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Omítkářská síť
Přesah omítkářské sítě na 
stěnu zamezuje praskání 
omítky.
Omítkářská síť je vyrobena 
z vroubkovaného drátu, což 
výrazně zlepšuje přilnavost 
sítě mezi pouzdrem a 
omítkou.

Odnímatelná kolejnice 
(patentováno)
Všechna pouzdra ECLISSE 
mají odnímatelnou
kolejnici.
Díky tomu ji lze lehce i po
zabudování pouzdra vyndat a 
provádět různé úpravy, třeba 
přenastavit koncový doraz,
přidat příslušenství, apod.

Pozinkovaná rozpěra 
(patentováno)
Montážní 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.

Poddveřní vytahovatelný 
plech
Některá pouzdra mají uvnitř 
kapsy poddveřní vytahovací 
plech, který 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.

Není pouzdro jako pouzdro
Ukážeme vám, proč jsou naše 
pouzdra tak věhlasná svou 
vysokou kvalitou.
Každý detail pouzdra je 
promyšlený, propracovaný a 
slouží svému účelu.
Proto máme rozdílnou 
konstrukci u pouzder, která se 
zabudovávají do zděné stěny 
a do sádrokartonové příčky. 
Odlišujeme tyto technologie 
a přizpůsobujeme tomu naše 
výrobky.

VERZE ZDIVO

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION
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Svislé výztuhy
jsou vyrobeny ze zesílené 
oceli (1,2 mm) a jsou 
speciálně vyztužené, aby 
odolaly vertikálním tlakům.

Nosné vozíčky s kuličkovými 
ložisky
Standardně dodáváme ke 
všem pouzdrům pojezdové 
vozíčky s nosností 100 kg.
Vozíčky mají kuličková 
ložiska: jsou bezúdržbové, 
bezproblémové.
Pro těžší dveře dodáváme i 
vozíčky s nosností 150 kg.

Zesílené omega profily
Speciálně profilované příčné 
výztuhy z pozinkovaného 
plechu tl. 0,7 mm poskytují
odolný vnitřní prostor pro 
bezpečné vedení
dveřního křídla.

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

Variabilní
To nejlepší na pouzdrech do 

SDK je však balení KIT.
Celé pouzdro je schované v 
malém balíčku a můžete ho 

jednoduše sestavit na dva 
rozměry - je variabilní. Úsporné 

balení KIT snadno přenesete, 
převezete, uskladníte, 

sestavíte. Montáž pouzdra je 
velmi snadná. Stačí sledovat 

montážní návod, nebo 
shlédnout video na našem 

webu. Navíc pouzdro můžete 
postavit na dokončenou sílu 

stěny 10 cm nebo 12,5 cm. 
Pokud si však na sestavení 

pouzdra netroufáte, dodáme 
vám pouzdro již sestavené.
S Eclisse je práce zábavou.

VERZE SÁDROKARTON

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION
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ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION

ECLISSE HOIST
ECLISSE HOIST jsme vyvinuli ve spolupráci s architekty tak, aby
bylo možné skrz průchod s posuvnými dveřmi vést kolejnici
se zvedacím zařízením.
To slouží pro manipulaci se zdravotně postiženými osobami.
Značně se tak zjednodušuje péče o tyto osoby, neboť je 
můžete motorizovaně přesunout z jedné místností do druhé, 
třeba z pokoje do koupelny.
ECLISSE HOIST je vlastně upravená verze klasického
jednokřídlého pouzdra.

Má ale velmi specificky upravenou kolejnici i vozíčky.
Pouzdro ECLISSE HOIST vyrábíme od šířky průchodu 900 mm.
Pro průjezd vozíčku je potřeba min. 800 mm, 100 mm je
rezerva pro dveře, které by měly alespoň částečně vyčnívat z
pouzdra, aby je šlo snadno zavírat.

Pouzdro ECLISSE HOIST je projektováno pro dveřní křídlo do
hmotnosti 60 kg.

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

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION

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

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION

Perforovaný plech
ECLISSE LUCE je optimální řešení, 
jak můžete disponovat se světlem i 
elektrem u dveřních průchodů.
Podle potřeby lze připravit až 10 míst 
pro potenciální připojení elektra (5 + 5 
na každé straně pouzdra).

