
duše posuvných 
dveří



vytváříme
pohyb

jsme ti kteří hledají,
projektují a tvoří duši
posuvných dveří.

Díky pouzdrům Eclisse
se posuvné dveře pohybují
s lehkostí a perfektním zavřením.

Eclisse je ideálním řešením k rozdělení prostorů.
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Pevné místo Eclisse na trhu je výsledkem
systematické snahy zlepšovat kvalitu 
výrobků, k čemuž dodnes příspívá také to, 
že vždy bedlivě nasloucháme námětům 
a připomínkám architektů, uživatelů i 
montážníků. Od roku 1989 se snažíme 
vylepšit naše pouzdra, aby byly více 
funkční, odolné, bezpečné a efektivní. 
Byli jsme první, kdo přišel s inovacemi a 
novými nápady na získání místa.
Více než 20 patentů je zárukou kvality a 
dobré volby. Chceme, aby naše výrobky
byly jedinečné, originální, nenahraditelné.

Eclisse zaměřuje svůj výzkum na rozvoj 
výrobků v oblasti praktické, funkční a 
technologicky pokročilé. Jsou navrženy tak, 
aby vyřešili jakýkoli problém při instalaci 
a pro bezpečnější používání. Stavební 
pouzdra pro posuvné dveře neomezují 
architekty a designéry v kreativitě při 
projektování interiéru. Naše výrobky jsou 
testovány z hlediska trvanlivosti a odolnosti 
proti opotřebení dílů, vloupání, na nosnost a 
korozi. Pro pouzdra Eclisse je vhodná
každá lokalita i místnost v interiéru.

Protože úspěch položil základy k rozšíření,
najdete Eclisse v mnoha zemích. 
Rozsáhlou účast na domácím trhu 
zajišťuje účinná síť prodejců. Ve Francii, 
Španělsku, Rakousku, Polsku, České
republice, Slovenské republice, Německu, 
Anglii, Rumunsku, Brazílii a Portugalsku 
vytvořilo Eclisse síť samostatně působících 
poboček. V ostatních zemích (Eclisse 
funguje ve více než 50 zemích)
je Eclisse zastoupeno distributory.

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.

pohyb
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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!

budujemejistotu.
Všechny produkty jsou
certifikovány UNI EN ISO 9001

Protože etika je součástí kvality.

u výrobků testujeme životnost,
odolnost a stálost pomocí CSI 
institutu, dobrovolně jsme

přijali systém managementu bezpečnosti 
a ochrany zdraví pracovníků v souladu s 
OHSAS 18001.
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Test životnosti (UNI EN 1527). Po dlouhé 
sérii testů nosných vozíčků Eclisse s 
kapacitou 80 a 120kg 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 a údržby 
stavebního pouzdra 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 
2100mm ve stavebním pouzdře Eclisse 
(varianty zdivo a příčka systému suché 
výstavby) odolává nejsilnějším nárazům 
měkkého pytle o hmotnosti 30kg 
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.

budujemejistotu.
Všechny produkty jsou
certifikovány UNI EN ISO 9001

přijali systém managementu bezpečnosti 
a ochrany zdraví pracovníků v souladu s 
OHSAS 18001.
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Poskytujeme technické poradenství 
telefonicky, mailem i osobně.
Veškeré potřebné informace naleznete 
na našich webových stránkách. Stačí 
jeden klik!
www.eclisse.cz



které nejvíce podporují 
inovativní design projevující se v 
bezproblémovém řešení prostoru a 
komfortním používání.

nejlepší
Pro vyšší funkčnost a životnost 
permanentně studujeme technické 
detaily našich pouzder,

nápady
výhodou pro projektanty.

odnímatelná kolejnice:
pro snadnější revizi 
stavebního pouzdra,
možnost (i dodatečné) 
jednoduché montáže
stávajícího i nového 
příslušenství. Testováno 
CSI, skupina IMQ.

nosné vozíčky s 
kuličkovými ložisky:
bezúdržbové, zajišťují 
bezproblémový a tichý 
chod. Standardně 
dodáváme vozíčky 
s nosností 80kg, na 
vyžádání zdvojené 
vozíčky s nosností 120kg. 
Testováno CSI.

