou 
navržena tak, aby pojala 
širokou škálu modelů dveří 
v různých velikostech od 
klasických až po moderní 
design.

ECLISSE
— 26 —
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ECLISSE | LUCE |
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ECLISSE LUCE technické informace

ECLISSE | LUCE |

přednosti rozměry příslušenství modely

Hloubka univerzální 
krabice pro rozvod 
elektra je cca 40 mm.

Verze sádrokarton Verze zdivo

Světlost průchodu:
jednokřídlé
L = 600 až 1300 mm
H = 1000 až 2600 
mm
dvoukřídlé
L = 1250 až 2650 mm
H = 1000 až 2600 
mm

Technické údaje
na str. 89

Rallenty Soft
ECLISSE BIAS™
ECLISSE BIAS™ DS
Samozavírání
Ochranný profil
Synchronizace pro
Dvoukřídlo

dodáváme ve verzi
jednokřídlé a 
dvoukřídlé

Luce je ideálním 
řešením, jak 
disponovat světlem 
u dveřního otvoru. 
Podle potřeby je tak 
možné připravit až 10 
míst pro potenciální 
připojení elektra (5 
a 5 na každé straně 
pouzdra).
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ECLISSE EWOLUTO®

ECLISSE EWOLUTO® (patentováno) je první 

pouzdro pro posuvné dveře, které se díky své 

speciální skladbě proměňuje ve skutečnou 

stěnu, do které můžete vrtat a připevnit na ní 

nejen skříňky, regály, police, ale i sprchový kout. 

Díky modelu ECLISSE EWOLUTO® dosáhnete 

většího užitného prostoru a nových řešení 

vašeho interiéru. K dispozici pro jednokřídlé a 

dvoukřídlé dveře.

jednokřídlé dvoukřídlé
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Vítejte ve volném prostoru: pouzdro 
ECLISSE EWOLUTO® (patentováno)
je první stavební pouzdro s vlasnostmi zdi.

ECLISSE
— 33 —

ECLISSE | EWOLUTO®| 



ECLISSE EWOLUTO® BEZ LIMITŮ

SORTIMENT

ECLISSE
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VYHOVÍ VŠEM POŽADAVKŮM

I posuvné dveře měly dosud své limity, neboť stěna, do které zajíždějí a především pak samotné 
pouzdro, nebyly nikdy dost staticky únosné pro připevnění nábytku...
...ECLISSE EWOLUTO® je vyrobeno bez kompromisů a dovoluje zavěšovat nábytek kamkoliv.

ECLISSE EWOLUTO® 
se díky inovativnímu 
designu proměňuje 
ve skutečnou stěnu, 
proto na něj lze
bez obav instalovat 
nábytek či jiné 
vybavení.
Také je vhodné 
do prostředí, kde 
kompenzační
pomůcky pro 
tělesně postižené 
potřebujete 
instalovat v blízkosti 
dveří.
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ECLISSE EWOLUTO® technické informace

Světlost průchodu:
jednokřídlé
L = 600 až 1200 mm
H = 1000 až 2400 mm
dvoukřídlé
L = 1250 až 2450 mm
H = 1000 až 2400 mm

Technické údaje
na str. 89

Rallenty Soft
ECLISSE BIAS™
ECLISSE BIAS™ DS
Synchronizace
pro Dvoukřídlo
Ochranný profil

dodáváme
v jednokřídlé
a dvoukřídlé
verzi  

Verze zdivo

U pouzdra ECLISSE 
EWOLUTO® pro 
posuvné dveře 
provedlo ECLISSE 
srl ve spolupráci 
s CSI institutem 
bezpečnostní test, 
který určil přesný 
rozsah zatížení 
vertikálních ploch.
To se mění v 
závislosti na počtu 
kotevních bodů, typu 
upevnění, vzdálenosti 
mezi stěnou a 
koncem skříňky a 
je v rozmezí 30 až 
360 kg. Konkrétně u 
madla připevněného 
chemickým
ukotvením (čtyři 
kotevní body) 
je doporučená 
maximální
zátěž 100 kg do 600 
mm od zdi.

přednosti rozměry příslušenství modely

kg

600 mm

max 
100

ECLISSE | EWOLUTO®| 
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ECLISSE CIRKULÁR

Stěna do oblouku? Proč ne?

I sem můžete zabudovat pouzdro pro posuvné 

dveře! Pouzdro bylo navržené pro splnění 

nových požadavků. Výjimečný model, který je 

schopen pojmout obloukové dveře. ECLISSE 
CIRKULÁR dovolí nové a kreativní rozdělení 

prostoru. Dodáváme ve verzi jednokřídlé a 

dvoukřídlé proti sobě.

 jednokřídlé dvoukřídlé proti sobě
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Navržen pro rozvinutí fantazie
Charakteristickým rysem pouzdra 

ECLISSE CIRKULÁR  je možnost 
instalace obloukových posuvných 

dveří v interiéru. A nejen to:
ECLISSE CIRKULÁR je vyroben na 

míru dle potřeb každého zákazníka. 
Zde opravdu není žádné omezení pro 

originalitu.

ECLISSE
— 38 —
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ECLISSE | CIRKULÁR |
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ECLISSE | CIRKULÁR |

Světlost průchodu: 
jednokřídlé
L = 600 až 1200 mm
H = 1000 až 2600 mm
dvoukřídlé proti 
sobě
L = 1200 až 2400 mm
H = 1000 až 2600 mm 

antikorozní
(pouze ve verzi do 
zdiva)

ECLISSE CIRKULÁR
a ECLISSE CIRKULÁR 
proti sobě

Zdvojené vozíčky.
Speciální ohnutá 
kolejnice se společně 
se zdvojenými 
vozíčky vyrábí na 
různý radius.

ECLISSE CIRKULÁR technické informace

přednosti rozměry
speciální 
úpravy modely

Verze sádrokarton Verze zdivo
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ECLISSE
SYNTESIS® LUCE
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SORTIMENT

ECLISSE vám tímto představuje zcela novou 
koncepci pojetí interiéru.
ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION 
To je exklusivní, designový balíček: bezobložkové 
pouzdro pro posuvné dveře, otočné dveře se 
skrytou zárubní, zapuštěné sokly a revizní dvířka, 
vše sjednocené v rovině se stěnou. Absolutně 
minimalistické.

Takto unikátní styl přímo vyzývá k novým 
nápadům. Dveře nemusejí být nudné.
Buďte otevření barvám nebo zvolte umírněnou 
bílou, použijte aplikace. Buďte netradiční, vaše 
prostory získají nový výraz.

Myšlenkou naší nové kolekce je zapojení vyspělé 
technologie a její integrace ve stěně. Posuvné, 
otočné dveře i sokly tvořící jeden celek.  Výsledek 
je esteticky ohromující.