ECLISSE LUCE JEDNOKŘÍDLÉ ECLISSE LUCE DVOUKŘÍDLÉ

ECLISSE LUCE JEDNOKŘÍDLÉ
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ECLISSE EWOLUTO®

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION

Ve spolupráci s institutem CSI jsme 
u pouzdra ECLISSE EWOLUTO® 
provedli bezpečnostní test, 
který určil přesný rozsah zatížení 
vertikálních ploch.
To se mění v závislosti na počtu 
kotevních bodů, typu upevněni, 
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.

ECLISSE EWOLUTO® ECLISSE EWOLUTO® DVOUKŘÍDLÉ

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

100 mm

kg

kg

kg

kg
kg kg kg

200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

600 mm

360*
180

180*
90

max 100

120*
60

90*
45

72*
36

60*
30

DVA KOTEVNÍ BODY

ČTYŘI KOTEVNÍ BODY
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ECLISSE TELESKOP

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION

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 4820 mm.
Tento model vyhovuje 
moderním trendům, 
umožňuje velké prosvětlené 
průchody.

ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ

ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ

ECLISSE TELESKOP

max

4820
mm
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ECLISSE CIRKULÁR

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION

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

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 CIRKULÁR

ECLISSE CIRKULÁR PROTI SOBĚ ECLISSE CIRKULÁR PROTI SOBĚ

ECLISSE CIRKULÁR
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ECLISSE ZÁKRYT -  NOVANTA

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION

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!

Máte problém?
Řešením je ECLISSE NOVANTA!

ECLISSE ZÁKRYT

ECLISSE ZÁKRYT ECLISSE NOVANTA
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Stavební pouzdro, posuvné dveře a obložky s akustickými 
vlastnostmi.
Systém pro posuvné dveře se zvýšenou akustickou izolací od 
ECLISSE snižuje hluk mezi místnostmi díky použití speciální 
těsnící sady, která utěsní dveře po celém obvodu průchodu.

Všechny části, které zajišťují zvukovou izolaci u posuvných 
dveří do stavebního pouzdra jsme vyvinuli s úmyslem snížit 
nežádoucí hluk mezi místnostmi v interiéru.
Podařilo se a je tu nový akustický systém pro posuvné dveře.

Dosažená zvuková izolace: 31 dB (-1; -2).
Zkoušky odpovídají normě: UNI EN ISO 10140 - 2
Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - 
Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti.
Norma UNI EN ISO 717 - 1
Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.

REFERENČNÉ NORMY

Dveřní křídla pro systém ECLISSE ACOUSTIC dodáváme v 
povrchu surová dýha ořech tanganika nebo v matném laku 
barev RAL.

Využitelné pro stavební pouzdra: ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ, 
ECLISSE LUCE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE EWOLUTO®.

DOSTUPNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Akustické dveře: 
speciální struktura 
dveřního křídla tl. 
40 mm garantuje 
vysoké zvukoizolační 
vlastnosti; sériově 
vyrábíme s frézovanou 
přípravou na 
akustickou těsnící sadu 
KIT ACOUSTIC.

Těsnící práh:
aktivuje se při zavření dveří, při kontaktu dveřního 
křídla s obložkou.
V kombinaci s obvodovým těsněním dokonale 
zvukoizolačně utěsní dveřní průchod.

Obvodové těsnění 
je po celém obvodu 
dveřního křídla; 
aktivuje se pro zavření 
posuvných dveří.

Magnety:
pomáhají optimálnímu 
zavření dveří a spojení 
s obložkou.

AKUSTICKÉ POSUVNÉ DVEŘE

ECLISSE
ACOUSTIC
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KE STAVEBNÍM POUZDRŮM

ECLISSE
PŘÍSLUŠENSTVÍ

ECLISSE BIAS®

ECLISSE BIAS® DS

ECLISSE BIAS® UP

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.

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 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 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.
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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.

KE STAVEBNÍM POUZDRŮM

ECLISSE
PŘÍSLUŠENSTVÍ

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.

Synchronizace pro ECLISSE TELESKOP zajistí, aby se obě 
dveřní křídla pohybovala synchronně za sebou. To velmi zjed-
nodušuje 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 Rallen-
ty Soft lehké zpomalení a jemné zavření dveří. U dveřních křídel vyšší hmotnosti 
(max. 50 kg + 50 kg) je dovření manuální.

