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s nami môžete 
premeniť byt na otvorený 
priestor. Inovujeme, rozvíjame 
nápady a dávame vašim 
posuvným dverám dušu.

Vďaka puzdrám pre posuvné 
dvere Eclisse môžete miestnosti 
voľne prepájať,

s novým a kreatívnym rozdelením priestoru.
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Vždy sme trpezlivo načúvali podnetom a 
pripomienkam tých, ktorí sa časom stali 
našimi klientmi. Neustála spolupráca 
s architektmi a montážnikmi prispela 
k ujasneniu vzájomných špecifických 
potrieb. Takto sme začínali. Dialóg a 
načúvanie ako kľúč k úspechu.  Už od roku 
1989 sa snažíme postupne zdokonaľovať 
naše produkty a pridávať im nové funkcie, 
ktoré zvyšujú bezpečnosť, pohodlie i 
estetický zážitok. Ako prví sme predstavili 
inovatívne riešenia, ktoré priniesli 
revolučné zmeny vo svete posuvných 
dverí. Tieto riešenia sú chránené 
patentmi,  ktoré sú zárukou jedinečnosti, 
nezameniteľnosti a originality.  

Výskumná činnosť Eclisse je zameraná 
na rozvoj inovatívnych technológií a 
maximálne funkčných a vysoko praktických 
riešení. Sú koncipované tak, aby vyriešili 
akékoľvek problémy súvisiace s montážou 
a zaručujú trvalú funkčnú spoľahlivosť. 
Stavebné puzdrá pre posuvné dvere 
neumožňujú len lepšie priestorové 
usporiadanie miestností, ale pozdvihujú aj 
dizajnovú úroveň interiéru a dávajú zelenú 
kreativite architektov. Naše produkty boli 
podrobené testom trvácnosti a odolnosti 
voči opotrebovaniu komponentov, 
odolnosti proti vlámaniu a proti korózii 
ako aj testu pre stanovenie nosnosti. Pre 
Eclisse sú akékoľvek miesta či podmienky tie 
správne. 

Eclisse nájdete všade. Náš úspech vytvoril 
základy pre širokú distribúciu. Korene 
silného zastúpenia na národnej úrovni 
ležia v účinnej predajnej a distribučnej 
sieti. Samostatné pobočky Eclisse nájdete 
vo Francúzsku, Španielsku, Rakúsku, 
Poľsku, Českej republike, Nemecku, 
Anglicku, Rumunsku, Brazílii, Portugalsku 
a na Slovensku. Vo viac ako 50 ostatných 
krajinách má Eclisse zastúpenie vďaka 
svojej hustej distribučnej sieti. 

Investície do výskumu a inovácií boli pre 
nás vždy na prvom mieste. Sú zárukou 
exkluzivity a konkurencieschopnosti. 
Vzhľadom na to, že sú naše technologické 
inovácie a pokrok chránené patentmi, je 
značka Eclisse symbolom nezameniteľnej 
kvality produktov. Imitáciami si lámať 
hlavu príliš nemusíme. Ponúkame istotu. 

3môžete 
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Vďaka množstvu vykonaných testov, 
kontrol a udelených certifikátov sme 
schopní poskytnúť komplexnú záruku 
až do 12 rokov nielen na samotnú 
konštrukciu puzdra, ale aj na všetky nosné 
a posuvné mechanizmy. S touto zárukou 
budete mať absolútnu istotu!

všetky naše produkty 
sú certifikované podľa normy 
UNI EN ISO 9001.

Aj etika je známkou kvality.

Testujeme ich vlastnosti, 
odolnosť a životnosť pod 
kontrolou inštitútu CSI v Miláne.

Dobrovoľne sme si osvojili aj Systém 
manažmentu pre bezpečnosť a zdravie 
pracovníkov podľa normy OHSAS 18001. 
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(podľa normy UNI EN 1527). Ani po 
dlhodobom testovaní neboli na nosných 
vozíkoch spoločnosti Eclisse s nosnosťou 
80 a 120 kg zaznamenané žiadne 
výraznejšie známky opotrebovania či 
poškodenia. Aj po 100 000 zatvoreniach 
a otvoreniach sú stále dokonale funkčné. 
Predstavte si ako dlho vydržia vo vašom 
byte! Odolnosť proti korózii (podľa normy 
UNI EN 1670). Ani po 240 hodinách 
pôsobenia „slaného postreku” v prostredí 
s vysokou vlhkosťou sa na našich nosných 
vozíkoch neprejavila žiadna známka 
oxidácie. Stále sa vyznačujú najvyššími 
hodnotami odolnosti proti korózii
(4. stupeň).   

Tento systém je „vychytávkou” pre 
montážnikov aj zákazníkov. Umožňuje 
jednoduchú montáž a demontáž a 
rýchlejšiu revíziu stavebného puzdra pri 
údržbe, čo znižuje náklady zákazníkov. 
Je vyrobená z hliníkovej zliatiny 6060 
(norma UNI EN 9006/1) s ochrannou 
10μm anodickou vrstvou a s tepelným 
ošetrením T5, ktoré okrem dlhej 
životnosti vo vlhkých priestoroch 
zaručujú aj veľmi tvrdý povrch zaisťujúci 
lepšiu schopnosť vedenia vozíkov v lište.

