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Cesta bohatá na nejrůznější stylové 
kompozice a nápady, která v sobě 
kloubí nejrozmanitější podoby, od těch 
nejvyhledávanějších a nejpestřejších až po 
nejnovější trendy interiérového designu. 
Hra světel, barev, povrchových úprav 
a materiálů: každý prvek komunikuje s 
ostatními a vytváří tak absolutní harmonické 
souznění. 
Neustálý sled inspirací, které se proměňují a 
vyvíjejí podle nejrůznějšího sklonu skrytých 
zárubní, aby tak zvýraznily prostor a oddělily 
jednotlivá prostředí. 
Jedná se o setkání nejrůznějších stylů, 
které se uceleným a originálním způsobem 
propojují a sledují jediněčnou lini, která 
příčně spojuje různé synergie. 
Tyto průlomové návrhy podněcují fantazii 
a poskytují široký prostor pro imaginaci při 
tvorbě jedinečných a exkluzivních prostředí.

NECHTE SE 
INSPIROVAT



Univerzální krása 
ECLISSE 40, jedinečná zárubeň, pomocí které můžete originálně a diskrétně zařídit nejrůznější prostory. Obě dvě strany 
se dokonale snoubí s naprosto odlišnou filozofií zařízení a kladou tak velký důraz na minimalistickou eleganci skryté 
zárubně, jenž přitahuje pozornost a ruší obvyklá schémata. Toto řešení se přizpůsobí nejrozmanitějším stylům v souladu s 
nejmodernějším designem.

Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli







Každý průchod získává 
výraznou sílu, stává se 
totiž prvkem zařízení, který 
přitahuje pozornost. 
Nejrůznější linie se 
harmonicky propojují a 
současně se přizpůsobují 
nejrozmanitějším funkčním 
požadavkům. 
Zasouvací dveře se svou 
uceleností a jednotou stylu 
hodí k otočným dveřím 
a mají jejich barevnost a 
transparentnost. 
Jedinečný styl, který se 
přizpůsobí jakémukoliv 
prostředí.

Pouzdro pro posuvné dveře 
ECLISSE SYNTESIS® LINE s 
profilem ECLISSE MIMESI 
Dveře s dvojitým sklem: 
bronzové satinato 
Dveřní obvodový hliníkový 
rám: světlý bronz 
Standardní madlo: světlý 
bronz 
Profil ECLISSE MIMESI: světlý 
bronz

Skrytá zárubeň pro otočné 
dveře ECLISSE SYNTESIS® 
BATTENTE 
Dveře s dvojitým sklem: 
bronzové 
Dveřní obvodový hliníkový 
rám: světlý bronz 
Klika 40+uno: světlý bronz

Šikmá zárubeň pro otočné 
dveře ECLISSE 40: světlý 
bronz 
Dveře s dvojitým sklem: 
bronzové s odrazem 
Dveřní obvodový hliníkový 
rám: světlý bronz 
Klika 40+uno: světlý bronz
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Pouzdro pro posuvné dveře ECLISSE 
SYNTESIS® LINE DVOUKŘÍDLÉ 
Dveře s jedním sklem: bronzové 
Dveřní obvodový hliníkový rám: grafitový bronz 
Standardní madlo: grafitový bronz

Skrytá zárubeň pro otočné dveře
ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE 
Dveře s jedním sklem: bronzové s odrazem 
Dveřní obvodový hliníkový rám: grafitový bronz 
Klika 40+uno: grafitový bronz

Detail: 
Klika 40+uno: grafitová bronz na dveřích ve 
skryté zárubni ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE 
Dveře s dvojitým sklem: kouřové 
Dveřní obvodový hliníkový rám: grafitový bronz
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Jednota a kontinuita stylu v jednom
Lakovaný hliníkový profil vyvinutý 
pro zvýraznění obvodu průchodu u 
bezobložkových pouzder ECLISSE 
SYNTESIS® LINE pro posuvné dveře, aby se 
hodily k modelům šikmých zárubní ECLISSE 
40 pro otočné dveře.

Povrchová úprava profilů ECLISSE MIMESI 
je obdobná jako povrchová úprava 
šikmých zárubní ECLISSE 40 s tím, že vás 
na první pohled zaujmou dvoje dokonale 
koordinové dveře, které se nachází blízko 
sebe a ladí spolu.