SAMOZAVÍRÁNÍ

SYNCHRONIZACE PRO TELESKOP

SYNCHRONIZACE PRO DVOUKŘÍDLO
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Výřez Klips 

Detail vyfrézovaného 
dveřního křídla

Detail vsunutého 
ochranného profilu

DRŽÁKY CELOSKLENĚNÝCH DVEŘE

OCHRANNÝ PROFIL

KE STAVEBNÍM POUZDRŮM

ECLISSE
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Do většiny stavebních pouzder můžete využít i celoskleněné 
dveře. Právě proto máme v nabídce také držáky celosk-
leněných dveří: VÝŘEZ nebo KLIPS.

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

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).
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Vyčnívající - bez rámečku:
Zavěšený přímo na stěně

Částečně vyčnívající - 
s rámečkem: Při opláštění 1x 
sdk

Zapuštěný- s rámečkem: Při 
opláštění 2x sdk

TŘI RŮZNÉ ZPŮSOBY ZABUDOVÁNÍ VĚŠÁKU ECLISSE CLICK

ECLISSE CLICK

POSUVNÉ VOZÍČKY

KE STAVEBNÍM POUZDRŮM

ECLISSE
PŘÍSLUŠENSTVÍ

CLIC
K

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

Specifiche tecniche:
 Barva: BÍLÁ RAL 9010
 Rozměry: š. 335 x v. 100 x tl. 25 mm
 Nosnost: každý háček má nosnost 5 kg

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

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 s kolejnicí o nosnosti 
150 kg.
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Uvedené rozměry jsou v mm.

Schéma zjednodušující výběr rozměru pouzdra v závislosti na 
disponibilním prostoru a zvolených dveří.

TECHNICKÉ
ÚDAJE

H HPH1

L LPC

ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘNĺ KŘĺDLO

Verze ZDIVO Verze SÁDROKARTON

Průchod Rozměry pouzdra Rozměry pouzdra

LxH CxH1 CxH1 LPxHP

600 x 1970 1335 x 2065 1321 x 2065 650 x 1985

700 x 1970 1535 x 2065 1521 x 2065 750 x 1985

800 x 1970 1735 x 2065 1721 x 2065 850 x 1985

900 x 1970 1935 x 2065 1921 x 2065 950 x 1985

1000 x 1970 2135 x 2065 2121 x 2065 1050 x 1985

1100 x 1970 2335 x 2065 2321 x 2065 1150 x 1985

Dokončená tloušťka stěny 100 - 108 - 125 - 150 100 - 125

ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ DVEŘNĺ KŘĺDLO

Verze ZDIVO Verze SÁDROKARTON

Průchod Rozměry pouzdra Rozměry pouzdra

LxH CxH1 CxH1 LPxHP

1250 x 1970 2605 x 2065 2595 x 2065 650 x 1985

1450 x 1970 3005 x 2065 2995 x 2065 750 x 1985

1650 x 1970 3405 x 2065 3395 x 2065 850 x 1985

1850 x 1970 3805 x 2065 3795 x 2065 950 x 1985

2050 x 1970 4205 x 2065 4195 x 2065 1050 x 1985

2250 x 1970 4605 x 2065 4595 x 2065 1150 x 1985

Dokončená tloušťka stěny 100 - 108 - 125 - 150 100 - 125

ECLISSE LUCE JEDNOKŘÍDLÉ ECLISSE LUCE DVOUKŘÍDLÉ DVEŘNĺ KŘĺDLO

Verze ZDIVO Verze SÁDROKARTON Verze ZDIVO Verze SÁDROKARTON

Průchod Rozměry pouzdra Rozměry pouzdra Průchod Rozměry pouzdra Rozměry pouzdra

LxH CxH1 CxH1 LxH CxH1 CxH1 LPxHP

600 x 1970 1335 x 2065 1321 x 2065 1250 x 1970 2605 x 2065 2595 x 2065 650 x 1985

700 x 1970 1535 x 2065 1521 x 2065 1450 x 1970 3005 x 2065 2995 x 2065 750 x 1985

800 x 1970 1735 x 2065 1721 x 2065 1650 x 1970 3405 x 2065 3395 x 2065 850 x 1985

900 x 1970 1935 x 2065 1921 x 2065 1850 x 1970 3805 x 2065 3795 x 2065 950 x 1985

1000 x 1970 2135 x 2065 2121 x 2065 2050 x 1970 4205 x 2065 4195 x 2065 1050 x 1985

1100 x 1970 2335 x 2065 2321 x 2065 2250 x 1970 4605 x 2065 4595 x 2065 1150 x 1985

Dokončená tloušťka stěny 150 150 Dokončená tloušťka stěny 150 150
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Uvedené rozměry jsou v mm.

