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ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ (s posunutými držáky dveří)
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ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ (s posunutými držáky dveří)

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ

ECLISSE SYNTESIS®

LP= 795

LP= 715

LP= 670

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 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.

Oboustranný ECLISSE BIAS® DS brzdí posuvné dveře 
při zavření i otevření.
Také tento tichý doraz je zcela skryt uvnitř kolejnice. 
Můžete ho využít u jednokřídlého i dvoukřídlého 
pouzdra.
U těžších dveřních křídel do hmotnosti 100 kg umožní 
ECLISSE BIAS® lehké zpomalení, dovření je manuální.

ECLISSE BIAS® DS lehké zpomalení, dovření je 
manuální.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ke stavebním pouzdrům

ECLISSE BIAS® ECLISSE BIAS® DS
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ECLISSE BIAS® UP 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.

ECLISSE BIAS UP – BÍLÁ

ECLISSE BIAS UP – HNĚDÁ

ECLISSE BIAS UP – ŠEDÁ

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 
místnosti, jako je prádelna, komora nebo šatna. 
Připevníte během 5 minut.

Pozn.: úplné dovření způsobuje do hmotnosti dveří
40 kg.
Dostupné ve 3 barvách:
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VITRO E-THIN OCHRANNÝ PROFIL

Ochranný profil je pevná, hliníková kolejnice, která 
zlepší posuv dveří, sníží jejich opotřebení a zamezí 
deformacím, třeba z důvodu vlhkosti, která se vyskytuje 
často třeba v koupelnách.
Doporučujeme ochranný profil pro dveře do všech 
místností, protože dveře mají v průběhu životnosti, např. 
změnami teplot, tendenci pracovat.
Ochranný profil dává dveřím větší odolnost.
Montáž je velmi snadná: ochranný profil se vsune do 
vyfrézovaného otvoru na spodním hraně dveřního křídla 
(viz. detail na obrázku výše, vpravo).

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

Posuvné vozíčky na 100 kg i 150 kg 
Standardní součástí každého pouzdra jsou nosné vozíčky 
s kuličkovými ložisky o nosnosti 100 kg.
Eclisse dodává pro těžší dveře i vozíčky o nosnosti 150 kg.

MONTÁŽNÍ KRABIČKA

Detail vyfrézovaného 
dveřního křídla

Detail vsunutého 
ochranného profilu
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Do většiny stavebních pouzder můžete využít i celosk-
leněné dveře. Právě proto máme v nabídce také držáky 
celoskleněných dveří: VÝŘEZ nebo KLIPS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ke stavebním pouzdrům

DRŽÁKY CELOSKLENĚNÝCH DVEŘE VITRO

VITRO je adaptér, který zakryje držáky celoskleněných 
dveří u bezobložkových pouzder řady ECLISSE 
SYNTESIS® a zúží kapsu v průchodu.

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.

Držák VÝŘEZ
je pro celoskleněné dveře s vyfrézovanými otvory na 
horní hraně.

 rozměry držáku: D 100 x V 35 x Š 26 mm
	max. hmotnost dveřního křídla: 100 kg
	pro dveře o tloušťce 10 mm
	povrch: chrom mat

Držák KLIPS
nevyžaduje žádnou úpravu (frézování) celoskleněných 
dveří.

 rozměry držáku: D 145 x V 45 x Š 27 mm
	max. hmotnost dveřního křídla: 80 kg
	pro dveře o tloušťce 8 mm i 10 mm (je variabilní)
	povrch: chrom mat

VÝŘEZ Obr. 1

KLIPS Obr. 2 
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SYNCHRONIZACE PRO DVOUKŘÍDLOSYNCHRONIZACE PRO TELESKOP

Synchronizace pro dvoukřídlé dveře zajistí, aby se obě 
dveřní křídla pohybovala 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.

Synchronizace pro ECLISSE TELESKOP zajistí, aby se obě 
dveřní křídla pohybovala synchronně a harmonicky za sebou. 
To velmi zjednodušuje manipulaci s dveřmi, obzvláště u 
širokých průchodů.
Synchronizaci lze instalovat i po zabudování pouzdra, aniž by 
bylo nutné vyndat odnímatelnou kolejnici.