Se ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION  můžete 
být kreativní. Nikdy dříve nebylo tak snadné 
zneviditelnit vaše dveře, jako nyní. Tak zapojte 
fantazii a užijte si čistých linií naší nové kolekce.

SYNTESIS® LINE

SYNTESIS® LUCE

SYNTESIS® BATTENTE

SYNTESIS® TECH

SYNTESIS® SOKL

ECLISSE

SYNTESIS® COLLECTION



ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE
SYNTESIS® LINE

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE

ECLISSE
SYNTESIS® BATTENTE

ECLISSE
SYNTESIS® TECH

ECLISSE
SYNTESIS® SOKL

ECLISSE
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ECLISSE
SYNTESIS® LINE

ECLISSE SYNTESIS® LINE je bezobložkové 

stavební pouzdro pro posuvné dveře. Díky úplné 

integraci pouzdra se stěnou vytváří ECLISSE 
SYNTESIS® LINE efekt schovaných posuvných 

dveří.

Nechte se překvapit perfektním, estetickým 

výsledkem naší kombinace dokonalé technologie 

a designu. Pouzdro ECLISSE SYNTESIS® LINE 

jsme navrhli tak, aby dokonale respektovalo čisté 

linie. Odstraněním obložky získáte více volnosti, 

protože dveře splynou se stěnou.

 jednokřídlé dvoukřídlé
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SORTIMENT

Do pouzder Syntesis® LINE můžete použít 
plné i celoskleněné dveře. V nabídce máme 

také zpomalovač BIASTM, aby zavírání 
bylo jemné a zpomalené. Novinkou je 

oboustranný tichý doraz BIASTM DS, který 
zjemní zavření i otevření. Užijte si posuvné 

dveře v plném komfortu.



ECLISSE SYNTESIS® | LINE |

ECLISSE
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SORTIMENT

Jaké dveře se do 
bezobložkových pouzder 
Syntesis® LINE hodí 
nejvíce? Spíše plné, 
jednoduché. Můžete je 
nechat přiznané, tak jak 
jsou. Nebo je zneviditelnit, 
třeba potáhnout zajímavou 
tapetou, ozdobit nějakou 
dekorací. 
Zde se fantazii meze 
nekladou. Je to váš domov. 
Mějte třeba celoskleněné 
dveře. Nově máme v 
nabídce zcela tenký krycí 
adaptér držáků E-THIN.



ECLISSE SYNTESIS® | LINE |
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Světlost průchodu:
jednokřídlé
L = 535 až 1235 mm
H = 2100 až 2700 mm
dvoukřídlé
L = 1070 až 2470 mm
H = 2100 až 2700 mm

Technické údaje na 
str. 86

jednokřídlé
dvoukřídlé

Verze sádrokarton

Bezobložkové stavební 
pouzdro ECLISSE 
SYNTESIS® LINE pro 
posuvné dveře je 
charakteristické svou 
téměř neviditelnou 
integrovanou 
konstrukcí. Z tohoto 
důvodu jsme vyvinuli 
nové vytlačované 
hliníkové profily 
v podobě dorazového 
dílu, vrchní traverzy 
a přední stojiny 
(ve verzi pro zdivo 
předomítnuté, ve verzi 
sádrokarton vyplněny 
sádrou až na stavbě). 
Poté jsou sjednoceny 
s barvou stěny, takže 
v konečném výsledku 
působí absolutní 
stejnorodostí povrchu.

Detail

Verze zdivo

ECLISSE SYNTESIS® LINE technické informace

přednosti rozměry příslušenství provedení
Vitro, E-THIN
Ochranný profil
ECLISSE BIAS™
ECLISSE BIAS™ DS
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ECLISSE
SYNTESIS® LUCE

ECLISSE SYNTESIS® LUCE  je bezobložkové 

stavební pouzdro pro posuvné dveře s přípravou 

pro elektro. Stejně jako předchozí model i ECLISSE 
SYNTESIS® LUCE vytváří dojem neviditelných 

dveří díky úplné integraci pouzdra do stěny. U 

provedení Luce je ale navíc možné umístění různých 

elektrických zařízení (zásuvky, vypínače, světla, 

apod.) přímo na kapsu pouzdra. Nechte se okouzlit 

perfektním estetickým dojmem z naší kombinace 

dokonalé technologie a designu. Na každé straně 

pouzdra ECLISSE SYNTESIS® LUCE  je připraveno 

až pět míst pro potenciální připojení elektro zařízení.

jednokřídlé dvoukřídlé
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ECLISSE SYNTESIS® | LUCE |

ECLISSE
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Světlost průchodu:
jednokřídlé
L = 535 až 1235 mm
H = 2100 až 2700 mm
dvoukřídlé
L = 1070 až 2470 mm
H = 2100 až 2700 mm

Technické údaje
viz str. 86

jednokřídlé
dvoukřídlé

Konstrukční 
vychytávky, jako 
jsou vytlačované 
hliníkové profily v 
podobě dorazového 
dílu, vrchní traverzy 
a přední stojiny 
(ve verzi pro zdivo 
předomítnuté a 
pro sádrokarton 
připravené na 
vytmelení), umožňují 
pevné spojení 
pouzdra se zdí. 
Pouzdro zcela skryje 
dveře a technologie 
ECLISSE LUCE vám 
zároveň umožní 
nastavit rámeček 
pro osvětlení. Podle 
potřeby lze použít až 
10 míst pro připojení 
elektra na jedno 
pouzdro (tzn. 5 + 5 
na každé straně).

Verze sádrokarton Verze zdivo

ECLISSE SYNTESIS® LUCE technické informace

přednosti rozměry příslušenství provedení
Vitro, E-THIN
Ochranný profil
ECLISSE BIAS™
ECLISSE BIAS™ DS
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ECLISSE SYNTESIS® 
BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE jsou otočné 

dveře se skrytou zárubní. Díky naprosté integraci 

dveří se stěnou, vytváří dojem neviditelných 

dveří.

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE dokonale 

doplňuje řadu posuvných pouzder ECLISSE 
SYNTESIS® LINE a SYNTESIS® LUCE.
I otočné dveře mohou být bezobložkové.

Nechte se okouzlit špičkovou technologií a 

moderním designem. Představte si, jak by 

vypadal váš byt, s dveřmi, které jakoby nebyly.

Nepotřebujete mít obložky.

Vsaďte na skryté zárubně. Odlehčíte prostor 

a sjednocením zdi s dveřmi, místnost i opticky 

zvětšíte. 

dveře otevírané ven

dveře dvoukřídlé otevírané ven dveře dvoukřídlé otevírané dovnitř

Levé

Levé Levé

LevéPravé

Pravé Pravé

Pravé

dveře otevírané dovnitř
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Otočené dveře 
ECLISSE SYNTESIS® 
BATTENTE 
můžete mít také 
ve dvoukřídlém 
provedení.