Skúška podľa normy UNI EN 1629. 
Bezpečnosť našich puzdier bola úspešne 
otestovaná s presvedčivými výsledkami: 
vzorová dverná výplň s rozmermi 1000 
x 2100mm v puzdre Eclisse odoláva pri 
teste odolnosti nárazom mäkkého vreca 
s hmotnosťou 30kg spúšťaného kyvom z 
rôznych výšok v kolmej polohe. Stavebné 
puzdro a jeho príslušenstvo zostali 
nepoškodené.

5všetky naše produkty 
sú certifikované podľa normy 
UNI EN ISO 9001.

Dobrovoľne sme si osvojili aj Systém 
manažmentu pre bezpečnosť a zdravie 
pracovníkov podľa normy OHSAS 18001. 



nové technické riešenia a osvedčené 
patentované postupy umožňujú 
praktické a pohodlné využitie a 
zároveň šetria priestor.

z najlepších 
ktoré menia koncepciu priestoru a 
dizajnu. Vysoká odolnosť,

nápadov a myšlienok sa rodia inovatívne projekty,

vyberateľná vodiaca 
lišta: umožňuje aj 
dodatočnú montáž 
nového voliteľného 
príslušentva, 
jednoduchšiu revíziu 
stavebného puzdra 
a prípadnú výmenu 
opotrebovaného 
mechanizmu. Testované 
inštitútom CSI, členom 
skupiny IMQ. 

nosné vozíky s 
guľôčkovými ložiskami: 
zabezpečujú trvalo 
optimálny, plynulý a 
nehlučný pohyb dverí. 
Nosnosť vozíkov je 
štandardne do 80kg, na 
želanie do 120kg.
Testované inštitútom CSI, 
členom skupiny IMQ. 

nastaviteľné zarážky: 
jedna zarážka zastavuje 
dverné krídlo pri otváraní 
70mm od zárubne. Druhá 
zarážka určuje krajnú 
pozíciu pri zatváraní dverí. 
Zarážky sú nastaviteľné aj 
po zabudovaní puzdra do 
steny, stačí vybrať vodiacu 
lištu.

d
et

ai
ly

, k
to

ré
 v

ed
ú

 k
u

 
sk

u
to

čn
ém

u
 z

le
p

še
n

iu
 

kv
al

it
y 

ka
žd

o
d

en
n

éh
o

 ž
iv

o
ta

 

Patentované
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prečnievajúca omietkárska 
sieť z vrúbkovaného drôtu 
pre dokonalý estetický 
výsledok: hustá sieť s malými 
okami (50x25mm) a špeciálne 
vrúbkovanie drôtu zlepšujú 
priľnavosť omietky na oceľový 
plech a zaručujú potrebnú 
jednotu a rezistenciu. 
Presah siete na murivo 
zabezpečuje optimálne 
spojenie stavebného puzdra 
s murivom a zabraňuje 
praskaniu omietky.

zvislá dorazová lišta 
z dreva a plechu; plech 
zabraňuje akýmkoľvek 
deformáciám a drevo 
zjednodušuje obloženie 
zárubňou. 

vertikálne výstuhy. Zvislé 
spevňujúce profily sú 
skonštruované z dvojitého 
tvarovaného plechu 
pre dosiahnutie vysokej 
pevnosti a robustnosti. 
Vymedzujú úroveň pre 
nanášanie omietky na 
kapsu. Slúžia aj na pevné 
uchytenie drevenej zárubne 
na puzdro.

horizontálne spevňujúce 
profily. 16 vodorovných 
profilov pripevnených 
k omietkárskej sieti 
dodáva puzdru potrebnú 
pevnosť a rezistenciu 
a zabezpečuje jeho 
odolnosť proti bočným 
tlakom, spôsobeným 
pnutím muriva a 
omietky. Pevnosť puzdra 
má zásadný význam 
vzhľadom na to, že 
nahrádza časť muriva. 

profilovaný plech 
Profilovaný plech hrúbky 
0,7mm je špeciálne tvarovaný  
a bodovo vystužený, čo 
zabraňuje poškodeniu a 
prípadným deformáciám. Je 
zárukou vysokej pevnosti a 
tuhosti puzdra. 

polystyrénová ochrana 
na vrchnej kovovej 
traverze. Prispieva k 
absorbovaniu nárazov 
spôsobených pohybom 
dverného krídla. 

vrchná kovová traverza: 
kovová traverza (na rozdiel 
od dreva či PVC) je navrhnutá 
tak, aby zlepšovala odolnosť 
puzdra proti prípadným 
tlakom pôsobiacim na 
puzdro zvrchu. 

systém spojenia 
prečnievajúcej 
omietkárskej siete a 
puzdra bez zvarov 
zabraňuje korózii a 
možnému uvoľneniu siete. 

nápadov 
inovatívne projekty,

odnímateľné dno puzdra 
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.

samocentrujúca sa 
zámka na drevené dverné 
krídlo umožňuje rýchlejšiu 
inštaláciu a zaručuje vždy 
správne vycentrovanie 
a dokonalé fungovanie 
uzamykania. 

montážna rozpera slúži 
na dokonalé vyrovnanie 
puzdra pri montáži, 
čím zabraňuje riziku 
deformácie konštrukcie 
puzdra.