TECHNICKÉ
ÚDAJE

ECLISSE ZÁKRYT DVEŘNĺ KŘĺDLO

Verze ZDIVO Verze SÁDROKARTON

Průchod Rozměry pouzdra Rozměry pouzdra

LxH CxH1 CxH1 LPxHP

600 x 1970 2022 x 2065 2022 x 2065 650 x 1985

700 x 1970 2322 x 2065 2322 x 2065 750 x 1985

800 x 1970 2622 x 2065 2622 x 2065 850 x 1985

900 x 1970 2922 x 2065 2922 x 2065 950 x 1985

1000 x 1970 3222 x 2065 3222 x 2065 1050 x 1985

1100 x 1970 3522 x 2065 3522 x 2065 1150 x 1985

Dokončená tloušťka stěny 175 - 225 175 - 225

ECLISSE NOVANTA DVEŘNĺ KŘĺDLO

Verze ZDIVO Verze SÁDROKARTON

Průchod Rozměry pouzdra Rozměry pouzdra

LxH CxH1 CxH1 LP1 LP2 HP

600 x 1970 1015 x 2065 1001 x 2065 350 310 1985

700 x 1970 1215 x 2065 1201 x 2065 400 360 1985

800 x 1970 1315 x 2065 1301 x 2065 450 410 1985

900 x 1970 1515 x 2065 1501 x 2065 500 460 1985

1000 x 1970 1615 x 2065 1601 x 2065 550 510 1985

1100 x 1970 1815 x 2065 1801 x 2065 600 560 1985

Dokončená tloušťka stěny 108 - 125 - 150 100 - 125

ECLISSE EWOLUTO® ECLISSE EWOLUTO® DVOUKŘÍDLÉ DVEŘNĺ KŘĺDLO

Verze ZDIVO Verze ZDIVO

Průchod Rozměry pouzdra Průchod Rozměry pouzdra

LxH CxH1 LxH CxH1 LPxHP

600 x 1970 1396 x 2080 1250 x 1970 2685 x 2080 650 x 1985

700 x 1970 1596 x 2080 1450 x 1970 3085 x 2080 750 x 1985

800 x 1970 1796 x 2080 1650 x 1970 3485 x 2080 850 x 1985

900 x 1970 1996 x 2080 1850 x 1970 3885 x 2080 950 x 1985

1000 x 1970 2196 x 2080 2050 x 1970 4285 x 2080 1050 x 1985

1100 x 1970 2396 x 2080 2250 x 1970 4685 x 2080 1150 x 1985

Dokončená tloušťka stěny 150 Dokončená tloušťka stěny 150

ECLISSE TELESKOP ECLISSE TELESKOP PROTI SOBĚ DVEŘNĺ KŘĺDLO

Verze ZDIVO Verze SÁDROKARTON Verze ZDIVO Verze SÁDROKARTON

Průchod Rozměry pouzdra Rozměry pouzdra Průchod Rozměry pouzdra Rozměry pouzdra

LxH CxH1 CxH1 LxH CxH1 CxH1 LPxHP

1200 x 1970 1935 x 2065 1933 x 2065 2420 x 1970 3770 x 2065 3784 x 2065 650 x 1985

1400 x 1970 2235 x 2065 2233 x 2065 2820 x 1970 4370 x 2065 4384 x 2065 750 x 1985

1600 x 1970 2535 x 2065 2533 x 2065 3220 x 1970 4970 x 2065 4984 x 2065 850 x 1985

1800 x 1970 2835 x 2065 2833 x 2065 3620 x 1970 5570 x 2065 5584 x 2065 950 x 1985

2000 x 1970 3135 x 2065 3133 x 2065 4020 x 1970 6170 x 2065 6184 x 2065 1050 x 1985

2200 x 1970 3435 x 2065 3433 x 2065 4420 x 1970 6770 x 2065 6784  x 2065 1150 x 1985

Dokončená tloušťka stěny 180 - 205 180 - 205 Dokončená tloušťka stěny 180 - 205 180 - 205
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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.

Záruční podmínky
naleznete na

www.eclisse.cz