2 regulovatelné zarážky 
dveří:
zarážky dveří v kolejnici 
jsou regulovatelné i po 
zabudování pouzdra a 
dávají možnost měnit 
pozici dveří dle aktuální 
potřeby.
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svislé profilované stojny
z dvojitého plechu jsou 
navrženy tak, aby s maltou 
tvořily jedno tělo. Zajišťují 
větší odolnost, které by 
jinak bylo slabým místem 
pouzdra a zamezují vzniku 
trhlin na zdi.

dorazový díl
zabraňuje jakýmkoliv 
deformacím a usnadňuje 
opláštění obložkami.

omítkářská síť s přesahem 
na stěnu zajišťuje perfektní 
estetický výsledek: pevné 
pletivo s malými oky 
(50x25mm) ze speciálního 
vroubkovaného drátu a 
systémem spojení sítě bez 
svařování je na ní omítka ve 
výsledném efektu jednotná 
a trvanlivá.

vodorovné výztužné 
profily připevněné k 
omítkářskému sítu dávají 
pouzdru potřebnou 
pevnost a rezistenci. Jsou 
speciálně koncipované 
pro rovnoměrné 
rozprostření malty po 
celém povrchu, čímž 
zabraňují možnému 
praskání omítky. 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. 

nápady
výhodou pro projektanty.

poddveřní vytahovalný 
plech funguje jako každý 
otvírák na konzervy: plech 
se vytáhne a zpod pouzdra
lze vyjmout cihly v případě, 
že došlo k chybě při osazení 
(rozdíl mezi úrovní  čisté 
podlahy a stavebním 
pouzdrem).

samovystřeďovací 
systém dveřního panelu, 
usnadňující instalaci
a zajišťující neustálé 
vyvážení a optimální
funkčnost zamykání dveří.

pozinkovaná rozpěra
slouží k vyrovnání 
pouzdra a vymezení šířky 
průchodu, zamezuje 
konstrukčním chybám
během instalace.

patentováno patentováno patentováno

patentováno
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verze s antikorozní úpravou je speciálně lakované pouzdro 
sestavené z plechu se třemi ochrannými vrtstvami (zinkování, 
základní nátěr a epoxidovaný lak). Tato úprava zabraňuje 
vzniku korozi i v extrémních podmínkách a je k dispozici u 
pouzder ve verzi do Zdiva (s výjimkou modelu Syntesis® Line). 
Doporučujeme ji při použití v koupelnách, saunách nebo na 
místech s vlkými klimatickými podmínkami.  

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 patentovali řadu doplňků, 
které lze dodatečně instalovat do každého pouzdra.



samozavírací 
mechanismus zajišťuje 
automatické zavírání 
dveřního křídla.

motorizace zajistí 
automatické otevírání a 
zavírání posuvných dveří.

adaptér vitro umožňuje 
instalaci celoskleněných 
dveří do modelové řady 
Syntesis® Line.
 

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

rallenty soft, zavírání 
dveří je lehké, zpomalené 
a tiché.

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

synchronizace 
pro Dvoukřídlo 
zjednodušuje manipulaci 
dvoukřídlých dveří.
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uvolňovací páčka 
garantuje pohyb 
motorizovaných dveří i bez 
přítomnosti elektrického 
proudu.

systém proti zavření
zajistí v přítomnosti dětí 
ochranu rukou i prstů.

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

motorizace zajistí 
automatické otevírání a 
zavírání posuvných dveří.

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

otevření tlačítkem
má k dispozici systém
zavírání pomocí
anemometru nebo
dešťovým senzorem.
Motorizace může být i 
centralizovaná.
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Řada bezobložkových 
stavebních 
pouzder Eclisse 
vyhoví potřebám 
použití čistých 
linií v současných 
moderních interiérech. 
Nyní také ve verzi 
s přípravou pro vedení 
elektrokabelů.

12

Stěna do oblouku? 
Proč ne? I v něm 
můžete mít pouzdro 
pro posuvné dveře!

22

Žádné omezení pro 
vypínače, termostaty 
a kabely. Luce je první 
pouzdro, které do 
sebe může pojmout 
telefonní kabely, 
vypínače, termostaty 
a světla.

28

Pouzdro jako 
skutečná stěna. 
Eclisse EWOLUTO® 
je 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.

34
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Dvě paralelně 
posuvná dveřní křídla 
umožňují, s jedním 
pouzdrem, velké 
prosvětlené průchody.

40

V celém domě čtyři 
druhy pouzder pro 
posuvné dveře, volné 
místo bez problémů. 
Zde jsou k dispozici 
čtyři řešení v různých 
variantách, které vám 
umožní rozšířit prostor 
a zlepšit design 
místností.