ECLISSE 
MIMESI

Strana nalevo
Pouzdro pro posuvné dveře ECLISSE 
SYNTESIS® LINE s profilem ECLISSE MIMESI: 
tmavý bronz 
Dveře s dvojitým sklem: satinovaný bronz 
Dveřní obvodový hliníkový rám: tmavý bronz 
Standardní madlo: bronzová tmavá 
profil ECLISSE MIMESI: bronzová tmavá

Šikmá zárubeň pro otočné dveře
ECLISSE 40: tmavý bronz 
Dveře s dvojitým sklem: bronzové 
Dveřní obvodový hliníkový rám: tmavý bronz 
Klika 40+uno: tmavý bronz

Strana napravo
Pouzdro pro posuvné dveře ECLISSE 
SYNTESIS® LINE s profilem ECLISSE MIMESI: 
světlý bronz 
Dveře s dvojitým sklem: kouřové s odrazem 
Dveřní obvodový hliníkový rám: světlý bronz 
Standardní madlo: světlý bronz 
ECLISSE MIMESI: světlý bronz

Detail: 
Vlevo pouzdro ECLISSE SYNTESIS® LINE s 
profilem ECLISSE MIMESI: světlý bronz 
Dveře s dvojitým sklem: bronzové s 
odrazem 
Dveřní obvodový hliníkový rám: světlý bronz

Vpravo pouzdro ECLISSE SNTESIS® LINE s 
profilem ECLISSE MIMESI grafitový bronz 
Dveře s jedním sklem: kouřové 
Dveřní obvodový hliníkový rám: grafitový 
bronz 
sokl ECLISSE DELTA
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Design a podstata
Šikmá zárubeň ECLISSE 40 
výrazně překresluje průchod, 
ale současně zjemňuje 
vlastní charakteristické rysy a 
představuje se v čistém bílém 
zbarvení.

Bílý profil elegantně rámuje 
matné velmi světlé sklo, 
kterým prochází světlo 
do místnosti a současně 
jednotlivé prostory 
nenápadně odděluje.

Šikmá zárubeň pro otočné 
dveře ECLISSE 40: bílý lak 
RAL 9010 
Dveře s dvojitým sklem: 
satinato extra bílé 
Dveřní obvodový hliníkový 
rám: bílá RAL 9010 
Madlo 40+uno: bílá

Sokl ECLISSE DELTA: bílá
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Dřevěné dveře pro šikmé 
zárubně ECLISSE 40 
Dřevěné dveře, které čistě 
oddělují dvě prostředí a tvoří 
z nich sousední a rozdílné 
prostory. 
Zárubeň ECLISSE 40 na jedné 
straně zvýrazňuje průchod a 
soustřeďuje na něj pozornost, 
na druhé straně do celého 
prostředí zapadá a tvoří jeden 
celek s dveřmi a stěnou.

Lakovaný hliníkový rám šikmé 
zárubně překresluje prostor 
pod úhlem 40°.
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Šikmé zárubně ECLISSE 40 
Krásné z obou stran 
Na jedné straně se zužují 
o 40° a rámují průchod, na 
druhé straně minimalistické 
kouzlo zárubně dodává 
prostoru intimitu a eleganci. 
Designová řešení pro 
nejrůznější prostředí.
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Šikmá zárubeň pro otočné dveře ECLISSE 40: světlá bronz 
Povrch dveří: bílý lak RAL 9010 
Klika 40+uno: matný nikl

Zapuštěný sokl ECLISSE SYNTESIS®
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SKLO-HLINÍKOVÉ 
DVEŘE

MINIMALISTICKÉ 
Čisté linie, 
transparentnost a 
éterické barvy. 
Harmonie tvarů, 
které splývají s 
okolím, aniž by z 
něho jakýmkoliv 
způsobem 
vyčnívaly.

KLASICKÉ 
Archaické tvary 

odkazující na 
starověké objemy a 

hloubku. 
Tradiční nadčasová 

elegance.



Design pro každý styl. 
Sklo-hliníkové dveře nabízíme v různých povrchových úpravách pro 
nejrůznějších řešení, a to jak posuvné nebo otočné, ve sladěném a 
koordinovaném stylu.

EKLEKTICKÉ 
Neobvyklé 
geometrické tvary 
a provokativní 
kombinace. 
Jedinečný 
nezaměnitelný styl.

MODERNÍ 
Kombinace 

nejrůznějších 
materiálů vytváří 

exkluzívní design. 
Stylové detaily 

dodávající na 
exkluzivitě.
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Pouzdro pro posuvné dveře 
ECLISSE SYNTESIS® LINE 
Dveře s jedním sklem: 
zrcadlové 
Dveřní obvodový hliníkový 
rám: grafitová bronz 
Standardní madlo: grafitová 
bronz

Skrytá zárubeň pro otočné 
dveře ECLISSE SYNTESIS® 
BATTENTE 
Dveře s jedním sklem: 
kouřové s odrazem 
Dveřní obvodový hliníkový 
rám: grafitový bronz 
Klika 40+uno: grafitový bronz
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Celoskleněné dveře oddělují elegantním způsobem jednotlivé 
prostory hrou světel a transparentností. 
Jedná se o ideální řešení, když chceme získat iluzi otevřeného a 
vzdušného prostoru, který lze v případě potřeby snadno oddělit. 
Jeden jediný materiál pro docílení čistého a základního stylu.