DvoukřídléJednokřídlé

Jedna skrytá zárubeň pro
sádrokarton i zdivo v jednom balení

ECLISSE
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přednosti rozměry

příslušenství

provedení
Jednokřídlé:
k sobě/ od 
sebe, s horním 
profilem/ bez 
něj

Dvoukřídlé:
k sobě/ od sebe

Samozavírač

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE technické informace

Světlost průchodu:
L = 600 do 1000 mm
H = 1650 do 2700 mm

Technické údaje
viz str. 87

ECLISSE SYNTESIS® 
BATTENTE dodáváme 
s dveřmi, které mají tzv. 
“primer” povrchovou 
přípravu. Jde o speciální 
podkladový nátěr, díky 
kterému na dveřích dobře 
přilnou další nátěrové 
barvy na zdi nebo jakékoli 
jiné emailové barvy 
(lesklé či matné). Právě 
tato příprava umožní 
sjednocení dveří se zdí 
a jejich “neviditelnost”. 
Dveřní křídlo má po 
obvodu dvojitý rám a 
vnitřek vyplňuje voština. 
Tloušťka dveří je 45 mm.

S profilem i bez něj
U běžných výšek je 
zárubňový profil po 
stranách průchodu a 
nahoře. 
U dveří, které mají výšku ke 
stropu můžeme nabídnout 
rovněž tento typ, nebo 
variantu bez horního 
profilu.
Tím se docílí udržení 
čisté, přechodové linie i u 
stropu.

Magnetický zámek
Kování je zapuštěné, 
tedy v jedné linii s 
hranou dveřního 
křídla a nijak 
nenarušuje tuto 
plochu.
S magnetickým 
zámkem se dveře 
zavírají tiše.
Proto zámek 
dodáváme 
automaticky s dveřmi. 

ECLISSE SYNTESIS® | BATTENTE |
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ECLISSE
SYNTESIS® TECH

Revizní dvířka ECLISSE SYNTESIS® TECH jsou 

další novinkou, která doplňuje minimalistickou 

řadu ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION. 

Velmi diskrétně tak zakryjete přístup ke speciálním 

prostorům, jako jsou technické a elektrické 

rozvody, kabeláž, potrubí a dokonce i přístěnky.  

Díky ECLISSE SYNTESIS® TECH vypadá zeď zcela 

nedotčeně, zatímco technické prostory zůstanou 

pro případ potřeby, jako je kontrola, údržba či 

oprava, dostupné. Jednoduše stačí zatlačit, 

zatáhnout a je to.

Revizní dví řka ECLISSE SYNTESIS® TECH 

dodáváme také s rukojetní nebo se zámkem na 

klíč. Můžete se rozhodnout pro jedny či dvoje 

dvířka, a to otočná, výklopná, nebo vyjímatelná.
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Příklady možného způsobu otevírání:
1 - Verze pro výklopná dvířka s otevíráním nahoru
2 - Verze pro jedny dvířka s otevíráním doprava
3 - Verze pro jedny dvířka s otevíráním doleva
4 - Verze pro dvě dvířka
5 - Verze pro vyjímatelná dvířka
6 - Verze pro výklopná dvířka s otevíráním dolů

3

2

1

6

5

4
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ECLISSE SYNTESIS® TECH výhody

• Naše dvířka jsou velmi odolná a můžete je natřít.
 Konstrukce včetně fixačních hranolků pantů a kování 

jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku a mají antikorozní 
nátěr.

 Díky tomu můžete dvířka natřít jednotně s celou stěnou 
a učinit je neviditelné.

• Myslíme na montážníky!
 Konstrukci revizních dvířek jsme navrhli tak, aby šlo 

snadno přemístit kabely či  potrubí na všechny 4 strany. 
Montáž je velmi snadná.

• Konstrukce je robustní.
 Stejně jako u ostatních produktů řady ECLISSE 

SYNTESIS® COLLECTION, i revizní dvířka ECLISSE 
SYNTESIS® TECH jsou pevná a robustní.

• Žádné praskliny!
 Profil revizních dvířek je zkonstruován, aby zcela zapadl 

do zdi a zabránilo se tak vzniku prasklin.

• Univerzální pro zdivo i SDK.
 Jedna verze do zděné i sádrokartonové příčky.
 V rámci sériové výroby dodáváme dvířka s kovovými 

podpěrami pro upevnění konstrukce k rámu nebo 
stěnové sestavě.

• Dodáváme konstrukci včetně dvířek.
 Tloušťka dvířek je 18 mm a jsou vyrobeny z dřevotřísky 

třídy E1, potažené bílým melaminem a lemované ABS, 
připravené na barevný nátěr.

• Sériové panty 165°.
 Díky sériově montovaným pantům s úhlem otvírání 165° 

je dostupnost opravdu maximální.
 Navíc lze panty nastavit na 3 osy pro zajištění 

dokonalého estetického výsledku.

Technické údaje viz str. 88

ECLISSE SYNTESIS® | TECH |
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ECLISSE
SYNTESIS® SOKL

Řadu ECLISSE SYNTESIS® LINE, Luce a Battente 

dokonale doplňuje naše nové minimalistické 

pojetí soklů. ECLISSE SYNTESIS® SOKL je 

zapuštěný přímo ve stěně. Všechny prvky se tím 

dostávají do jedné roviny. Už žádné hrany.

Navíc můžete do soklu přidat LED světlo. 

Tím docílíte nevídaného efektu večerního 

osvětlení. Sokly, zapuštěné do linie stěny, mají 

mnoho výhod, třeba při umisťování nábytku, 

snižují úklidovou náročnost, nenarušují 

přechody u vestavěných skříní, a také mohou 

osvětlovat místnost.
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Díky zapuštěným soklům do zdi můžete 
přistavit úplně ke stěně i nábytek. Nic 
narušuje prostor, nic nevyčnívá. A můžete 
ho použít i u schodiště.

ECLISSE
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SORTIMENT

Chcete docílit absolutně čistého efektu, kdy všechny prvky splývají se stěnou, a nelíbí se vám 
tradiční provedení?