44
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Kvalita do interiéru 
i exteriéru. Stavební 
pouzdra Eclisse pro 
venkovní použití.

Dveře Eclisse: 
technologická 
dokonalost, moderní 
design.



syntesis®
luce

model jednokřídlé model dvoukřídlé

Řada pouzder pro posuvné dveře bez zárubní a obložek 
Syntesis® Line je obohacena o patentované funkce 
stavebního pouzdra série LUCE. Syntesis® Luce 
s osvětlením, je exkluzivní pouzdro Eclisse, kde je možné 
zkombinovat dokonalou směs minimalistického designu 
a kontrukčních prvků. Nabízíme ve verzi jednokřídlé a 
dvoukřídlé.
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skrytá technologie

Minimalistické, čisté linie, technologicky dokonalé. 
Syntesis® Luce obsahuje řadu vlastností, které 

kombinují estetiku s praktičností. Model je 
navržen tak, aby vyhověl potřebám použití čistých 

linií a současně na něj lze instalovat různé typy 
elektrického osvětlení, vypínače, termostaty.



Světlost průchodu:
jednokřídlé
L = 615 až 1300 mm
H = 1000 až 2700 mm
dvoukřídlé
L = 1230 až 2600 mm
H = 1000 až 2700 mm

Technické údaje
viz str. 63

Vitro
Ochranný profil

jednokřídlé nebo 
dvoukřídlé
bezobložkové 
stavební pouzdro
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verze sádrokarton

Syntesis® Luce technické informace

verze zdivo

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).
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syntesis®
line

Řada bezobložkových stavebních pouzder. Dokonale 
splyne se zdí a vytváří tak elegantní a osobitý design. 
Inovativní konstrukční detaily zajistí perfektní 
jednotnost povrchu a nadčasovost. Pokud jsou dveře 
zavřené, téměř nejsou vidět. Dodáváme ve verzi 
jednokřídlé a dvoukřídlé.

model jednokřídlé model dvoukřídlé
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K pouzdru 
Syntesis® Line lze, 
v případě montáže 
celoskleněných 
dveří, použít adaptér 
Vitro z nerezové 
oceli.



Světlost průchodu:
jednokřídlé
L = 615 až 1300 mm
H = 1000 až 2700 mm
dvoukřídlé
L = 1230 až 2600 mm
H = 1000 až 2700 mm

Technické údaje
na str. 63

Vitro
Ochranný profil 

bezobložkové 
stavební pouzdro
jednokřídlé nebo 
dvoukřídlé

Bezobložkové stavební pouzdro 
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.

Krycí destička předního 
dorazu schová plastový 
dorazový díl a pouzdro
tak získává celistvý kovový 
design.

Syntesis® Line technické informace

verze sádrokarton verze zdivo
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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. Cirkulár dovolí nové a 
kreativní rozdělení prostoru. Dodáváme ve verzi 
jednokřídlé a dvoukřídlé proti sobě.

cirkulár

model jednokřídlé model dvoukřídlé proti sobě
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Navržen pro rozvinutí fantazie

Charakteristickým rysem pouzdra 
Cirkulár je možnost instalace 

obloukových posuvných dveří 
v interiéru. A nejen to:

Cirkulár je vyroben na míru dle 
potřeb každého zákazníka. Zde 

opravdu není žádné omezení pro 
originalitu.
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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 

Technické údaje
na str. 63

antikorozní
(pouze ve verzi do 
zdiva)

Cirkulár
a Cirkulár proti sobě
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Zdvojené vozíčky.
Speciální ohnutá 
kolejnice se společně se 
zdvojenými vozíčky vyrábí 
na různý radius.

Circulár technické informace

p
ře

d
n

o
st

i

sp
ec

iá
ln

í 
ú

p
ra

vy

verze sádrokarton verze zdivo
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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. 

luce

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



31

lu
ce

 





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

Bližší technické 
informace
na str. 64

Rallenty Soft
Samozavírání
Motorizace
Ochranný profil

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).

Luce technické informace

verze sádrokarton verze zdivo
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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 EWOLUTO® dosáhnete 
většího užitného prostoru a nových řešení vašeho 
interiéru.
K dispozici pro jednokřídlé a dvoukřídlé dveře do zdiva.

ewoluto®

jednokřídlé dvoukřídlé



ewoluto®
35



Vítejte ve volném 
prostoru: pouzdro 

EWOLUTO® (patentováno)
je první stavební pouzdro 

s vlasnostmi zdi.



