
V JEDNÉ ROVINĚ 
SE STĚNOU

V I D Í M E  D Á L E



Hledáte řešení, které vám umožní zalícovat 
posuvné nebo otočné dveře či různorodá 

dvířka do jedné linie se stěnou? 
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ECLISSE
Syntesis® Tech
Zapuštěná dvířka pro 
zakrytí servisních prostorů či 
elektrických rozvodů.
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ECLISSE
40
Šikmá zárubeň pro otočné 
dveře s 3D efektem.
Z jedné strany je zárubeň 
zkosená do úhlu 40 ° a na 
druhé straně jsou dveře 
zalícované do jedné roviny 
se stěnou.

ECLISSE
Delta
Šikmá soklová lišta, 
která navozuje dojem, 
že vystupuje od stěny 
do prostoru k podlaze. 
S rovnými nebo šikmými 
zakončovacími prvky.
Ideální řešení pro kombinaci 
se zapuštěnými dveřmi.
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S ECLISSE 
JE TO JAKO 
VŽDY SNADNÉ

Poskytneme potřebné 
technické informace, 
poradíme s návrhem.

Instalace je díky 
patentovaným 
detailům jednoduchá 
a bezproblémová.

Nabízíme různé 
varianty řešení a 
rozměry, které lze 
přizpůsobit dané 
situaci.

K našim systémům 
pro zapuštěné dveře 
nabízíme i dveřní křídla, 
například se základním 
nátěrem primer, na které 
lze nanášet další barvy 
či tapety, nebo lakované 
v různých barvách RAL, 
celoskleněné nebo sklo-
hliníkové.

Dvířka jsou z bílého 
melaminu, a lze je také 
natřít jako okolní stěny.



Vyberte si z různých řešení ECLISSE: inovativní, avantgardní, 
technicky dokonalé, esteticky jednotné a vždy kombinovatelné 
a přizpůsobitelné.

ECLISSE
Syntesis® Line
Bezobložková pouzdra pro 
posuvné dveře.
V jednokřídlé či dvoukřídlé 
verzi nebo v provedení 
LUCE, kterým lze vést 
elektrokabeláž pro zásuvky, 
světla, či vypínače.

ECLISSE
Syntesis® Areo
Zapuštěné skryté zárubně 
pro dvířka v různých 
velikostech a variantách 
otevírání. Pro různorodé 
využití, které má zůstat na 
první pohled skryté, např. 
pro přístěnky, skryté police
či knihovny. 

ECLISSE
Syntesis® Sokl
Hliníkový podlahový profil 
pro zapuštěnou soklovou 
lištu. Může být i podsvícený 
LED diodami.
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ECLISSE
Syntesis® Battente
Skrytá zárubeň pro zapuštěné 
otočné dveře do jedné roviny 
se stěnou.
Nabízíme jednokřídlé nebo 
dvoukřídlé provedení.
K dispozici také ve verzi bez 
vrchního zárubňového profilu, 
nebo v sešikmené verzi pro 
půdní prostory. Nově také s 
akustickými dveřmi.
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Precizní v detailech ECLISSE Delta, je nakloněná 
soklová lišta, která se aplikuje 
přímo na hotovou stěnu. 
Vytvořte neviditelný efekt díky 
minimalistickému designu. 

ECLISSE Mimesi je super tenký 
dekorativní profi l pro bezobložková 
pouzdra, který byl navržen, aby 
obkresloval obvod průchodu 
posuvných dveří.



Nechte se inspirovat 
dokonalou kombinací.
UŽIJTE SI VÝBĚR POVRCHOVÝCH 
ÚPRAV RŮZNÝCH MATERIÁLŮ.

Vytvářejte překvapivé variace kombinací rámů, profi lů, sklo-
hliníkových dveří, klik a soklových lišt v různých barvách.
Design se stává absolutní součástí každého jednotlivého prvku!

Kombinace bílého hliníkového dveřního rámu 
s brozovým sklem

Kombinace dveřního rámu v tónu tobacco s bronzovým sklem,
vpravo s bronzovým sklem s odrazem.

Bílá RAL 9010 Champagne Bronz Tobacco

Hliník: k dispozici pro sklo-hliníkové dveře

Transparentní extra bílé Satinato extra bílé Oboustranné zrcadlo

Kouřové transparentní Kouřové satinato Kouřové s odrazem

Bronzové transparentní Bronzové satinato Bronzové s odrazem



Budoucnost bez starostí
Všechny pouzdra ECLISSE mají 
odnímatelnou kolejnici, díky které lze i po 
zabudování pouzdra vyměnit dveře nebo 
doplnit komfortní doplňky.

Estetika
Profi ly potažené pryskyřicí umožňují 
nanést na konstrukci pouzdra stejnou 
povrchovou úpravu jako na okolní 
stěnu, čímž lze dosáhnout dokonalého 
estetického výsledku.

Inovace
Systém LUCE umožňuje vést skrz 
pouzdro bezpečně potřebnou elektro-
kabeláž pro zásuvky, světla i vypínače.



Cesta k 
dokonalosti
DETAILY, VE 
KTERÝCH JE 
ROZDÍL

Kvalitu výrobků ECLISSE 
poznáte jak při instalaci, 
tak při každodenním 
používání.
Rozdíl dělají detaily.

Dokonalost mechanismů 
a technických vlastností 
produktů ECLISSE oceníte 
při bližším pohledu.

Spolehlivost
Pevnost skrytým zárubním dává speciální 
tvar profilu, který současně zabraňuje 
vzniku trhlin.

Funkčnost
Dveřní křídla ECLISSE jsou standardně 
vybaveny seřizovacím táhlem, aby bylo 
možné dveře kdykoli seřídit a udržet je v 
jedné rovině se stěnou.  

Minimalismus
Všechny prvky zarovnané do jedné 
roviny se stěnou. Nikde nic zbytečně 
nevyčnívá, nic nenarušuje čisté linie.
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© 2023 ECLISSE, veškerá práva vyhrazena – je zakázáno použití, a to jak úplné, nebo 
částečné, mechanické nebo elektronické, texty, obrázky a nákresy obsažené v této 
publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení 
slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. ECLISSE si vyhrazuje 
právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího 
upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. 
ECLISSE rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové 
chyby, přepisu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.