Synchronizaci lze u pouzder ECLISSE TELESKOP kombinovat s 
tichým dorazem ECLISSE BIAS®: dveře se zavřou synchronně a 
lehce s jemným dovřením. 
U dveřních křídel do hmotnosti 25 kg + 25 kg umožní 
kombinace s dovíračem ECLISSE BIAS® lehké zpomalení a 
jemné zavření dveří. U dveřních křídel vyšší hmotnosti (max. 50 
kg + 50 kg) je dovření manuální. U modelu ECLISSE TELESKOP 
PROTI SOBĚ je potřeba 2 ks ECLISSE BIAS®. Pro dveřní křídla 
do hmotnosti 40 kg.

Využitelné u plných dveří do modelů pouzder:
ECLISSE TELESKOP s průchodem od 1200 do 2400 mm a 
ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ s průchodem od 2420 do 
4420 mm.

Pozn.: při úplném otevření dveře mírně vyčnívají do průchodu.
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SYNCHRONIZACE PRO ECLISSE SYNTESIS® LINE

Synchronizace pro bezobložková pouzdra ECLISSE 
SYNTESIS® LINE DVOUKŘÍDLÉ a ECLISSE SYNTESIS® 
LUCE DVOUKŘÍDLÉ zajistí, aby se obě dveřní křídla 
pohybovala současně, tedy synchronně, proti sobě.
To velmi zjednodušuje manipulaci s dveřmi, obzvláště u 
širokých průchodů.
Díky odnímatelné kolejnici lze instalovat i po zabudování 
pouzdra.

Využitelné do pouzder od šířky průchodu 600+600 mm 
do 1000+1000 mm. 
Výhradně pro dřevěné dveře.

U dveřních křídel do hmotnosti
25 kg + 25 kg umožní kombinace s
ECLISSE BIAS® lehké zpomalení a jemné zavření dveří.
U dveřních křídel vyšší hmotnosti
(max. 50 kg + 50 kg) je dovření manuální.

ECLISSE CLICK

CLIC
K

TŘI RŮZNÉ ZPŮSOBY ZABUDOVÁNÍ VĚŠÁKU ECLISSE CLICK

Využijte plnohodnotně zeď, ve které jsou posuvné dveře!
Věšák ECLISSE CLICK se přišroubuje přímo do profilu pouzdra 
ECLISSE do SDK. Po stisknutí tlačítka se uvolní háček na 
zavěšení bundy, kabátu nebo klobouku. 
Věšák ECLISSE CLICK lze namontovat na stěnu i zalícovat se 
stěnou.

Technická specifikace:
	Barva: BÍLÁ RAL 9010
	Rozměry: š. 190 x v. 102 x tl. 29 mm
	Nosnost: každý háček má nosnost 5 kg

Poznámky: u pouzder s jedním opláštěním SDK deskou 
zůstane věšák vyčnívající.

Vyčnívající - bez rámečku:
zavěšený přímo na stěně.

Částečně vyčnívající - s rámečkem:
při opláštění 1x SDK.

Zapuštěný- s rámečkem:
při opláštění 2x SDK.
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E-MOTION

Motorizace E-MOTION je nový lineární motor, který 
automaticky otevírá a zavírá posuvné dveře. S použitím 
magnetické technologie je velmi tichý a snadno se instaluje. 
Motorizace E-MOTION se dodává kompletně sestavená 
včetně napájecího kabelu a se spínačem k okamžité instalaci.

Plug&Play 
Stačí připojit k síti o napětí 230 V a stisknout tlačítko "ON" 
pro spuštění provozu.

Self-setting 
Samonastavení-samonačtení. Motorizace E-MOTION je 
vybavena elektronickým zařízením, které při prvním spuštění 
spustí proces vlastního učení. Samonačtení probíhá sníženou 
rychlostí. Automaticky se detekují parametry pohybu 
a hmotnost dveří. Elektronické zařízení díky uloženým 
hodnotám automaticky určí rychlost a zrychlení cyklu 
otevření/ zavření dveří.