37

ew
o

lu
to

® 



EWOLUTO® bez limitů
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.

Vyhoví všem požadavkům.
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.

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

Bližší technické 
informace
na str. 64

Rallenty Soft
Synchronizace
pro Dvoukřídlo
Motorizace
Ochranný profil

dodáváme
v jednokřídlé
a dvoukřídlé
verzi   

verze zdivo

U pouzdra 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.
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Velký průchod s jedním pouzdrem, které v sobě schová 
dvě souběžně posuvná dveřní křídla. 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.

teleskop

dvě dveřní křídla čtyři dveřní křídla (2+2)



teleskop 41





Světlost průchodu: 
Teleskop
L = 1250 až 2450 mm
H = 1000 až 2600 mm
Teleskop proti sobě
L = 2500 až 4900 mm
H = 1000 až 2600 mm

Bližší technické informace
na str. 64

Synchronizace
pro Teleskop
Synchronizace
+ Rallenty Soft
Ochranný profil

Antikorozní
(pouze ve verzi
zdivo)

Teleskop a
Teleskop proti
sobě
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verze sádrokarton verze zdivo

Teleskop  technické informace 
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Už žádné problémy s místem! Čtyři různé modely 
pouzder pro posuvné dveře jsou čtyři řešení, které vám 
ušetří místo.
Jednokřídlé a Dvoukřídlé se hodí pro rozdělení nebo 
spojení místností. Novanta kombinuje funkci posuvných
a otočných dveří. Zákryt , který schová dvoje dveře v 
jedné stěně uprostřed, je optimální pro dvě vzájemně 
sousedící místnosti.
Snadné, že?

jednokřídlédvoukřídlénovantazákryt 

Jednokřídlé NovantaDvoukřídlé Zákryt 



jednokřídlé 45



na předchozí straně
model Eclisse Jednokřídlé

na těchto stránkách
1 - model Zákryt
2 - model Jednokřídlé
3 - model Dvoukřídlé
4 - model Jednokřídlé

1

2
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Eclisse Hoist technické informace 
varianta zvedacího systému

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.
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Eclisse Novanta: řešení 
problémů s místem!

Klasické dveře často
zabírají potřebný
prostor. 

Někdy ale také chybí
prostor k zabudování
pouzdra pro posuvné 
dveře.

Novanta je stavební 
pouzdro pro dveře zčásti 
posuvné a zčásti otočné, 
jedna část zmizí v pouzdře 
a druhá se klasicky otáčí.
A ejhle, problém je vyřešen!



Jednokřídlé
světlost průchodu:
L = 600 až 1500 mm
H = 1000 až 2900 mm
Dvoukřídlé
světlost průchodu:
L = 1250 až 3050 mm
H = 1000 až 2900 mm
Novanta
světlost průchodu:
L = 600 až 1200 mm
H = 1000 až 2600 mm
Zákryt
světlost průchodu
L = 600+600
až 1100+1100 mm
H = 1000 až 2600 mm

Bližší technické informace
na str. 65

Jednokřídlé
a Zákryt
Rallenty Soft
Samozavírání
Motorizace
Ochranný profil
Novanta
Ochranný profil

Jednokřídlé 
antikorozní
Zákryt
Novanta
antikorozní

Jednokřídlé
Dvoukřídlé
Novanta
Zákryt

verze sádrokarton verze zdivo

Jednokřídlé, Dvoukřídlé, 
Novanta, Zákryt technické informace
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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 
tiché, izolační, univerzální a 
neměnné i v extrémních
klimatických podmínkách. 
Realizace na míru.

venkovní 
použití

model jednokřídlé model dvoukřídlé



venkovní 
použití

51



tato stránka

1 - stavební pouzdro pro okenici a okenní mříž dvoukřídlé
2 - stavební pouzdro pro okenici jednokřídlé
3 - stavební pouzdro pro okenní mříž dvoukřídlé
4 - dveřní stavební pouzdro s mříží dvoukřídlé
5 - dveřní stavební pouzdro s okenicí dvoukřídlé

1 4

2

5

3



dveřní pouzdro
Spodní vyjímatelná 
kolejnice

okenice
Ochranný profil
Motorizace
Tlačítkové otevření
Uvolňovací páčka
Ochrana proti 
přivření prstů

dveřní pouzdro 
Alzante
okenice Persiana
okenní mříž Inferiata

alzante s okenicí
alzante s mříží
okenice s mříží
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stavební pouzdra pro venkovní použití
 technické informace

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.