ECLISSE má řešení, jak vytvořit zcela hladkou stěnu bez výčnělků: ECLISSE SYNTESIS® SOKL, který je 
zapuštěný přímo ve stěně. Můžete ho použít k modelům celé řady ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION.
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ECLISSE SYNTESIS® | SOKL |

ECLISSE SYNTESIS® SOKL technické informace

přednosti rozměry

Jednotná verze pro zdivo i sádrokarton

Klasický sokl

Klasický sokl

ECLISSE
SYNTESIS® SOKL

ECLISSE
SYNTESIS® SOKL

Sokly jsou vhodné 
pro vložení 
standardního soklu 
o výšce 60 mm; u 
větších výšek stačí 
položit profily nad 
nulovou polohu.
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VENKOVNÍ POUZDRA

Dokonalost do interiéru i exteriéru. Naše 

představa domova zahrnuje všechny části 

domu, vnitřní i vnější a zejména všechna 

průchozí místa s dveřmi, která by, dle našeho 

názoru, měla rozhodujícím způsobem přispívat 

k domácímu pohodlí. Pouzdra ECLISSE pro 

venkovní použití nabízí jen výhody, jsou tichá, 

izolační, univerzální a neměnná i v extrémních 

klimatických podmínkách. Realizace na míru.

jednokřídlé dvoukřídlé
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tato stránka
1 - ECLISSE PERSIANA + INFERRIATA (pouzdro pro okenici a okenní mříž)

2 - ECLISSE PERSIANA (pouzdro pro okenici)

3 - ECLISSE INFERRIATA (pouzdro pro okenní mříž)

4 - ECLISSE ALZANTE + INFERRIATA (pouzdro pro dveře a dveřní mříž)

5 - ECLISSE ALZANTE + PERSIANA (pouzdro pro dveře a okenici)

1

2

3

5

4

ECLISSE
— 68 —

SORTIMENT
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| VENKOVNÍ POUŽITÍ |

rozměry modely

dveřní pouzdro

VENKOVNÍ POUŽITÍ technické informace

VYBERTE ECLISSE, ZÍSKEJTE ZNAČKU

ECLISSE PERSIANA
ECLISSE ALZANTE
ECLISSE INFERRIATA
ECLISSE ALZANTE + 
INFERRIATA
ECLISSE ALZANTE + 
PERSIANA
ECLISSE PERSIANA + 
INFERRATA

okenní mříž, 
okenice nebo 
okenní mříž + 
okenice
světlost otvoru:
jednokřídlé 
L = 550 až 1700 mm
H = 500 až 2900 mm
dvoukřídlé
L = 550+550 až
1700+1700 mm
H = 500 až 2900 mm

dveřní pouzdro
světlost otvoaru:
jednokřídlé
L = 800 až 2000 mm
H = 800 až 2900 mm

dvoukřídlé
L = 650+650 až
2000+2000 mm
H = 800 až 2900 mm
dveřní pouzdro 
s okenicí dveřní 
pouzdro s mříží
světlost otvoru:
jednokřídlé 
L = 700 až 1700 mm
H = 800 až 2900 mm
dvoukřídlé
L =  600+600 až
1700+1700 mm
H = 800 až 2900 mm

Technické údaje
na str. 91

Vzduchotěsné Vodotěsné Odolné 
proti větru 

Odolné vůči 
nárazu

Zvolte ECLISSE, získáte označení CE 
ECLISSE je první společností, jejíž stavební pouzdra 
pro venkovní použití jsou certifikovaná. Certifikace
zaručuje dlouholetou životnost a odolnost výrobků, 
nepropouští vodu, odolávají nárazům větru, a pro 
efektivní úsporu energie jsou tepelně izolované.

příslušenství
dveřní pouzdro 
Alzante
Odnímatelná spodní 
lišta

Okenice
Ochranný profil
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DVEŘE

Dveře ECLISSE: dokonalá technologie, moderní 

design. Kompletní škálu pouzder pro posuvné 

dveře jsme rozšířili o produktovou řadu dveří, 

zárubní i kování z různých materiálů, které poskytují 

efektivní řešení pro naše stavební pouzdra. Kdo 

ví lépe než my, jak zlepšit technologickou kvalitu 

dveří do pouzder ECLISSE?

| DVEŘE |
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CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

Barevně tónované
dveře Opale

ECLISSE vám přináší řadu 
celoskleněných dveří: Aree, Flores 
nebo Colors.

Sklo je materiál, který do místností 
přináší světlo; svou jednoduchostí 
se stává přirozenou součástí 
interiéru, ladí s každým stylem a 
bytovým vybavením. Řady Aree a 
Flores se vyrábějí z 10 mm silného, 
tvrzeného čirého nebo satinovaného 
bezpečnostního (ESG) skla.
Tyto základní parametry mohou 
být navíc dále zušlechťovány, a to 
pískováním nebo tavicím sklem. 
Pískované dekory je možné použít 
také na průhledném základě kouřové 
barvy (tento výběr není možný při 
použití litého skla).

Dveře Colors dodáváme ve dvou 
provedeních: jako dvě desky 
z tvrzeného skla o síle 5 mm spojené 
vnitřním jednotícím nátěrem, nebo 
jednu desku o síle 10 mm z tvrzeného 
skla, s matným nátěrem na jedné 
straně.
Dveře Colors jsou k dispozici v 
téměř  libovolném odstínu. 

Motivy jsou ručně malované, 
inspirované mistry slavných 
uměleckých děl.

Dveře se do pouzdra usadí na 
speciálních držácích, které jsou již 
předmontovány a zahrnuty v ceně 
celoskleněných dveří.
Standardně celoskleněné dveře 
dodáváme včetně úchytů z litého skla. 
Ale můžete je mít i s madlem nebo 
zámkem.
Všechna skla vyhovují normovým 
požadavkům EN 7141 a EN 7697.

| DVEŘE |
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CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

* Aplikace z taveného skla není určena pro model SYNTESIS® LINE a ECLISSE SYNTESIS® LUCE.

| DVEŘE |

AREE

AMIR DACIA LOTAR AMBRA

Kouřově šedé sklo s pískovaným dekorem a barevnými motivy aplikacemi*.

AREE

MIRAGE ACQUA MARINA HAYLIN RIFLESSI

Kouřově šedé sklo s pískovaným dekorem.
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CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

* Aplikace z taveného skla není určena pro model SYNTESIS® LINE a ECLISSE SYNTESIS® LUCE.

| DVEŘE |

FLORES

COLONNA SARDINIA GIRANDOLE SPRING 2

Kouřově šedé sklo s pískovaným dekorem a barevnými motivy aplikacemi*.

ACQUA OPALE BOLLE CANNE AL VENTO

FLORES Kouřově šedé sklo s pískovaným dekorem.



ECLISSE
— 74 —

COLORS

BÍLÁ 9010

ČERVENÁ 3003

ORANŽOVÁ 2001

Dveře ze dvou vrstev tvrzeného skla o tloušťce 5 mm spojené barevnou folií.

MODRÁ 5002

ZELENÁ 1027

ŠEDÁ 7024

BÉŽOVÁ 1015

STŘÍBRNÁ 9006

ČERNÁ 9005

| DVEŘE |

DVEŘE CELOSKLENĚNÉ
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CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

COLORS Dveře z 10mm tvrzeného bezpečnostního skla s matným barevným nátěrem na jedné 
straně.