Patentované Patentované Patentované

Patentované
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verzia s tepelnou ochranou. Puzdrá 
umiestnené v blízkosti zdrojov tepla 
odporúčame vybaviť tepelnou 
ochranou. Tento konštrukčný systém 
pozostáva z izolačných panelov (jedľová 
drevovláknitá doska s minerálnymi 
spojivami) a z horizontálnych hliníkových 
líšt. Táto špeciálna konštrukcia zaručuje, 
že puzdrá umiestnené blízko pri zdrojoch 
tepla (ako sú napr. krby), zostanú úplne 
nedotknuté. Zároveň chráni steny 
pred pukaním spôsobeným tepelnou 
expanziou. Táto úprava je k dispozícii iba 
pre JEDNOKRÍDLOVÉ a DVOJKRÍDLOVÉ 
modely vo verzii do murovanej steny (iba 
pre hrúbku dokončenej steny 150mm). 

verzia s ochranou proti korózii.
Puzdrá s ochranou proti korózii je vhodné 
používať v kúpeľniach, saunách alebo 
na miestach s vysokou vlhkosťou. Táto 
úprava je k dispozícii pre modely puzdier 
Eclisse vo verzii murivo (okrem modelu 
Syntesis® Line). Zabraňuje korózii aj pri 
extrémnych podmienkach ako napr. v 
kúpeľniach, saunách alebo kúpaliskách 
… Ide o špeciálne lakované stavebné 
puzdro z plechu s tromi ochrannými 
vrstvami (zinkovanie, základný náter a 
epoxidový lak) a dnom z nerezovej ocele. 

synonymom pre čo 
najšpecifickejšie riešenia.

Eclisse vyvíja individuálne riešenia 
ušité na mieru pre praktickejšie a 
pohodlnejšie bývanie.  

Vďaka patentovanému príslušenstvu a úpravám 
je každý z modelov našich stavebných puzdier 
výnimočným.  
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samozatvárač umožňuje 
samočinné zatváranie 
dverí. 

motorizácia umožňuje 
automatické otváranie a 
zatváranie dverí.

adaptér vitro umožňuje 
osadiť bezzárubňové 
puzdrá Syntesis® Line 
celosklenenými dverami.  

synchronizácia pre 
teleskopické puzdro 
umožňuje simultánny 
pohyb obidvoch 
dverných krídel rovnakým 
smerom. 

rallenty soft pri zatváraní 
spomalí dvere a jemne 
ich zavrie. 

ochranný profil zlepšuje 
posuv a zabraňuje 
deformáciám dverí vo 
vlhkých priestoroch.  

synchronizácia pre 
dvojkrídlové dvere 
umožňuje simultánne 
otváranie a zatváranie 
obidvoch dverných krídel. 
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Modelový rad 
stavebných puzdier 
bez zárubní a 
obložiek. K dispozícii 
aj so zabudovanými 
žliabkami na káblové 
vedenie! Zatvorením 
dvere hladko splynú 
so stenou.

12

Oblé steny? Prečo 
nie? Zabudovanie 
stavebného puzdra 
pre posuvné dvere 
je možné aj v tomto 
prípade!

22

Bezproblémové 
zabudovanie 
telefónnych káblov, 
vypínačov a svetiel. 
Luce je prvé stavebné 
puzdro, do ktorého sa 
dajú zabudovať káble, 
termostaty, zásuvky a 
vypínače.

28

Puzdro, ktoré sa 
premení na skutočnú 
stenu. Puzdro pre 
posuvné dvere 
Ewoluto® od Eclisse je 
jediné puzdro svojho 
druhu na trhu. Do 
steny tohto puzdra 
môžete vŕtať a zavesiť 
na ňu skrinky, regály a 
police.

34
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Ukryje do jedného 
puzdra dve paralelne 
posuvné dverné 
krídla. Umožňuje veľké 
presvetlené dverné 
priechody. 

40

Štyri modely puzdier 
pre celý byt. Klasické 
dvere môžete vymeniť 
za posuvné. Získate 
priestor a všetky 
miesta sa stanú 
využiteľnými.  

44 50
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Dvere Eclisse: spojenie 
technológie a 
moderného dizajnu.



syntesis®
luce

jednokrídlový model dvojkrídlový  model 

Bezzárubňové posuvné systémy 
Syntesis® line obohatené o patentovanú funkciu 
stavebných puzdier produktovej rady Luce. Syntesis® 
Luce je nový exkluzívny systém od Eclisse, ktorý 
umožňuje dokonalé spojenie minimalistického 
dizajnu a optimálnej funkčnosti. Vo verzii posuvné pre 
jednokrídlové a dvojkrídlové dvere.  
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skrytá technológia

Posuvné, minimalistické a hi-tech. Syntesis® Luce 
vytvára dokonalé spojenie funkčných vlastností s 

prekvapivým praktickým a estetickým výsledkom: 
tento systém sa vyznačuje dizajnovo čistými 

líniami a je ideálnym riešením pre umiestnenie 
elektroinštalácie, zabudovanie zásuviek, svetiel a 

vypínačov.