Pouzdro ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOUKŘÍDLÉ 
Celoskleněné dveře: transparentní kouřové

CELOSKLENĚNÉ 
DVEŘE

Kovový úchyt 
KOS je díky své 

vytříbenosti 
a praktičnosti 

ideálním řešením 
pro vestavěné šatny.

Adaptér ECLISSE 
VITRO umožňuje 
instalaci posuvných 
celoskleněných 
dveří do 
bezobložkových 
pouzder a 
respektuje jejich 
čisté linie.
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Pouzdro pro posuvné dveře 
ECLISSE SYNTESIS® LINE s 
adaptérem ECLISSE VITRO 
Celoskleněné dveře: satinato 
extra bílé 
Skleněný úchyt
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Prostor pro kreativitu 
Dveře se základním nátěrem primer lze přizpůsobit 
vlastnímu přání a fantasii pomocí tapet či barev a vytvořit 
tak okouzlující a originální prostředí.

Skrytá zárubeň ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE
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Dveře pro řadu ECLISSE SYNTESIS® 
jak posuvné nebo otočné můžete mít v 
nejrůznějších podobách, protože poskytují 
prostor pro nejrozmanitější řešení. 
Čisté linie, hra světel, dekorace: každý 
prvek umožňuje přizpůsobit produkt podle 
vlastního přání a novým způsobem.

Skrytá zárubeň pro otočné dveře ECLISSE 
SYNTESIS® BATTENTE

Pouzdro pro posuvné dveře ECLISSE 
SYNTESIS® LUCE

31





Pouzdro pro posuvné dveře 
ECLISSE SYNTESIS® LINE 
DVOUKŘÍDLÉ
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SPECIÁLNÍ 
ZAVÍRÁNÍ
Inovativní řešení, která slývají se stěnou a přizpůsobují se 
nejrůznějším strukturálním požadavkům.

Šikmé otevírání v případě skrytých zárubní pro nepravidelné 
mansardy či podkroví nebo prostorové úsporné dveře, které 
se nenápadně začlení do prostoru.
Vše je možné, není třeba se ničeho vzdávat!

Strana vlevo
Zkosené skryté zárubně ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE

Strana vpravo
Zapuštěná dvířka ECLISSE SYNTESIS® AREO
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Zapuštěná dvířka 
ECLISSE 
SYNTESIS®AREO
ECLISSE SYNTESIS® AREO je všestranné diskrétní řešení pro skrytí 
věstavěných šaten, příborníků, botníků, komor, prádelních výklenků a 
vybavených prostor pod schody s celkovým efektem skryté zárubně.

Zapuštěná dvířka jsou ošetřená základním nátěrem primer, který 
umožňuje namalování a povrchové úpravy stejné jako na stěně.
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ECLISSE DELTA

Nový způsob pojímání podlahové lišty 
- soklu, z čistě funkčního prvku se stává 
charakteristický dekorativní detail, který 
posiluje iluzi efektu skryté zárubně. 
Sokl ECLISSE DELTA se přizpůsobí 
jakémukoliv prostředí a pružně i všestranně 
odpovídá nejrůznějším typům dveří, jak 
posuvným, tak otočným.
Díky svému stylu se stává rozlišovacím 
elementem, který charakterizuje jednotlivá 
prostředí.

Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

Strana vlevo
Skrytá zárubeň pro otočné dveře ECLISSE 
SYNTESIS® BATTENTE 
Dveře s jedním sklem: satinato extra bílé 
Dveřní obvodový hliníkový rám:
bílá RAL 9010 
Klika 40+uno: bílá

Pouzdro pro posuvné dveře ECLISSE 
SYNTESIS® LINE 
Dveře s jedním sklem: transparentní extra 
bílé 
Dveřní obvodový hliníkový rám:
bílá RAL 9010 
Standardní madlo: bílá

Strana vpravo
Sokl ECLISSE DELTA (bílá): 
n u pouzdra pro posuvné dveře ECLISSE  
 SYNTESIS® LINE (nahoře) 
n u skryté zárubně pro otočné dveře  
 ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE   
 (uprostřed) 
n u šikmé zárubně ECLISSE 40 (dole)
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DETAILY

ECLISSE DELTA
Koncepce podlahové lišty - soklu, je nově 
definována, aby přizpůsobila vlastní linie 

perspektivě toho, kdo se na ni dívá. 
Sokl ECLISSE DELTA vytváří čelní iluzi 

efektu skryté zárubně, která v podstatě 
rámuje stěnu, ale tím, že bočně posunuje 
pozorovací bod, překvapí vás nečekaným 

sklonem tak, jak jasně a silně
vyřezává daný prostor. 