BÍLÁ 8105

MODRÁ 8133 ORANŽOVÁ 8136

JANTAROVÁ 8109

| DVEŘE |

Všechna skla vyhovují normovým požadavkům EN 7141 a EN 7697.
Více dekorů najdete na webu www.eclisse.cz

CELOSKLENĚNÉ VARIANTY

TRANSPARENTNÍ (čiré)

KOUŘOVÉ 
TRANSPARENTNÍ (čiré)

TRANSPARENTNÍ (čiré)
s pískovaným dekorem

KOUŘOVÉ 
TRANSPARENTNÍ (čiré) s 
pískovaným dekorem

SATINATO (mléčné)

KOUŘOVÉ SATINATO 
(mléčné)

SATINATO (mléčné)
s pískovaným dekorem

KOUŘOVÉ SATINATO 
(mléčné) s pískovaným 
dekorem
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| DVEŘE |

VITRO E-THIN

VITRO je adaptér, který zakryje 
držáky celoskleněných dveří u 
bezobložkových pouzder řady 
Syntesis® a zúží kapsu v průchodu. 
Novinkou je vylepšené a ztenčené 
provedení E-THIN.
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DVEŘE ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

Hlavní myšlenkou celé řady Syntesis® 
Collection je jednoduchost a minimalismus, 
proto máme v nabídce elegantní bílé 
dveře: posuvné i otočné. A můžete je mít se 
speciálním prvotním nátěrem PRIMER, který 
zajistí, že na nich dobře drží další malba pro 
sjednocení se stěnou, nebo tapety či stěnové 
aplikace. Dodáváme také bílé dveře v matném 
lesku (RAL 9010).

Dveře nemusejí být nudné, tak dejte vaší 
stěně nový výraz. Zapojte fantazii a vytvořte si 
neviditelné dveře. 

BÍLÉ DVEŘE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PRIMER RAL 9010

| DVEŘE |



TANGANIKA 
OŘECH SVĚTLÝ 

TANGANIKA 
OŘECH SVĚTLÝ 

BÍLÁ
RAL 9010

MAHAGON

TŘEŠEŇ

DUB

SVĚTLÝ OŘECH

BUK

TMAVÝ OŘECH

TMAVÝ OŘECH

TŘEŠEŇ

PALISANDR

ECLISSE
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| DVEŘE |

DVEŘE DÝHA A LAMINO

ECLISSE nabízí i dveře do exkluzivních modelů jako je například pouzdro ECLISSE CIRKULÁR či 
posuvně-otočné pouzdro ECLISSE NOVANTA v provedení DÝHA a LAMINO.

DÝHA PRO POUZDRO 
ECLISSE CIRKULÁR

DÝHA
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| DVEŘE |

FREE*

PRO DVEŘE DÝHA A LAMINO

EASY

KOULE PRO ECLISSE NOVANTA

WC klička

Koule se zámkem

Klíč

Miska

PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

ÚCHYTY

* Není určené pro pouzdra ECLISSE CIRKULÁR, ECLISSE SYNTESIS® LINE, ECLISSE SYNTESIS® LUCE, ECLISSE SHODO.

Standardní úchyt

Véra

Zamykací mechanismus

Thera

Madlo

Aydin

NisÍ

Myrta
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KLIKY A KOVÁNÍ

ÚCHYTY - KOVÁNÍ - KLIKY -  ZÁMKY

1 2 3

CASSIOPEA PRO ECLISSE SYNTESIS® LINE A ECLISSE SYNTESIS® LUCE

CASSIOPEA PRO ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® TECH

MAGNETICKÝ ZÁMEK
Kování je zapuštěné, tedy v jedné linii s hranou 
dveřního křídla a nijak nenarušuje tuto plochu. S 
magnetickým zámkem se dveře zavírají tiše. Proto 
zámek dodáváme automaticky s dveřmi. Zvolíte si 
jen, zda chcete dveře zamykat nebo ne.

foto vlevo:
1 - magnetický zámek s klikou
2 - magnetický zámek s Push knoflíkem
3 - magnetický zámek s výklopnou úchytkou

klika bez zámku

misky bez zámku na klíč se zámkem wc klička se zámkem

klika se zámkem 
na klíč

klika s wc zámkem push knoflík - zmáčkni a otevři
verze: kulaté - hranaté

push-pull (dodáváno sériově) výklopná úchytka na klíč
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KOMFORTNÍ DOPLŇKY

RALLENTY SOFT

RALLENTY SOFT PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE

Rallenty Soft je tichý doraz pro posuvné dveře.
Jde o mechanický zavírací systém, který zvyšuje 
pohodlí obsluhy a funkčnost posuvných dveří: 
zavírání je lehké, zpomalené a tiché, zjemní dovření 
dveří. Tlumič Rallenty Soft je zcela skryt.
Lze jej instalovat i po zabudování pouzdra.

Rallenty Soft je využitelný
u modelů: ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE 
DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE LUCE, ECLISSE LUCE 
DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE TELESKOP, ECLISSE 
TELESKOP PROTI SOBĚ, ECLISSE ZÁKRYT, 
ECLISSE EWOLUTO®, ECLISSE EWOLUTO® 
DVOUKŘÍDLÉ.

Rallenty Soft pro dřevěné dveře dodáváme ve 
třech variantách:
• k samozavírání (kód: OPRS1);
• pro dveřní křídlo o hmotnosti do 40 kg (kód:  
 OPRS2);
• pro dveřní křídlo o hmotnosti od 40 kg do 50 kg  
 (kód: OPRS3);
• u jednokřidlych modelů od min. šiřky průchodu  
 L = 700 mm.

Pozn.: u dveřních křídel do hmotnosti 25 kg + 25 
kg umožní Rallenty Soft lehké zpomalení a jemné 
zavření dveří. U dveřních křídel vyšší hmotnosti 
(max. 50 kg + 50 kg) je dovření manuální.

RALLENTY SOFT PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

Tichý doraz Rallenty Soft můžete mít i pro 
celoskleněné posuvné dveře: zjemní dovření dveří, 
zavírání je lehké.
Také tlumič Rallenty Soft pro celosklo je zcela skryt.
Lze jej instalovat i po zabudování pouzdra.

Rallenty Soft je využitelný
u modelů: ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE  
DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE LUCE, ECLISSE LUCE  
DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE ZÁKRYT,  ECLISSE 
EWOLUTO®, ECLISSE EWOLUTO® DVOUKŘÍDLÉ

• výhradně pro celoskleněné posuvné dveře o síle  
 10 mm, do hmotnosti 40 kg;
• u jednokřídlých modelů od min. šířky průchodu
 L = 700 mm;
• u dvoukřídlých modelů od min. šířky průchodu
 L = 1450 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Rallenty Soft pro dřevěné dveře. Rallenty Soft pro celoskleněné dveře.
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KOMFORTNÍ DOPLŇKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

ECLISSE BIAS™ ECLISSE BIAS™ UP

ECLISSE BIAS™ DS

ECLISSE BIAS™ je tichý doraz pro posuvné 
dveře. Zpomalí zavírání a zjemní dovření dveří. 
Jde o první tlumič posuvných dveří, který je 
zcela skryt uvnitř kolejnice. 

