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Firma Eclisse vycházející z dlouholetých zkušeností se zpracováním kovů a 
plechu (De Faveri s.r.l.) se od roku 1989 zabývá výrobou stavebních pouzder 

pro posuvné dveře.

Společnost vlastní přes 20 patentů, které jsou výsledkem soustavného 
rozvoje inovativních technologií. Stavební pouzdra pro posuvné dveře 

neumožňují jenom lepší uspořádání místností, ale pozdvihují i designovou 
úroveň interiéru. Tak vznikají zcela nové příležitosti pro využití prostorů.

S Eclisse můžete bez velkých nákladů proměnit byt v otevřený prostor. 
Najednou lze místnosti volně propojovat bez ztráty času a místa.

ECLISSE své produkty distribuuje do celé Evropy. Ve většině evropských zemí má Eclisse hustou 
prodejní síť. V roce 1989 byla založena první pobočka ve francouzském Quimper. Následovaly 
pobočky v polském Tczewu, ve Vídni, ve Španělsku (St. Quirze de Besora), v České republice 

(Praha), na Slovensku (Banská Bystrica) a v Brazílii. V ostatních zemích je Eclisse zastoupeno 
distributory.

Eclisse inovuje, vyvíjí nápady na zpracování, udává nové prostorové koncepty a umožňuje lepší pojetí 
interiérů. Eclisse produkuje výrobky vysoké kvality, ve kterých se snoubí účelnost s krásou.

ECLISSE 



Výzkum a Vývoj
Eclisse pracuje dle normy UNI EN ISO 9001.

Eclisse si vybudovalo tým odborníků, se kterými testuje své výrobky.
To vše je ověřováno CSI institutem a certifikováno Sincert institutem.

ECLISSE DOSTALO OD CSI INSTITUTU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO 
POJEZDOVÉ VOZÍČKY SE ČTYŘMI KOLEČKY DLE EN 1527:2000.

Po 100 000 zavření a otevření nebyly u pojezdových vozíčků
zaznamenány žádné významné změny.

Pojezdové vozíčky se také vyznačují nejvyššími hodnotami 
korozivzdornosti (4.třída) po 240 hodinách ve slaném vlhkém prostředí 

(produkty jsou hodnoceny od 1 do 4 dle normy UNI EN 1670).

Certifikát zaručuje dlouholetou 
schopnost spolehlivého posuvu pomocí 
pojezdových vozíčků s více než 100 000 
cykly otevření a zavření
(cca 30 letům užívaní)

3
Společnost prověřena

certifikátem jakosti
UNI EN ISO 9001:2008



Certifikáty a testy

V případě, že k dané 
problematice chyběly 
normy, vyžádalo si Eclisse 
oficiální potvrzení od 
institutů zabývajících 
se kvalitou produktů. 
Výsledky, které potvrdil 
C.S.I intitut (institut pro 
testování produktů ve 
stavebnictví), je velice 
zajímavý a významný.

VYJÍMATELNÁ KOLEJNICE: je vyrobena z hliníku 6060 (norma UNI 9006:1) s povrchovou úpravou 
ponorného anodického lakování s tepelným ošetřením T5, které zaručuje nejen dlouhou životnost 
ve vlhkých prostorech, nýbrž také velmi tvrdý povrch zajišťující lepší schopnost vedení vozíčků v 
kolejnici.

ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ (dle EN 1629:2000): posuvné dveře ve stavebním 
pouzdře ECLISSE (varianty zdivo a příčka systému suché výstavby); vzorová dveřní výplň rozměrů 
1000 x 2100mm odolává nejsilnějším nárazům měkkého pytle o hmotnosti 30kg spouštěného 
kyvem z různých výšek z kolmé polohy.
Stavební pouzdro a jeho příslušenství zůstaly nepoškozené, nezaznamenaly žádné změny, které by 
mohly zamezit bezproblémovému otevírání dveří.