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 otvoru:
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

Bližší technické informace
na str. 66
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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 nejlépe než my, jak zlepšit
technologickou kvalitu pouzder pro posuvné dveře Eclisse? 

sortiment
dveří
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dveře splývající se zdí
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Dveře Syntesis Line posuvné i otočné po zavření
dokonale splynou se zdí. Oba typy dveří 
dodáváme v základní povrchové úpravě nebo 
ve verzi neopracovaného polyesteru.
Dveře tam jsou, ale nevidíte je.

dveře splývající se zdí

Kování 
Cassiopea

57



celoskleněné dveře

Ukázka 
dekorovaného
skla produktové 
řady AREE a 
FLORES a úchytu
na celoskleněné 
dveře

Světlo a jas.
Kolekce celoskleněných dveří
Eclisse: nejsou jenom komponenty,
stávají se plnohodnotnými bytovými
doplňky reagujícími na současné
trendy a moderní design.
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Moderní design, čisté 
linie. Trendová řešení, 
která kombinují
maximální funkčnost s 
výběrem stylu.
Optimalizuje obytný 
prostor a pozdvihuje
úroveň interiérového 
designu.

ze skla a hliníku

detail modelu 
Venere

detail modelu 
Marte

Posuvné dveře ze skla a hliníku nabízejí 
rafinovaný vzhled. Tato atraktivní kombinace 
se prosadí v každé místnosti. V modelech 
Marte a Venere spojilo Eclisse vysokou kvalitu s 
klasickou krásou.

ukázka kování pro dveře ze skla a hliníku

dveře 
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Flexibilní řešení pro všechna
pouzdra Eclisse: klasické
posuvné dveře, obloukové
či posuvně-otočné dveře.
Máme řešení pro každý
typ interiéru, ať už je to byt
kancelář či restaurace.
Originalita na dosah ruky.

dveře dýha a lamino

lamino

1 - bílá ral 9010
2 - tanganika ořech světlý
3 - třešeň
4 - světlý ořech
5 - tmavý ořech 

21 3 54

ukázky úchytů
pro dveře z 
dýhy a lamina

1



dveře dýha a lamino

dýha pro pouzdro cirkulár

1 - tanganika ořech světlý
2 - mahagon
3 - dub
4 - buk
5 - tmavý ořech
6 - třešeň
7 - palisandr 

1

5

2

6
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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.
Přinášíme v tomto kalalogu přehled
produktů Eclisse a pokud zde najdete své
ideální pouzdro pro posuvné dveře, všechny
technické informace najdete na našich webových
stránkách www.eclisse.cz.

projekty 
bez omezení



Schéma zjednodušující výběr rozměru pouzdra v závislosti na disponibilním prostoru a zvolených dveří.
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model cirkulár
Pouzdro pro posuvné dveře Eclisse Cirkulár bylo navrženo s ohledem na všechny obloukové dveře na trhu,
které nabízíme v 7 různých poloměrech (rádiusech). Modely Cirkulár nelze individuálně zkracovat ani jakkoli měnit rádius.

jednokřídlé dvoukřídlé
model syntesis® line

jednokřídlé dvoukřídlé
model syntesis® luce

SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO VERZE SáDROKARTON SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO VERZE SáDROKARTON

LxH CxH1 CxH1 LxH CxH1 CxH1
615x1993/2100 1415x2053/2160 1415x2053/2160 1230x1993/2100 2730x2053/2160 2730x2053/2160

715x1993/2100 1615x2053/2160 1615x2053/2160 1430x1993/2100 3130x2053/2160 3130x2053/2160

815x1993/2100 1815x2053/2160 1815x2053/2160 1630x1993/2100 3530x2053/2160 3530x2053/2160

915x1993/2100 2015x2053/2160 2015x2053/2160 1830x1993/2100 3930x2053/2160 3930x2053/2160

1015x1993/2100 2215x2053/2160 2215x2053/2160 2030x1993/2100 4330x2053/2160 4330x2053/2160

1115x1993/2100 2415x2053/2160 2415x2053/2160 2230x1993/2100 4730x2053/2160 4730x2053/2160

Dokončená síla stěny: 108 - 125 - 150 100 - 125 - 150 Dokončená síla stěny: 108 - 125 - 150 100 - 125 - 150

Pozn.: L-čistý dveřní průchod se odlišuje od rozměru “A” z bezpečnostních důvodů, dveřní křídlo musí o 80mm vyčnívat z pouzdra.

SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO VERZE SáDROKARTON SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO VERZE SáDROKARTON

LxH CxH1 CxH1 LxH CxH1 CxH1
615x1993/2100 1417x2053/2160 1417x2053/2160 1230x1993/2100 2734x2053/2160 2734x2053/2160

715x1993/2100 1617x2053/2160 1617x2053/2160 1430x1993/2100 3134x2053/2160 3134x2053/2160

815x1993/2100 1817x2053/2160 1817x2053/2160 1630x1993/2100 3534x2053/2160 3534x2053/2160

915x1993/2100 2017x2053/2160 2017x2053/2160 1830x1993/2100 3934x2053/2160 3934x2053/2160

1015x1993/2100 2217x2053/2160 2217x2053/2160 2030x1993/2100 4334x2053/2160 4334x2053/2160

1115x1993/2100 2417x2053/2160 2417x2053/2160 2230x1993/2100 4734x2053/2160 4734x2053/2160

Dokončená síla stěny: 150 150 Dokončená síla stěny: 150 150

Pozn.: L-čistý dveřní průchod se odlišuje od rozměru “A” z bezpečnostních důvodů, dveřní křídlo musí o 80mm vyčnívat z pouzdra.
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jednokřídlé dvoukřídlé
model luce

jednokřídlé dvoukřídlé
model ewoluto®

SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO

LxH CxH1 LxH CxH1
600x1970/2100 1396x2080/2205 1250x1970/2100 2685x2080/2205

700x1970/2100 1596x2080/2205 1450x1970/2100 3085x2080/2205

800x1970/2100 1796x2080/2205 1650x1970/2100 3485x2080/2205

900x1970/2100 1996x2080/2205 1850x1970/2100 3885x2080/2205

1000x1970/2100 2196x2080/2205 2050x1970/2100 4285x2080/2205

1100x1970/2100 2396x2080/2205 2250x1970/2100 4685x2080/2205

Dokončená síla stěny: 150 Dokončená síla stěny: 150

jednokřídlé proti sobě
model teleskop

SVĚTLOST 
PRŮCHODU

VERZE
ZDIVO 

VERZE 
SáDROKARTON 

SVĚTLOST 
PRŮCHODU

VERZE
ZDIVO 

VERZE 
SáDROKARTON

LxH CxH1 CxH1 LxH CxH1 CxH1
1250x1970/2100 1976x2065/2190 1976x2060/2185 2500x1970/2100 3870x2065/2190 3870x2060/2185

1450x1970/2100 2276x2065/2190 2276x2060/2185 2900x1970/2100 4470x2065/2190 4470x2060/2185

1650x1970/2100 2576x2065/2190 2576x2060/2185 3300x1970/2100 5070x2065/2190 5070x2060/2185

1850x1970/2100 2876x2065/2190 2876x2060/2185 3700x1970/2100 5670x2065/2190 5670x2060/2185

2050x1970/2100 3176x2065/2190 3176x2060/2185 4100x1970/2100 6270x2065/2190 6270x2060/2185

2250x1970/2100 3476x2065/2190 3476x2060/2185 4500x1970/2100 6870x2065/2190 6870x2060/2185

Dokončená síla stěny: 180 - 205 180 - 205 Dokončená síla stěny: 180 - 205 180 - 205

SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO VERZE SáDROKARTON SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO VERZE SáDROKARTON

LxH CxH1 CxH1 LxH CxH1 CxH1
600x1970/2100 1335x2065/2190 1321x2060/2185 1250x1970/2100 2605x2065/2190 2595x2060/2185

700x1970/2100 1535x2065/2190 1521x2060/2185 1450x1970/2100 3005x2065/2190 2995x2060/2185

800x1970/2100 1735x2065/2190 1721x2060/2185 1650x1970/2100 3405x2065/2190 3395x2060/2185

900x1970/2100 1935x2065/2190 1921x2060/2185 1850x1970/2100 3805x2065/2190 3795x2060/2185