Funguje na bázi olejového pístu. U dveřních 
křídel do hmotnosti 40 kg umožní BIAS™ lehké 
zpomalení a jemné dovření. U těžších dveřních 
křídel do hmotnosti 100 kg umožní ECLISSE 
BIAS™ lehké zpomalení, dovření je manuální.
Pozn.: hmotnost dveří od společnosti ECLISSE je 
20 kg/ m2.

ECLISSE BIAS™ UP je univerzální tichý doraz, 
který můžete použít pro již namontované 
posuvné dveře jakékoli značky. Nic nemusíte 
demontovat, umístí se zvenku. Jde o výrobek 
speciálně určený pro vnitřní místností, jako je 
prádelna, komora, nebo šatna. Připevníte během 
5 minut.

Pozn.: úplné dovření způsobuje do hmotnosti 
dveří 40 kg.
Dostupné ve 3 barvách:

Oboustranný tlumič ECLISSE BIAS™ DS brzdí 
posuvné dveře obousměrně: při zavření i otevření.
Také tento tichý doraz je zcela skryt uvnitř 
kolejnice. Můžete ho využít u jednokřídlého i 
dvoukřídlého pouzdra.

U dveřních křídel do hmotnosti 40 kg umožní 
ECLISSE BIAS™ DS lehké zpomalení a jemné 
dovření.
U těžších dveřních křídel do hmotnosti 100 kg 
umožní ECLISSE BIAS™ DS lehké zpomalení, 
dovření je manuální.

ECLISSE BIAS UP – BÍLÁ

ECLISSE BIAS UP – HNĚDÁ

ECLISSE BIAS UP – ŠEDÁ
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KOMFORTNÍ DOPLŇKY

SYNCHRONIZACE PRO DVOUKŘÍDLO

Synchronizace pro dvoukřídlé dveře zajistí, aby 
se obě dveřní křídla pohybovaly současně, tedy 
synchronně, proti sobě. To velmi zjednodušuje 
manipulaci s dveřmi, obzvláště u širokých 
průchodů.

Synchronizace je využitelná:
• u modelů: ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE  
 LUCE DVOUKŘÍDLÉ, ECLISSE EWOLUTO®  
 DVOUKŘÍDLÉ;
• určeno prioritně pro dřevěné dveře;
• pro dveřní křídlo max. šířky 1000 + 1000 mm.

Synchronizaci lze instalovat i po zabudování 
pouzdra.
Synchronizaci dodáváme standardně s tichým 
dorazem Rallenty Soft: vaše dveře se zavřou 
synchronně a lehce s jemným dovřením.

Pozn.: u dveřních křídel do hmotnosti 25 kg + 
25 kg umožní kombinace s Rallenty Soft lehké 
zpomalení a jemné zavření dveří. U dveřních 
křídel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je 
dovření manuální.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

SAMOZAVÍRÁNÍ

Samozavírání je komfortní doplněk pro zavírání 
posuvných dveří: otevřete dveře, projdete a 
dveře se samy zavřou.

Samozavírání je využitelné:
• u modelů: ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE  
 LUCE, ECLISSE ZÁKRYT, ECLISSE EWOLUTO®;
• pro dveřní křídlo o max. hmotnosti 40 kg.
 Samozavírání lze instalovat i po zabudování  
 pouzdra.
 Samozavírání můžete také zkombinovat s  
 tichým dorazem Rallenty Soft: vaše dveře se  
 zavřou samy, lehce s jemným dovřením.

Pozn.: Samozavírání snižuje světlou šířku 
průchodu o cca 10 mm.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 

NEREZ ADAPTÉR VITRO

VITRO je adaptér, který zakryje držáky 
celoskleněných dveří u bezobložkových pouzder 
řady ECLISSE SYNTESIS® LINE a ECLISSE 
SYNTESIS® LUCE a zúží kapsu v průchodu.
V naší nabídce najdete také řadu celoskleněných 
dveří. 

Hlavní vychytané části balíčku VITRO:
• kryt držáků z nerez oceli (obr. 1);
• svislé hliníkové kartáčové lišty bílé barvy;
• protiprachové kartáčky;
• pogumované, válečkové spodní vedení  
 celoskla - variabilní pro 8 i 10 mm;
• zúžený dorazový díl bílé barvy (obr. 2).

Vitro je využitelné:
• v kombinaci s držákem Výřez (výška krycí nerez  
 lišty je 57 mm);
• v kombinaci s držákem KLIPS (výška krycí nerez  
 lišty je 63 mm);
• u celoskleněných dveří o max. tloušťce 10 mm  
 (nelze použít s litým sklem);
• pro dvoukřídlé dveře je třeba pořídit adaptér  
 pro každé dveřní křídlo, tzn. 2 ks.

KOMFORTNÍ DOPLŇKY

SYNCHRONIZACE PRO TELESKOP

Synchronizace pro Teleskop zajistí, aby se obě 
dveřní křídla pohybovaly synchronně za sebou. 
To velmi zjednodušuje manipulaci s dveřmi, 
obzvláště u širokých průchodů.

Synchronizace je využitelná:
• u modelů: ECLISSE TELESKOP, ECLISSE  
 TELESKOP PROTI SOBĚ;
• výhradně pro dřevěné dveře;
• pro dveřní křídlo max. šířky 1000 + 1000 mm;
• pro dveřní křídlo o hmotnosti max. 80 kg.

Synchronizaci lze instalovat i po zabudování 
pouzdra, aniž by bylo nutné vyndat 
odnímatelnou kolejnici.

Synchronizaci můžete u pouzder dokončené síly 
stěny 180 mm kombinovat s tichým dorazem 
Rallenty Soft: vaše dveře se zavřou synchronně a 
lehce s jemným dovřením.

Pozn.: u dveřních křídel do hmotnosti 25 kg + 
25 kg umožní kombinace s Rallenty Soft lehké 
zpomalení a jemné zavření dveří. U dveřních 
křídel vyšší hmotnosti (max. 50 kg + 50 kg) je 
dovření manuální.



ECLISSE nabízí rozsáhlý sortiment pouzder pro posuvné 

dveře v mnoha rozměrech a specifických vlastnostech. 

Prakticky neomezený počet řešení mezi nimiž určitě 

najdete ten, který bude vyhovovat vašim požadavkům. 

Uvědomujeme si rozsah stávající úrovně.

Pokud zde najdete své ideální pouzdro pro posuvné dveře, 

všechny technické informace najdete na našich webových 

stránkách www.eclisse.cz.

TECHNICKÉ
Ú D A J E
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Schéma zjednodušující výběr rozměru pouzdra v závislosti na disponibilním prostoru a zvolených dveří.