15

Dverný priechod: 
jednokrídlové
so šírkou dverného 
priechodu (A) od 615 
do 1315 mm a výškou 
priechodu (H) od 1000 
do 2700 mm
dvojkrídlové
so šírkou dverného 
priechodu (A) od 1230 
do 2630 mm a výškou 
priechodu (H) od 1000 
do 2700 mm 

Špecifikácie
pozri str. 59 

Adaptér Vitro, 
Ochranný profil 

jednokrídlové alebo 
dvojkrídlové oproti 
sebe sa zatvárajúce 
posuvné dvere
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verzia sadrokartón

syntesis® luce technicky

p
lu

s

verzia murivo

Konštrukčné  “vychytávky” 
ako napr. predomietnuté 
profily (zvislé profily, vrchná 
traverza a dorazová lišta 
sú predomietnuté alebo 
pripravené na vytmelenie) 
umožňujú dokonalú 
integráciu a splynutie so 
stenou, pričom sa dvere 
opticky “stratia”, zatiaľčo 
špeciálna technológia 
Luce od Eclisse je ideálnym 
riešením pre umiestnenie 
elektroinštalácie. Na každej 
strane kapsy sú pripravené 
miesta na potenciálne 
pripojenie elektroinštalácie 
podľa potreby (až do 10 
krabíc na puzdro, 5 na jednej 
strane a 5 na druhej).



posuvné
syntesis®

line

jednokrídlový model dvojkrídlový  model 

Modelový rad posuvných systémov bez zárubní a 
obložiek. Po zatvorení  dvere hladko splynú so stenou. 
Dokonalá integrácia a splynutie so stenou zaručuje 
prekvapivý estetický výsledok. Inovatívne konštrukčné 
detaily umožňujú dokonale splývajúcu konečnú úpravu 
a zaručujú stálosť a nemennosť vlastností puzdra 
počas celej doby životnosti. Vo verzii posuvné pre 
jednokrídlové a dvojkrídlové dvere. 
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Adaptér Vitro z 
nerezovej lišty 
umožňuje osadiť 
puzdrá Syntesis® 
Line posuvné a 
Syntesis® Luce 
celosklenenými 
dverami. 
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Dverný priechod: 
jednokrídlové
so šírkou dverného 
priechodu (A) od 615 
do 1315 mm a výškou 
priechodu (H) od 1000 
do 2700 mm
dvojkrídlové
so šírkou dverného 
priechodu (A) od 1230 
do 2630 mm a výškou 
priechodu (H) od 1000 
do 2700 mm 

Špecifikácie
pozri str. 59

Adaptér Vitro 
Ochranný profil  

jednokrídlové alebo 
dvojkrídlové oproti 
sebe sa zatvárajúce 
posuvné dvere 
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predomietnuté profily 
puzdier Syntesis® Line posuvné 
umožňujú dokonalé splynutie 
so stenou a dvere sa prakticky 
“stratia”.  Nové predomietnuté 
profily sú špeciálne prispôsobené 
na tento účel. Zvislé profily, 
vrchná traverza a dorazová 
lišta sú vo verzii do murovanej 
steny predomietnuté a vo verzii 
do sadrokartónu pripravené 
na vytmelenie. Pre dokonalé 
splynutie plôch môžu byť 
namaľované tou istou farbou 
ako stena, v ktorej je zabudované 
puzdro.

p
lu

s

platnička na prednej 
zarážke zlepšuje dizajn 
prednej zarážky. Systém je 
dokonale neviditeľný.  

syntesis® line posuvné technicky

verzia sadrokartón verzia murivo



Oblé steny? Prečo nie? Zabudovanie stavebného 
puzdra pre posuvné dvere je možné aj v tomto 
prípade! Systém Circular je navrhnutý tak, aby 
spĺňal nové požiadavky: model, ktorý je schopný 
využiť oblúkové dvere. Umožňuje nové a kreatívne 
rozdelenie priestoru. Vo verzii pre oblúkové 
jednokrídlové a dvojkrídlové dvere.

circular

jednokrídlový model dvojkrídlový  model 
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Popustite uzdu fantázii 

Stavebné puzdro Circular ponúka 
výnimočnú voľnosť oblých tvarov 

pri navrhovaní interiéru každej 
miestnosti. A nielen to. Možnosť 

dodávky atypických puzdier Circular 
presne na mieru podľa konkrétnych 

dverí pre uspokojenie potrieb 
každého zákazníka. Originalite sa 

medze skutočne nekladú. 
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Dverný priechod: 
jednokrídlové
so šírkou dverného 
priechodu (L) od 600 
do 1200 mm a výškou 
priechodu (H) od 1000 
do 2600 mm
dvojkrílové
so šírkou dverného 
priechodu (L) od 1200 
do 2400 mm a výškou 
priechodu (H) od 1000 
do 2600 mm 

Špecifikácie
pozri str. 59 

s ochranou proti 
korózii (iba pre 
verziu murivo) 

jednokrídlové alebo 
dvojkrídlové oproti 
sebe sa zatvárajúce 
posuvné dvere 
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Dvojkolesové nosné 
vozíky Eclisse sú schopné 
prispôsobiť sa každej 
krivke a pri projektovaní 
ponúkajú maximálnu 
voľnosť oblých tvarov. 

circular technicky
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Bezproblémové vedenie elektroinštalácie svetiel, 
telefónnych káblov a vypínačov vďaka patentovanému 
systému. Luce je prvé stavebné puzdro, do ktorého 
sa dajú zabudovať káble, zásuvky, termostaty a 
elektroinštalačné krabice. Tento model s prípravou 
pre vedenie elektroinštalácie svetiel predstavuje 
mimoriadne praktické a estetické riešenie. Vo verzii pre 
jednokrídlové a dvojkrídlové dvere. 

