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Výhody stavebného puzdra Eclisse
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Eclisse neustále venuje veľkú pozornosť každému
konštrukčnému detailu za účelom jednoduchej
montáže a dlhej životnosti svojho produktu.
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Pozrite si naše montážne videá
na YouTube

1) Nosné vozíky s guľôčkovými ložiskami
Sú vyrobené z ocele a potiahnuté nylonom. Vďaka guľôčkovým ložiskám
zabezpečujú trvalo optimálny, plynulý a nehlučný pohyb dverí. Nevyžadujú si
vôbec žiadnu údržbu. Nosnosť vozíkov je štandardne do 80 kg, na želanie do
120 kg.
2) Vyberateľná vodiaca lišta (Patentované)
Vyberateľná vodiaca lišta umožňuje bezproblémové nastavenie koncového
dorazu posuvných dverí alebo dodatočnú montáž voliteľného príslušenstva aj
po zabudovaní puzdra.

601003701

3) Polystyrénová ochrana
na vrchnej kovovej traverze prispieva k absorbovaniu nárazov spôsobených
pohybom dverného krídla.
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6) Horizontálne spevňujúce profily
Vodorovné profily pripevnené k omietkárskej sieti dodávajú puzdru potrebnú
pevnosť a rezistenciu. Sú špeciálne koncipované pre rovnomerné rozloženie
omietky po celom povrchu, čím zabraňujú možnému praskaniu omietky.
7) Zvislá dorazová lišta
Dorazová lišta zabraňuje akýmkoľvek deformáciám a zjednodušuje obloženie
zárubňou.
8) Odnímateľné dno puzdra (Patentované)
Funguje ako otvárač na konzervy: plech sa vytiahne a spod puzdra sa dajú
odstrániť tehly v prípade, že puzdro je osadené chybne, to znamená vyššie nad
úrovňou dokončenej podlahy. (Iba pri niektorých modeloch)

4) Omietkárska sieť
Je vyrobená z vrúbkovaného drôtu bez zvárania, má malé oká (50x25 mm) a
má presah cez okraje puzdra na murivo, aby sa zabránilo možnému praskaniu
omietky. Sieť je vycentrovaná tak, aby optimalizovala spojenie s maltou.

9) Montážna rozpera (Patentované)
Rozpera z pozinkovaného plechu slúži na dokonalé vyrovnanie puzdra pri
montáži a vymedzenie šírky priechodu. Montážna rozpera je dlhšia a robustnejšia
ako stredná kovová rozpera. Zasúva sa dovnútra puzdra a pripevňuje sa na
protiľahlú zvislú lištu. (Iba pri niektorých modeloch)

5) Systém spojenia siete s kapsou (Patentované)
Systém spojenia siete s kapsou je vyrobený bez zvárania a zabraňuje tak možnej
korózii či odlepeniu omietky. (Pozn. Zváranie poškodzuje zinkovanie plechu.)

10) Vodiaci tŕň pre dverné krídlo
Vodiaci prvok je vymedzený presne na stred puzdra, s možnosťou pripevnenia
priamo na puzdro alebo na podlahu.

Výhody pri

Výhody pre

montáži

Sadrokartonistov

Eclisse má pre Vás inovatívne a technicky vyspelé
puzdro.
To zaručuje jednoduchú a rýchlu montáž.
Eclisse ponúka pri štandardných puzdrách aj veľa
individuálnych riešení.
Výhody puzdier Eclisse sú:

VERTIKÁLNE VÝSTUHY
Zvislé spevňujúce profily sú
vyrobené zo zosilnenej ocele
hrúbky 1,2 mm a sú špeciálne
vystužené tak, aby odolali
silám pôsobiacim z bočných
strán. Slúžia aj na pevné
uchytenie drevenej zárubne
na puzdro.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
s dokonalým výsledkom, aj keď podmienky na stavbe
nie sú optimálne.
ROBUSTNOSŤ
vďaka ktorej je puzdro odolnejšie voči nárazom počas
prepravy, skladovania alebo montáže.
SPOĽAHLIVOSŤ
Aj po dlhšom čase je údržba puzdra takmer
nepotrebná. Eclisse zjednodušuje prácu a zákazníkovi
poskytuje istotu vysokého výkonu počas celej doby
používania.
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dokonale prispôsobí
sadrokartónovej
stene.

VARIABILITA
Balenie stavebného puzdra
obsahuje súčiastky pre
dve hrúbky dokončených
sadrokartónových stien: 100
a 12516
mm. 17 18 19
15

JEDNODUCHOSŤ
Puzdro sa ľahko premiestňuje
a vďaka technickým detailom
sa jednoducho montuje do
konštrukcie sadrokartónovej
steny.

PRAKTICKÉ BALENIE
v 2,3 m dlhej a 15 cm širokej
kartónovej krabici, ktoré
váži menej ako 20 kg, sa dá
jednoducho dopraviť na
miesto montáže.

Výhody pre

Výhody pre

Murárov

Eclisse vytvorilo také
technické riešenia,
ktoré umožňujú
praktickú, rýchlu a
jednoduchú montáž
aj v prípade, že
podmienky na stavbe
nie sú optimálne.

Stolárov
OMIETKÁRSKA SIEŤ
Presah siete na murivo
zabraňuje praskaniu
omietky.

VODIACI TŔŇ PRE
DVERNÉ KRÍDLO
Vodiaci prvok je vymedzený
presne na stred puzdra, s
možnosťou pripevnenia
priamo na puzdro alebo na
podlahu.

JEDNODUCHÉ OMIETNUTIE
Lepšia priľnavosť omietky
sa docieli pomocou siete
z vrúbkovaného drôtu s
malými okami (25 x 50 mm),
ktorá sa nachádza medzi
kovovou platňou puzdra a
omietkou.

ODSTRÁNITEĽNÉ DNO
PUZDRA (patentované)
umožňuje odstrániť
výškový rozdiel medzi
hotovou podlahou a
dnom nesprávne (vyššie)
osadeného puzdra.

MONTÁŽNA ROZPERA
(patentované)
zaručuje dokonale
vycentrovanú pozíciu
stavebného puzdra.

KRYCÍ PLECH
chráni vnútro puzdra pred
znečistením.
Je označený váhorysom
„100“ pre jednoduchšie
osadenie puzdra na úroveň
dokončenej podlahy.

Montáž systémov
Eclisse je vďaka
technickým detailom
Eclisse jednoduchá,
bezpečná a rýchla.

ZVISLÁ DORAZOVÁ LIŠTA
Z KOVU A DREVA
Kovové časti predchádzajú
deformáciám a drevené
uľahčujú montáž zárubne.

VYBERATEĽNÁ VODIACA
LIŠTA (patentované)
sa dá pre prípad údržby
alebo neskoršej montáže
voliteľného príslušenstva
kedykoľvek celá vybrať
do 1 minúty.