H
H1

LC

ECLISSE SYNTESIS® LINE
JEDNOKŘÍDLÉ DVOUKŘÍDLÉ

SVĚTLOST 
PRŮCHODU

VERZE
ZDIVO

VERZE
SÁDROKARTON

SVĚTLOST 
PRŮCHODU

VERZE
ZDIVO

VERZE
SÁDROKARTON

L x H C x H1 C x H1 L x H C x H1 C x H1
535x1993 1415x2053 1415x2053 1070x1993 2730x2053 2730x2053

635x1993 1615x2053 1615x2053 1270x1993 3130x2053 3130x2053

735x1993 1815x2053 1815x2053 1470x1993 3530x2053 3530x2053

835x1993 2015x2053 2015x2053 1670x1993 3930x2053 3930x2053

935x1993 2215x2053 2215x2053 1870x1993 4330x2053 4330x2053

1035x1993 2415x2053 2415x2053 2070x1993 4730x2053/ 4730x2053

dokončená síla stěny 108 - 125 - 150 100 - 125 - 150 dokončená síla stěny 108 - 125 - 150 100 - 125 - 150

ECLISSE SYNTESIS® LUCE
JEDNOKŘÍDLÉ DVOUKŘÍDLÉ

SVĚTLOST 
PRŮCHODU

VERZE
ZDIVO

VERZE
SÁDROKARTON

SVĚTLOST 
PRŮCHODU

VERZE
ZDIVO

VERZE
SÁDROKARTON

L x H C x H1 C x H1 L x H C x H1 C x H1
535x1993 1417x2053 1417x2053 1070x1993 2734x2053 2734x2053

635x1993 1617x2053 1617x2053 1270x1993 3134x2053 3134x2053

735x1993 1817x2053 1817x2053 1470x1993 3534x2053 3534x2053

835x1993 2017x2053 2017x2053 1670x1993 3934x2053 3934x2053

935x1993 2217x2053 2217x2053 1870x1993 4334x2053 4334x2053

1035x1993 2417x2053 2417x2053 2070x1993 4734x2053 4734x2053

dokončená síla stěny 150 150 dokončená síla stěny 150 150

• L-čistý dveřní průchod se odlišuje od rozměru “A” z bezpečnostních důvodů, dveřní křídlo musí o 80mm vyčnívat z pouzdra.
• Rozměry pouzdra mm
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Schéma zjednodušující výběr rozměru pouzdra v závislosti na disponibilním prostoru a zvolených dveří.

s horním profilem bez profilu

LLL

C C C

H1H1 HH H=H1

• Vyrábíme i atypické rozměry po 50 mm, od výška 1650 do 2700 mm.
• Model Syntsis® Battente dvoukřídlé dodáváme pouze s horním profilem.
 Jedno dveřní křídlo zůstává zafixováno dveřní zástrčí.

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE
ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM ZÁRUBEŇ BEZ PROFILU

SVĚTLOST PRŮCHODU CELKOVÉ ROZMĚRY SVĚTLOST PRŮCHODU CELKOVÉ ROZMĚRY

L x H C x H1 L x H C x H1
600x1970/2100/2400 692x2016/2146/2446 600x2700 692x2700

650x1970/2100/2400 742x2016/2146/2446 650x2700 742x2700

700x1970/2100/2400 792x2016/2146/2446 700x2700 792x2700

750x1970/2100/2400 842x2016/2146/2446 750x2700 842x2700

800x1970/2100/2400 892x2016/2146/2446 800x2700 892x2700

850x1970/2100/2400 942x2016/2146/2446 850x2700 942x2700

900x1970/2100/2400 992x2016/2146/2446 900x2700 992x2700

950x1970/2100/2400 1042x2016/2146/2446 950x2700 1042x2700

1000x1970/2100/2400 1092x2016/2146/2446 1000x2700 1092x2700

• Rozměry pouzdra mm
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• Rozměry pouzdra mm

JEDNOKŘÍDLÉ

ČISTÝ ROZMĚR CELKOVÉ ROZMĚRY

L H C H1

min max min max min max min max

300 ÷ 600 300 ÷ 1600 353 ÷ 653 353 ÷ 1653

DVOUKŘÍDLÉ

ČISTÝ ROZMĚR CELKOVÉ ROZMĚRY

L H C H1

min max min max min max min max

600 ÷ 1000 300 ÷ 1600 653 ÷ 1053 353 ÷ 1653
(300+300 ÷ 500+500)

VÝKLOPNÁ DVÍŘKA NAHORU

ČISTÝ ROZMĚR CELKOVÉ ROZMĚRY

L H C H1

min max min max min max min max

300 ÷ 1600 300 ÷ 600 353 ÷ 1653 353 ÷ 653

VÝKLOPNÁ DVÍŘKA DOLŮ

ČISTÝ ROZMĚR CELKOVÉ ROZMĚRY

L H C H1

min max min max min max min max

300 ÷ 1600 300 ÷ 600 353 ÷ 1653 353 ÷ 653

VYJÍMATELNÁ DVÍŘKA

ČISTÝ ROZMĚR CELKOVÉ ROZMĚRY

L H C H1

min max min max min max min max

300 ÷ 1600 300 ÷ 600 353 ÷ 1653 353 ÷ 653

ECLISSE SYNTESIS® TECH

• Jednotná konstrukce  
 pro pravou i levou   
 stranu. 
• Šířka mezi pantem   
 a zámkem je cca o
 100 mm menší než  
 světlá výška
 průchodu.

• Šířka mezi pantem   
 a zámkem je cca o
 150 mm menší než  
 světlá výška
 průchodu.
• Nedostupné ve verzi  
 zámek na klíč.

• Dodáváme s řadou  
 pístů.
• Šířka mezi pantem   
 a zámkem je cca o
 100 mm menší než  
 světlá výška
 průchodu.

• Dodáváme s řadou  
 bezpečnostních   
 řetízků.
• Šířka mezi pantem   
 a zámkem je cca o
 100 mm menší než  
 světlá výška
 průchodu.

• Dodáváme s řadou  
 bezpečnostních   
 řetízků.

TECHNICKÉ ÚDAJE
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ECLISSE LUCE
JEDNOKŘÍDLÉ DVOUKŘÍDLÉ

SVĚTLOST 
PRŮCHODU

VERZE
ZDIVO

VERZE
SÁDROKARTON

SVĚTLOST 
PRŮCHODU

VERZE
ZDIVO

VERZE
SÁDROKARTON

L x H C x H1 C x H1 L x H C x H1 C x H1
600x1970 1335x2065 1321x2065 1250x1970 2605x2065 2595x2065

700x1970 1535x2065 1521x2065 1450x1970 3005x2065 2995x2065

800x1970 1735x2065 1721x2065 1650x1970 3405x2065 3395x2065

900x1970 1935x2065 1921x2065 1850x1970 3805x2065 3795x2065

1000x1970 2135x2065 2121x2065 2050x1970 4205x2065 4195x2065

1100x1970 2335x2065 2321x2065 2250x1970 4605x2065 4595x2065

dokončená síla stěny 150 150 dokončená síla stěny 150 150

ECLISSE TELESKOP
JEDNOKŘÍDLÉ PROTI SOBĚ

SVĚTLOST 
PRŮCHODU

VERZE
ZDIVO

VERZE
SÁDROKARTON

SVĚTLOST 
PRŮCHODU

VERZE
ZDIVO

VERZE
SÁDROKARTON

L x H C x H1 C x H1 L x H C x H1 C x H1
1200x1970 1935x2065 1933x2065 2420x1970 3780x2065 3784x2065