luce

jednokrídlový model dvojkrídlový  model 
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Stavebné puzdrá Eclisse 
sú špeciálne koncipované 
pre osadenie širokou 
škálou modelov dverí 
s rôznymi rozmermi: 
v klasickom ako aj 
modernom dizajne.
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Dverný priechod: 
jednokrídlové
so šírkou dverného 
priechodu (L) od 600 
do 1300 mm a výškou 
priechodu (H) od 1000 
do 2600 mm
dvojkrídlové
so šírkou dverného 
priechodu (L) od 1250 
do 2650 mm a výškou 
priechodu (H) od 1000 
do 2600 mm 

Špecifikácie
pozri. str. 60

Rallenty Soft, 
Samozatvárač, 
Motorizácia, 
Ochranný profil,
Synchronizácia 
pre dvojkrídlové 
dvere so zatváraním 
Rallenty Soft

jednokrídlové 
alebo dvojkrídlové 
oproti sebe sa 
zatvárajúce 
posuvné dvere
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Luce je ideálnym 
riešením pre umiestnenie 
elektroinštalácie 
osvetlenia v blízkosti 
dverného otvoru. Na 
každej strane kapsy sú 
pripravené miesta na 
potenciálne pripojenie 
elektroinštalácie podľa 
potreby (až do 10 krabíc 
na puzdro, 5 na jednej 
strane a 5 na druhej).

luce technicky
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Puzdro, ktoré sa premení na skutočnú stenu. Ewoluto® 
posuvné (patentované) od Eclisse je jediné puzdro svojho 
druhu na trhu. Do jeho steny môžete vŕtať a zavesiť na ňu 
skrinky, regály a police. Ponúka neobmedzené možnosti 
pri navrhovaní interiéru. Každá stena môže byť využitá. 
Doprajte si maximálnu voľnosť! Dostupné vo verzii pre 
jednokrídlové a pre dvojkrídlové dvere.  

ewoluto®
posuvné 

jednokrídlový model dvojkrídlový  model 



ewoluto®
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posuvné 
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ewoluto® posuvné no-limits v prípade malých 
úžitkových priestorov môžu aj posuvné dvere 
predstavovať problém, pokiaľ neumožňujú využiť 
stenu, do ktorej sú zasúvané... Model Ewoluto® posuvné 
umožňuje vŕtať do časti steny, do ktorej sa dvere zasúvajú  
a zavesiť na ňu skrinky a police, či pripevniť sprchový kút.  

Efektívne riešenie akýchkoľvek 
potrieb  Ewoluto®  posuvné od 
Eclisse je špeciálne navrhnuté 
inovatívne puzdro, do steny ktorého 
môžete vŕtať a zavesiť na ňu pokojne 
aj ťažšie skrinky, regály a police, bez 
akéhokoľvek ohrozenia bezpečnosti. 
Preto je vhodné na použitie v 
priestoroch, kde majú byť priamo do 
steny puzdra zabudované pomôcky 
pre zdravotne postihnutých.

ewoluto® posuvné  technicky



Dverný priechod: 
jednokrídlové
so šírkou dverného 
priechodu (L) od 600 
do 1200 mm a výškou 
priechodu (H) od 1970 
do 2400 mm
dvojkrídlové
so šírkou dverného 
priechodu (L) od 1250 
do 2450 mm a výškou 
priechodu (H) od 1970 
do 2400 mm 

Špecifikácie
pozri str. 60

Rallenty Soft, 
Synchronizácia
pre dvojkrídlové 
dvere so zatváraním 
Rallenty Soft, 
Motorizácia, 
Ochranný profil

jednokrídlové 
alebo dvojkrídlové 
oproti sebe sa 
zatvárajúce 
posuvné dvere   
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verzia murivo

testovaná bezpečnosť 
Spoločnosť Eclisse vykonala 
v spolupráci s inštitútom 
CSI dobrovoľné skúšky pre 
stanovenie nosnosti zvislých 
plôch puzdra Ewoluto® 
posuvné. Nosnosť je od 30 do 
360kg a je závislá od kotviacich 
bodov, druhu použitých 
hmoždiniek ako aj od 
vzdialenosti medzi murovanou 
stenou a okrajom zavesenej 
skrinky či police. Pripomíname, 
že maximálna nosnosť  držadla 
pripevneného chemickou 
kotvou (štyri kotviace body) je 
100kg, pri vyčnievaní 600mm 
od steny. 
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Ukryje do jedného puzdra dve paralelne posuvné 
dverné krídla. Umožňuje veľké presvetlené dverné 
priechody. Vynikajúce riešenie pre zabudovanie puzdra 
do jedinej steny aj v prípade širokých priechodov 
alebo pre ukrytie 4 paralelne posuvných oproti sebe 
sa zatvárajúcich dverných krídel pre vytvorenie veľmi 
širokých priechodov, až do 4500 mm. Súčasný trend 
uprednostňuje čoraz viac prepojené a otvorené priestory. 

teleskopické 

model teleskopické  model teleskopické dvojité (2+2)
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Dverný priechod: 
teleskopické
so šírkou dverného 
priechodu (L) od 1250 
do 2250 mm a výškou 
priechodu (H) od 1000 do 
2600 mm
teleskopické dvojité
so šírkou dverného 
priechodu (L) od 2500 
do 4500 mm a výškou 
priechodu (H) od 1000 do 
2600 mm 