Velmi moderní je rozhodně také design 
trojrozměrných koncových prvků, 

díky kterým se stává jedinečným a 
nezaměnitelným.

PURE – Kolekce Nuda di Verum Italy 
Čistý design a zaoblené tvary. 
Klika, která se používá bez rozety kvůli 
absolutně minimalistickému efektu.
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Jedná se o řešení, které se zcela originálně  
a kreativně přizpůsobí vašim požadavkům. 

Na zárubně a podlahovou lištu může být 
použita barva, lze si hrát s kontrasty a 

sladěným zbarvením a přitom respektovat 
konzistentní jedinečný styl.

ECLISSE SHODŌ představuje nebývalou 
formu designu, která provází všechny 
prostory, kde se tento produkt nachází a 
bez přerušení se zasouvá a vysouvá. 
Jedná se o moderní interpretaci pouzdra 
pro posuvné dveře a skryté zárubně pro 
otočné dveře, kdy jsou zárubně i sokly v 
úrovni stěny, jakoby tvořily jediný tah, který 
propojuje a sjednocuje jednotlivé prostory. 
Je elegantní, přebírá tvar a rámuje celou 
místnost. 
Spojení současnosti a tradice zvýrazňuje 
průchod a propojuje jednotlivé prostory.

ECLISSE 
SHODŌ
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Pouzdro ECLISSE SHODŌ 
POSUVNÉ 
Kování CASSIOPEA hranaté, 
chrom mat

Zárubeň ECLISSE SHODŌ 
OTOČNÉ 
Madlo CASSIOPEA battente 
čtvercové: matný chrom

Sokl ECLISSE SHODŌ
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Madlo s geometricky čistými liniemi pro 
posuvné dveře z hliníku s jedním sklem. 
Madlo je nenápadně připojeno, aniž by 
kradlo pozornost dveřím, které jsou hlavním 
protagonistou celé scény.

K dispozici v barvě a s povrchovou úpravou 
dle zvoleného dveřního obvodového rámu: 
světlý bronz, tmavý bronz, grafitový bronz, 
bílá RAL 9010 a eloxovaný hliník.

Střízlivost a elegance při uchopení a zavírání 
dveří z hliníku s dvojitým sklem.

K dispozici v barvě a s povrchovou úpravou 
dle zvoleného dveřního obvodového rámu: 
světlý bronz, tmavý bronz, grafitový bronz, 
bílá RAL 9010 a eloxovaný hliník.

Minimalistický současný design. 
Kování má hranatý tvar a harmonicky 
zapadá do moderního prostředí. 
Volba verze s kličkou umožňuje zamčení 
dveří v případě potřeby.

K dispozici také v kulatém tvaru a s 
povrchovou úpravou: chrom mat nebo bílá 
RAL 9010.

Klika čistých tvarů speciálně vytvořená 
právě pro všechny modely otočných dveří 
ze skla a hliníku.

K dispozici v barvě a s povrchovou úpravou 
dle zvoleného dveřního obvodového rámu: 
světlý bronz, tmavý bronz, grafitový bronz, 
bílá RAL 9010 a eloxovaný hliník.

Výjimečná designová klika inspirovaná 
kolekcí ECLISSE 40, která se perfektně hodí 
k dřevěným dveřím do šikmých zárubní 
ECLISSE 40 nebo k otočným dveřím z 
hliníku s dvojitým sklem.

K dispozici pro dřevěné dveře s povrchovou 
úpravou: bílá RAL 9010, matný nikl, lesklý 
nikl, chrom mat, matný grafit a lesklá 
perlová černá.

K dispozici v barvě a s povrchovou úpravou 
dle zvoleného dveřního obvodového rámu: 
světlý bronz, tmavý bronz, grafitový bronz, 
bílá RAL 9010 a eloxovaný hliník.

Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

Nejzákladnější druh madla, který 
nepotřebuje rozetu. Pure do prostoru 
diskrétně zapadá díky svým čistým jemným 
tvarům.

K dispozici v povrchové úpravě chrom mat a 
matná bílá RAL 9010.

Standard Standard Cassiopea

Zante 40+uno Pure Kolekce Nuda
di Verum Italy
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