1400x1970 2235x2065 2233x2065 2820x1970 4380x2065 4384x2065

1600x1970 2535x2065 2533x2065 3220x1970 4980x2065 4984x2060

1800x1970 2835x2065 2833x2065 3620x1970 5580x2065 5584x2060

2000x1970 3135x2065 3133x2065 4020x1970 6180x2065 6184x2060

2200x1970 3435x2065 3433x2065 4420x1970 6780x2065 6784x2060

dokončená síla stěny 180 - 205 180 - 205 dokončená síla stěny 180 - 205 180 - 205

ECLISSE EWOLUTO®
JEDNOKŘÍDLÉ DVOUKŘÍDLÉ

SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO

L x H C x H1 L x H C x H1
600x1970 1396x2080 1250x1970 2685x2080

700x1970 1596x2080 1450x1970 3085x2080

800x1970 1796x2080 1650x1970 3485x2080

900x1970 1996x2080 1850x1970 3885x2080/

1000x1970 2196x2080 2050x1970 4285x2080

1100x1970 2396x2080 2250x1970 4685x2080

dokončená síla stěny 150 dokončená síla stěny 150

• Rozměry pouzdra mm

TECHNICKÉ ÚDAJE
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ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ
SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO VERZE SÁDROKARTON

L x H C x H1 C x H1
600x1970 1335x2065 1321x2065

700x1970 1535x2065 1521x2065

800x1970 1735x2065 1721x2065

900x1970 1935x2065 1921x2065

1000x1970 2135x2065 2121x2065

1100x1970 2335x2065 2321x2065

dokončená síla stěny 100 - 108 - 125 - 150 100 - 125

ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ
SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO VERZE SÁDROKARTON

L x H C x H1 C x H1
1250x1970 2605x2065 2595x2065

1450x1970 3005x2065 2995x2065

1650x1970 3405x2065 3395x2065

1850x1970 3805x2065 3795x2065

2050x1970 4205x2065 4195x2065

2250x1970 4605x2065 4595x2065

dokončená síla stěny 100 - 108 - 125 - 150 100 - 125

ECLISSE NOVANTA
SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO VERZE SÁDROKARTON

L x H C x H1 C x H1
600x1970 1015x2065 1001x2065

700x1970 1215x2065 1201x2065

800x1970 1315x2065 1301x2065

900x1970 1515x2065 1501x2065

1000x1970 1615x2065 1601x2065

1100x1970 1815x2065 1801x2065

dokončená síla stěny 90 - 108 - 125 - 150 100 - 125

• Rozměry pouzdra mm
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ECLISSE ZÁKRYT
SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO VERZE SÁDROKARTON

L x H C x H1 C x H1
600+600x1970 2040x2065 2022x2065

700+700x1970 2340x2065 2322x2065

800+800x1970 2640x2065 2622x2065

900+900x1970 2940x2065 2922x2065

1000+1000x1970 3240x2065 3222x2065

1100+1100x1970 3540x2065 3522x2065

dokončená síla stěny 175 - 225 175 - 225

• Rozměry pouzdra mm

VENKOVNÍ POUZDRA
OKENICE

jednokřídlé
OKENICE
dvoukřídlé

ROZMĚRY min/max ŠÍŘKA (L) mm VÝŠKA (H) mm ŠÍŘKA (L) mm VÝŠKA (H) mm

550 ÷ 1700 500 ÷ 2900 1100 ÷ 3400 500 ÷ 2900

SÍLA POUZDRA 128 mm 128 mm

Maximální tloušťka rámu: 50 mm Maximální tloušťka rámu: 50 mm

OKENNÍ MŘÍŽ
jednokřídlé

OKENNÍ MŘÍŽ
dvoukřídlé

ROZMĚRY min/max ŠÍŘKA (L) mm VÝŠKA (H) mm ŠÍŘKA (L) mm VÝŠKA (H) mm

550 ÷ 1700 500 ÷ 2900 1100 ÷ 3400 500 ÷ 2900

SÍLA POUZDRA 128 mm 128 mm

DVEŘNÍ POUZDRO
jednokřídlé

DVEŘNÍ POUZDRO
dvoukřídlé

ROZMĚRY min/max ŠÍŘKA (L) mm VÝŠKA (H) mm ŠÍŘKA (L) mm VÝŠKA (H) mm

800 ÷ 2000 800 ÷ 2900 1300 ÷ 4000 800 ÷ 2900

SÍLA POUZDRA 181 mm 181 mm

OKENICE S MŘÍŽÍ
jednokřídlé

OKENICE S MŘÍŽÍ
dvoukřídlé

ROZMĚRY min/max ŠÍŘKA (L) mm VÝŠKA (H) mm ŠÍŘKA (L) mm VÝŠKA (H) mm

550 ÷ 1700 500 ÷ 2900 1100 ÷ 3400 500 ÷ 2900

SÍLA POUZDRA 211 mm 211 mm

DVEŘNÍ POUZDRO S OKENICÍ 
jednokřídlé

DVEŘNÍ POUZDRO S MŘÍŽÍ 
jednokřídlé

DVEŘNÍ POUZDRO S OKENICÍ 
dvoukřídlé

DVEŘNÍ POUZDRO S MŘÍŽÍ 
dvoukřídlé

ROZMĚRY min/max ŠÍŘKA (L) mm VÝŠKA (H) mm ŠÍŘKA (L) mm VÝŠKA (H) mm

700 ÷ 1700 800 ÷ 2900 1200 ÷ 3400 800 ÷ 2900

SÍLA POUZDRA 285 mm 285 mm



Veškerá vyobrazení slouží výhradně ke znázornění 
našich produktů a jsou ilustrační. ECLISSE s.r.l.
si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být 
nezbytné ke zlepšení výrobků, a to bez předchozího
upozornění. Soulad obsahu tohoto katalogu si 
můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse
s.r.l. rovněž odmítá jakoukoliv zodpovědnost za 
případné chyby v důsledku tiskové chyby,
přepisu nebo z jakéhokoliv jiného důvodů.

© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno 
použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné 
mechanické nebo elektronické, textů, obrázků a 
nákresů obsažených v této publikaci bez výslovného 
písemného souhlasu firmy ECLISSE.

Katalog je platný od 08/2016
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Líšnická 360 - 252 10 Řitka - Telefon: + 420 286 888 913  -  Mobil: + 420 603 453 645
info@eclisse.cz - www.eclisse.cz

Sledujte nás
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