Špecifikácie
pozri str. 61

Synchronizácia pre 
teleskopické puzdro, 
Synchronizácia 
+ Rallenty Soft, 
Ochranný profil 

s ochranou proti 
korózii (iba pre 
verziu murivo) 

teleskopické 
alebo teleskopické 
dvojité oproti sebe 
sa zatvárajúce 
posuvné dvere 
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teleskopické  technicky 
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Štyri modely puzdier pre celý byt. Klasické dvere môžete 
vymeniť za posuvné. Získate priestor a všetky miesta 
sa stanú využiteľnými. Zákryt umožňuje nezávisle 
zasúvať dve dverné krídla z opačných strán do jedného 
puzdra. Novanta kombinuje funkčnosť posuvných a 
zalamovacích dverí, zatiaľčo modely  jednokrídlové a 
dvojkrídlové sú vhodné najmä na spojenie a oddelenie 
prepojiteľných miestností. Je to naozaj jednoduché! 

jednokrídlovédvojkrídlovénovantazákryt 

jednokrídlové novantadvojkrídlové zákryt 
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predchádzajúca strana
model jednokrídlové

na týchto stranách 
1 - model zákryt 
2 - model jednokrídlové 
3 - model dvojkrídlové
4 - model jednokrídlové 

1

2
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Eclisse Hoist technicky 
riešenia pre bezbariérové priestory pre zdravotne 
postihnuté osoby 

Hoist je variantou tradičného modelu Jednokrídlové. 
Je koncipovaný na použitie v priestoroch, kde majú 
byť zabudované motorizované zdvíhacie zariadenia, 
pohybujúce sa po dráhe a pomôcky pre imobilné osoby. 
Hoist predstavuje ideálne riešenie na prekonávanie 
architektonických bariér pri súčasnom zachovaní všetkých 
výhod posuvných dverí. Špeciálne tvarovaná vodiaca lišta 
a traverza nebránia priechodu zdvíhacieho zariadenia 
a umožňujú riadne zatvorenie dverí. Hoist je určený 
pre dverné priechody s minimálnou šírkou 900mm (s 
ohľadom na to, že dverný panel pri inštalácii držadla 
prečnieva o 100mm, je čistý priechod 800mm).

Maximálna nosnosť dverného panela 60kg.

Vyvíjame riešenia na objednávku  podľa individuálnych 
projektov. 

ČAKAJÚCE NA UDELENIE PATENTU



model novanta: problém 
vyriešený! 

Klasické otočné dvere často 
neumožňujú optimálne 
využitie a rozdelenie 
priestoru.  

Niekedy však môže byť 
problémom nedostatok 
priestoru pre zabudovanie 
bežného puzdra pre 
posuvné dvere. 

Model novanta umožňuje 
súčasné zasunutie a 
zalomenie čiastočne 
posuvných a čiastočne 
otočných dverí. A je to!  
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Dverný priechod: 
jednokrídlové
so šírkou dverného 
priechodu (L) od 600 
do 1500 mm a výškou 
priechodu (H) od 1000 do 
2900 mm
dvojkrídlové
so šírkou dverného 
priechodu (L) od 1250 
do 3050 mm a výškou 
priechodu (H) od 1000 do 
2900 mm
novanta
so šírkou dverného 
priechodu (L) od 600 
do 1200 mm a výškou 
priechodu (H) od 1000 do 
2600 mm 
zákryt
so šírkou dverného 
priechodu (L) od 600+600 
do 1100+1100 mm a 
výškou priechodu (H) od 
1000 do 2600 mm

Špecifikácie
pozri str. 62

jednokrídlové
a zákryt Rallenty 
Soft, Samozatvárač, 
Motorizácia, 
Ochranný profil
dvojkrídlové 
Synchronizácia 
pre dvojkrídlové 
dvere so zatváraním 
Rallenty Soft, 
Rallenty Soft, 
Motorizácia, 
Ochranný profil
novanta
Ochranný profil

jednokrídlové 
a dvojkrídlové s 
tepelnou ochranou 
a ochranou proti 
korózii (iba pre 
verziu murivo)  
zákryt a novanta 
s ochranou proti 
korózii (iba pre 
verziu murivo)

jednokrídlové 
dvojkrídlové
novanta
zákryt
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verzia sadrokartón verzia murivo

jednokrídlové, dvojkrídlové, 
novanta, zákryt technicky
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Dvere Eclisse: spojenie technológie a moderného 
dizajnu. Našu ponuku stavebných puzdier dopĺňame 
inovatívnym príslušenstvom, zárubňami a krycími 
obložkami, úchytmi a zámkami ako aj samotnými 
dverami, tak aby bol zabezpečený skutočne špičkový 
servis. Kto by mohol lepšie než my sami pozdvihnúť 
technologickú stránku systémov pre posuv dverí Eclisse? 