1000x1970/2100 2135x2065/2190 2121x2060/2185 2050x1970/2100 4205x2065/2190 4195x2060/2185

1100x1970/2100 2335x2065/2190 2321x2060/2185 2250x1970/2100 4605x2065/2190 4595x2060/2185

Dokončená síla stěny: 150 150 Dokončená síla stěny: 150 150



jednokřídlé

jednokřídlé

model zákryt

model novanta

SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO VERZE SáDROKARTON

LxH CxH1 CxH1
600+600x1970/2100 2040x2065/2190 2040x2060/2185

700+700x1970/2100 2340x2065/2190 2340x2060/2185

800+800x1970/2100 2640x2065/2190 2640x2060/2185

900+900x1970/2100 2940x2065/2190 2940x2060/2185

1000+1000x1970/2100 3240x2065/2190 3240x2060/2185

1100+1100x1970/2100 3540x2065/2190 3540x2060/2185

Dokončená síla stěny: 175 - 225 175 - 225

SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO VERZE SáDROKARTON

LxH CxH1 CxH1
600x1970/2100 1015x2065/2190 1010x2060/2185

700x1970/2100 1215x2065/2190 1210x2060/2185

800x1970/2100 1315x2065/2190 1310x2060/2185

900x1970/2100 1515x2065/2190 1510x2060/2185

1000x1970/2100 1615x2065/2190 1610x2060/2185

1100x1970/2100 1815x2065/2190 1810x2060/2185

Dokončená síla stěny: 100 - 108 - 125 - 150 100 - 125
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jednokřídlé
model jednokřídlé

SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO VERZE SáDROKARTON

LxH CxH1 CxH1
600x1970/2100 1335x2065/2190 1321x2060/2185

700x1970/2100 1535x2065/2190 1521x2060/2185

800x1970/2100 1735x2065/2190 1721x2060/2185

900x1970/2100 1935x2065/2190 1921x2060/2185

1000x1970/2100 2135x2065/2190 2121x2060/2185

1100x1970/2100 2335x2065/2190 2321x2060/2185

Dokončená síla stěny: 100 - 108 - 125 - 150 100 - 125



model dvoukřídlé
dvoukřídlé

SVĚTLOST PRŮCHODU VERZE ZDIVO VERZE SáDROKARTON

LxH CxH1 CxH1
1250x1970/2100 2605x2065/2190 2595x2060/2185

1450x1970/2100 3005x2065/2190 2995x2060/2185

1650x1970/2100 3405x2065/2190 3395x2060/2185

1850x1970/2100 3805x2065/2190 3795x2060/2185

2050x1970/2100 4205x2065/2190 4195x2060/2185

2250x1970/2100 4605x2065/2190 4595x2060/2185

Dokončená síla stěny: 100 - 108 - 125 - 150 100 - 125

okenice jednokřídlé okenice dvoukřídlé

stavební pouzdra pro venkovní použití

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 MANUáLNÍ OTEVÍRáNÍ OTEVÍRáNÍ S MOTORIZACÍ MANUáLNÍ OTEVÍRáNÍ OTEVÍRáNÍ S MOTORIZACÍ

*prostor pro verze s motorizací
128 mm

maximální tloušťka rámu: 
50 mm

166 mm
maximální tloušťka rámu: 

50 mm

128 mm
maximální tloušťka rámu: 

50 mm

166 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 POUZE MANUáLNÍ OTEVÍRáNÍ POUZE MANUáLNÍ OTEVÍRáNÍ

128 mm 128 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 POUZE MANUáLNÍ OTEVÍRáNÍ POUZE MANUáLNÍ OTEVÍRáNÍ

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 POUZE MANUáLNÍ OTEVÍRáNÍ POUZE MANUáLNÍ OTEVÍRáNÍ

285 mm 285 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 POUZE MANUáLNÍ OTEVÍRáNÍ POUZE MANUáLNÍ OTEVÍRáNÍ

181 mm
doporučená tloušťka rámu: 68 mm

181 mm
doporučená tloušťka rámu: 68 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.



V Mokřinách 8 - 147 00 Praha 4 Telefon: + 420 286 888 913 Mobil: + 420 603 453 645 Fax: + 420 286 580 174 info@eclisse.cz - www.eclisse.cz
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© 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.

Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich 
produktů a jsou ilustrační. Eclisse Srl 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 Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné 
chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoli 
jiného důvodu.

Katalog je platný od 04/2012