Úprava nastavení 
Motorizace E-MOTION má tyto základní funkce: 
 Push&Go: při lehkém zatlačení ruky na dveře (ve smyslu 
 otevření), se automaticky spustí cyklus otevření a zavření. 
 Automatic: stisknutím tlačítka/ snímáním radaru/ 
 dálkovým ovládáním, apod. se dveře, na základě takto 
 vygenerovaného impulzu zcela otevřou, zůstanou   
 otevřené, dle nastavené doby, a pak se spustí proces   
zavření. 
 Open: přidržením tlačítka se dveře otevřou a    
zůstanou otevřené. Po dalším stisknutí se obnoví režim   
automatického cyklu. Tento režim umožňuje otevřít a   
zavřít dveře manuálně, ručně. 
 Manual: v případě výpadku napájení pracuje motorizace 
 v manuálním režimu. Absence mechanických prvků v   
každém případě zaručuje lehký a tichý pohyb dveří.

Další volitelné příslušenství:	
 dálkové ovládání;
 aktivní infračervený senzor s variabilní detekční oblastí   
(radar);
 elektro-mechanické zamykání s dálkovým ovládáním.

Motorizace E-MOTION
je využitelná u jednokřídlých pouzder:
 ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ 
 ECLISSE LUCE JEDNOKŘÍDLÉ 
 ECLISSE ZÁKRYT 
 ECLISSE EWOLUTO® JEDNOKŘÍDLÉ

 Technické paramtery pro jednokřídlé dveře: 
 L= 700÷1300 mm 
 H= 1000÷2600 mm 
 Max. hmotnost dveřního křídla: 80 kg
 (plné nebo celoskleněné) 
 Pro dokončené tloušťky zdi od 100 mm.

Motorizace E-MOTION
je využitelná u dvoukřídlých pouzder (potřeba 2 motory):
 ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ 
 ECLISSE LUCE DVOUKŘÍDLÉ 
 ECLISSE EWOLUTO® DVOUKŘÍDLÉ

 Technické paramtery pro dvoukřídlé dveře: 
 L= 1250÷2650 mm 
 H= 1000÷2600 mm 
 (Pro průchody <700+700 mm je elektrická jednotka   
externí.) 
 Max. hmotnost dveřního křídla: 80 kg
 (plné nebo celoskleněné) 
 Pro dokončené tloušťky zdi od 100 mm.

Poznámka: při instalaci do již zabudovaných pouzder se 
výška průchodu sníží přibližně o 20 mm. 
Při výběru rozměru stavebního pouzdra, se tedy můžete 
rozhodnout: 
1. zvolíte pouzdro se standardní výškou, ale výška průchodu  
 se sníží o 20 mm. 
2. zvolíte pouzdro atypické velikosti o 25 mm vyšší než je   
standardní velikost.
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ECLISSE PUSH&PULL

ECLISSE PUSH&PULL C ECLISSE PUSH&PULL S

Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL je exkluzivní příslušenství pro posuvné dveře, které umožňuje vysunutí  dveřního křídla z 
kapsy pouzdra dveří lehkým zatlačením. To usnadňuje úchop dveří a jejich zavírání.

Vhodné pro plné i celoskleněné dveře. Díky odnímatelné kolejnici lze Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL namontovat také do již 
zabudového pouzdra.

Lze kombinovat s dovíračem ECLISSE BIAS®, nikoli s ECLISSE BIAS® DS a se SYNCHRONIZACÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE z 
řady CLASSIC i SYNTESIS®.

Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL C je vhodné pro modely 
pouzder z řady ECLISSE CLASSIC COLLECTION, mimo 
ECLISSE TELESKOP, ECLISSE CIRKULÁR a ECLISSE 
NOVANTA.

 pro jednokřídlá pouzdra s šířkou průchodu:
 600÷1200 mm 
 pro dvoukřídlá pouzdra s šířkou průchodu:    
600+600÷1200+1200 mm 
 max. hmotnost dveří: 50 kg

Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL S je vhodné pro modely 
pouzder z řady SYNTESIS® COLLECTION.

 pro jednokřídlá pouzdra s šířkou průchodu:
 600÷1300 mm 
 pro dvoukřídlá pouzdra s šířkou průchodu:    
600+600 ÷1300+1300 mm 
 max. hmotnost dveří: 50 kg

Pozn.: u dvoukřídlých pouzder je třeba Stlačítko pro každé dveřní křídlo, tzn. 2 ks.
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ECLISSE ČR, s.r.o. - Líšnická 360 - 252 03 Řitka - Telefon: + 420 286 888 913 - Mobil: + 420 603 453 645 - info@eclisse.cz - www.eclisse.cz

Sledujte nás na:

Uvedená 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 bez 
předchozího upozornění. ECLISSE s.r.l. rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

© 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.