škála dverí
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dvere splývajúce so stenou  
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Zatvorením otočných dverí Syntesis® Line 
sa dosiahne efekt dokonalého splynutia so 
stenou a dvere sa opticky “stratia”. Sú dostupné 
so základným náterom alebo s povrchom 
zo surového polyesteru a môžu byť natreté 
rovnakou farbou ako stena. Dodávajú sa aj v 
posuvnej verzii! Dvere sú ukryté a dokonale 
prispôsobené stene. 

dvere splývajúce so stenou  

príklad 
úchytu dverí 
splývajúcich so 
stenou 



celosklenené dvere 

príklady vzorov 
a farebných 
sklenených 
aplikácií AREE 
a FLORES a 
úchytov pre 
celosklenené 
dvere  

Vytvorenie priestoru a presvetlenie. 
Celosklenené posuvné dvere  
od Eclisse: dvere už nie sú len 
doplnkom, ktorý oddeľuje a izoluje, 
ale skutočným elegantným a 
presvetľujúcim prvkom zariadenia. 
Široký výber verzií, ktoré môžu byť 
harmonicky použité v akomkoľvek 
prostredí.
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Moderný dizajn a strohé 
čisté línie. Riešenia, ktoré 
unikátnym spôsobom 
personalizujú povrch 
dverí bez obmedzenia 
ich funkčnosti. Umožňujú 
nielen optimalizáciu 
obytného priestoru a 
inovatívne presvetlenie,   
ale aj rozširujú možnosti 
interiérového dizajnu.

zo skla a hliníka 

detail venere

detail marteEclisse preto ponúka  Marte a Venere - dvere 
zo skla a hliníka. Rám modelového radu dverí 
Marte tvoria ploché profily, zatiaľčo rám dverí 
radu Venere sa vyznačuje zaoblenými profilmi.  

príklady úchytov pre dvere zo skla a hliníka 

dvere 



Máme riešenie pre každý typ 
interiéru: tradičné posuvné, 
zalamovacie ako aj oblúkové 
posuvné dvere. Umožňujú 
množstvo klasických alebo 
moderných kombinácií a čo 
najjednoduchšiu montáž. 
Originálne riešenie na dosah 
ruky!

dvere surové a laminátové 

odtiene
laminátových dverí 

1 - biela ral 9010
2 - orech tanganika
3 - čerešňa
4 - svetlý orech
5 - tmavý orech 

21 3 54

príklady 
úchytov pre 
surové a 
laminátové 
dvere  

1
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surové a laminátové 

surové dvere pre puzdro circular

1 - orech tanganika
2 - mahagón
3 - dub
4 - buk
5 - tmavý orech
6 - čerešňa
7 - wenge 

1

5

2

6
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Eclisse ponúka širokú a kompletnú škálu puzdier 
pre posuvné dvere rozličných rozmerov a 
vlastností. Máme prakticky neobmedzené riešenia. 
Stačí si len vybrať to, ktoré najviac spĺňa Vaše 
požiadavky. Atypické varianty na mieru sú súčasťou 
našej ponuky. Uvádzame len stručný prehľad 
štandardných rozmerov.
Pokiaľ by ste v ňom nenašli vhodné puzdro, 
odkazujeme na technické listy jednotlivých 
stavebných puzdier Eclisse, ktoré nájdete na našich 
internetových stránkach www.eclisse.sk alebo 
zadaním nižšie uvedeného QR kódu. 

neobmedzené 
projekty 
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Príklad postupu na stanovenie rozmerov stavebného puzdra podľa konkrétneho priechodu a želaných 
dverí
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neobmedzené 

model circular
Stavebné puzdrá Circular od Eclisse sú skonštruované špeciálne pre všetky modely oblúkových dverí,  ktoré 
sú dostupné na trhu. V ponuke je 7 rôznych polomerov.  Možnosť dodania atypických polomerov na mieru 
podľa individuálnych projektov. 

jednokrídlové - štandardné rozmery dvojkrídlové - štandardné rozmery
model syntesis® line posuvné

jednokrídlové - štandardné rozmery dvojkrídlové - štandardné rozmery
model syntesis® luce

Dverný priechoD verziA murivo verziA sADrokArtón Dverný priechoD verziA murivo verziA sADrokArtón 

AxH CxH1 CxH1 AxH CxH1 CxH1
615x1993 1415x2053 1415x2053 1230x1993 2730x2053 2730x2053

715x1993 1615x2053 1615x2053 1430x1993 3130x2053 3130x2053

815x1993 1815x2053 1815x2053 1630x1993 3530x2053 3530x2053

915x1993 2015x2053 2015x2053 1830x1993 3930x2053 3930x2053

1015x1993 2215x2053 2215x2053 2030x1993 4330x2053 4330x2053

1115x1993 2415x2053 2415x2053 2230x1993 4730x2053 4730x2053

Dokončená stena - hrúbka: 108 - 125 - 150 100 - 125 - 150 Dokončená stena - hrúbka: 108 - 125 - 150 100 - 125 - 150

Dverný priechoD verziA murivo verziA sADrokArtón Dverný priechoD verziA murivo verziA sADrokArtón 

AxH CxH1 CxH1 AxH CxH1 CxH1
615x1993 1417x2053 1417x2053 1230x1993 2734x2053 2734x2053

715x1993 1617x2053 1617x2053 1430x1993 3134x2053 3134x2053

815x1993 1817x2053 1817x2053 1630x1993 3534x2053 3534x2053

915x1993 2017x2053 2017x2053 1830x1993 3934x2053 3934x2053

1015x1993 2217x2053 2217x2053 2030x1993 4334x2053 4334x2053

1115x1993 2417x2053 2417x2053 2230x1993 4734x2053 4734x2053

Dokončená stena - hrúbka: 150 150 Dokončená stena - hrúbka: 150 150



jednokrídlové - štandardné rozmery dvojkrídlové - štandardné rozmery
model luce

jednokrídlové - štandardné rozmery dvojkrídlové - štandardné rozmery
model ewoluto® posuvné

Dverný priechoD verziA murivo Dverný priechoD verziA murivo

LxH CxH1 LxH CxH1
600x1970 1396x2080 1250x1970 2685x2080

700x1970 1596x2080 1450x1970 3085x2080

800x1970 1796x2080 1650x1970 3485x2080

900x1970 1996x2080 1850x1970 3885x2080

1000x1970 2196x2080 2050x1970 4285x2080

1100x1970 2396x2080 2250x1970 4685x2080

Dokončená stena - hrúbka: 150 Dokončená stena - hrúbka: 150

Dverný priechoD verziA murivo verziA sADrokArtón Dverný priechoD verziA murivo verziA sADrokArtón 

LxH CxH1 CxH1 LxH CxH1 CxH1
600x1970 1335x2065 1321x2060 1250x1970 2605x2065 2595x2060

700x1970 1535x2065 1521x2060 1450x1970 3005x2065 2995x2060

800x1970 1735x2065 1721x2060 1650x1970 3405x2065 3395x2060

900x1970 1935x2065 1921x2060 1850x1970 3805x2065 3795x2060

1000x1970 2135x2065 2121x2060 2050x1970 4205x2065 4195x2060

1100x1970 2335x2065 2321x2060 2250x1970 4605x2065 4595x2060

Dokončená stena - hrúbka: 150 150 Dokončená stena - hrúbka: 150 150

H
H1

LC

Príklad postupu na stanovenie rozmerov stavebného puzdra podľa konkrétneho priechodu  a želaných dverí 



štandardné rozmery

štandardné rozmery

model zákryt

model novanta

Dverný priechoD verziA murivo verziA sADrokArtón 

LxH CxH1 CxH1
600x1970 2040x2065 2022x2060

700x1970 2340x2065 2322x2060

800x1970 2640x2065 2622x2060

900x1970 2940x2065 2922x2060

1000x1970 3240x2065 3222x2060

1100x1970 3540x2065 3522x2060

Dokončená stena - hrúbka: 175 - 225 175 - 225

Dverný priechoD verziA murivo verziA sADrokArtón 

LxH CxH1 CxH1
600x1970 1015x2065 1001x2060

700x1970 1215x2065 1201x2060

800x1970 1315x2065 1301x2060

900x1970 1515x2065 1501x2060

1000x1970 1615x2065 1601x2060

1100x1970 1815x2065 1801x2060

Dokončená stena - hrúbka: 108 - 125 - 150 100 - 125

teleskopické - štandardné rozmery teleskopické dvojité - štandardné rozmery
model teleskopické

Dverný
priechoD

verziA
murivo 

verziA
sADrokArtón 

Dverný
priechoD

verziA
murivo 

verziA
sADrokArtón 

LxH CxH1 CxH1 LxH CxH1 CxH1
1250x1970 1976x2065 1976x2060 2500x1970 3870x2065 3870x2060

1450x1970 2276x2065 2276x2060 2900x1970 4470x2065 4470x2060

1650x1970 2576x2065 2576x2060 3300x1970 5070x2065 5070x2060

1850x1970 2876x2065 2876x2060 3700x1970 5670x2065 5670x2060

2050x1970 3176x2065 3176x2060 4100x1970 6270x2065 6270x2060

2250x1970 3476x2065 3476x2060 4500x1970 6870x2065 6870x2060

Dokončená stena - hrúbka: 180 - 205 180 - 205 Dokončená stena - hrúbka: 180 - 205 180 - 205
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model dvojkrídlové
štandardné rozmery

Dverný priechoD verziA murivo verziA sADrokArtón 

LxH CxH1 CxH1
1250x1970 2605x2065 2595x2060

1450x1970 3005x2065 2995x2060

1650x1970 3405x2065 3395x2060

1850x1970 3805x2065 3795x2060

2050x1970 4205x2065 4195x2060

2250x1970 4605x2065 4595x2060

Dokončená stena - hrúbka: 100 - 108 - 125 - 150 100 - 125

štandardné rozmery
model jednokrídlové

Dverný priechoD verziA murivo verziA sADrokArtón 

LxH CxH1 CxH1
600x1970 1335x2065 1321x2060

700x1970 1535x2065 1521x2060

800x1970 1735x2065 1721x2060

900x1970 1935x2065 1921x2060

1000x1970 2135x2065 2121x2060

1100x1970 2335x2065 2321x2060

Dokončená stena - hrúbka: 100 - 108 - 125 - 150 100 - 125
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Uvedené zobrazenia slúžia výhradne na ilustráciu našich produktov. Eclisse s.r.l. si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho 
upozornenia vykonávať úpravy, ktoré môžu byť nevyhnutné na zlepšenie výrobkov. Aktuálnosť obsahu tohto katalógu si 
môžete telefonicky overiť. Eclisse s.r.l. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné chyby spôsobené tlačou, prepisom 
alebo vzniknuté z akéhokoľvek iného dôvodu. 



ECLISSE Slovakia, s.r.o.
Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica - Telefón: 048 – 4160700 - Fax: 048 – 4160701 - eclisse@eclisse.sk - www.eclisse.sk

© ECLISSE Všetky práva sú vyhradené.
Bez výslovného písomného súhlasu firmy ECLISSE je 
zakázané úplne, čiastočne, mechanicky alebo elektronicky 
kopírovať alebo inak používať texty, obrázky a nákresy 
obsiahnuté v tejto publikácii.
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