ANTIKOROZNÍ TEST: speciálně lakované stavební pouzdro sestavené z plechu se třemi 
ochrannými vrstvami (zinkování, základní nátěr, epoxidový lak) bylo přes 240 hodin vystaveno páře 
s kyselinou (95% vzdušná vlhkost, 5% NaCl), aniž by projevilo známky oxidace.
Toto provedení stavebního pouzdra doporučujeme při použití v koupelnách, saunách, na 
koupalištích nebo v místech s vlhkým a slaným klimatem (u moře).

Tyto výsledky potvrzují, s jakou péčí a rozvahou vybírá Eclisse materiály pro své produkty. Kvalita 
stavebních pouzder Eclisse dosahuje nejvyšší úrovně mezi všemi stavebními pouzdry na trhu.
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Inovace a výzkum se dají skloubit do jednoduchého slova: PATENT. V průběhu času 
našlo Eclisse nové technické možnosti, jak vylepšit své produkty a vyrešit problémy s 
opotřebením a údržbou. Více než 20 patentů je zárukou dobré volby.

Našimi patenty jsou například:

 LUCE, stavební pouzdro s kanály pro přípravu kabelového vedení, vypínače a zásuvky;

 Odnímatelná kolejnice pro možnost (i dodatečné) montáže příslušenství a pro  

 snadnější revizi stavebního pouzdra;

 Systém spojů výztužné sítě beze svárů pro zamezení vzniku koroze a uvolnění sítě;

 Profil pod dveřmi napomáhá odstranění mírných nerovností mezi pouzdrem a  

 ukončenou podlahou při montáži a je lehce odstranitelný;

 Rozpěra k vyrovnání pouzdra pozinkovaná rozpěra slouží k vyrovnání pouzdra a  

 vymezení šířky průchodu;

 Vodíci trn je vymezen přesně na střed a umožňuje tak rychlou a precizní montáž.

Patenty

Toto jsou pouze některé z 
patentů Eclisse.
Eclisse byla první firmou 
na trhu, která představila 
motorizaci pro posuvné 
dveře, synchronizaci 
pro dvoukřídlo, 
synchronizaci pro 
teleskop, korozivzdorné 
a žáruvzdorné provedení 
pouzdra, otevřenou 
strukturu pro systémy 
suché výstavby a variabilní 
SDK sadu (10,0-12,5) pro 
sestavení svépomocí.



Žádné tvoření trhlin
Hustá omítkářská síť (25 x 50mm) 
zajišťuje optimální spojení s 
maltou 

eclisse: investice do budoucnosti

Vysoká odolnost, technická řešení a osvědčené
postupy jsou kombinací, která zajistí trvanlivost
a bezproblémový posuv v průběhu životnosti.



odnímatelná kolejnice 
(patentováno)

Odnímatelná kolejnice dovoluje 
bezproblémové nastavení koncového 

dorazu posuvných dveří i po
zabudování pouzdra.

rozpěra k vyrovnání pouzdra
(patentováno)

Pozinkovaná rozpěra slouží k vyrovnání
pouzdra a vymezení šířky průchodu,

je delší a robustnější než střední
kovová rozpěra.

Je zavedná do vnitřku pouzdra a
připevní se na protilehlou stojnu.

(u některých modelů)

Poddveřní vytahovatelný plech
(patentováno)

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).
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Verze

ZDIVO



Perfektní zPracování!
Struktura je robustní díky neohebným 
omega profilům, které zaručují vysokou 
tuhost a pevnost kapsy.

eclisse: žádné poprodejní problémy

Eclisse vymyslelo hodně “vychytávek” pro
montážníky.
Díky tomu jsou stavební pouzdra lehce 
sestavitelná a spolehlivá v průběhu životnosti; 
po osazení není zapotřebí prakticky
žádná údržba.

“Detail
omega
profilu”
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odnímatelná kolejnice 
(patentováno)

Odnímatelná kolejnice dovoluje 
bezproblémové nastavení koncového 

dorazu posuvných dveří i po
zabudování pouzdra.

zesílené omega profily
12 speciálně profilovaných příčných 
výztuh z ocelového pozinkovaného 

plechu tl. 0,7mm skýtá odolný vnitřní 
prostor pro vedení dveřního křídla.

Svislé výztuhy
Svislé výztuhy jsou vyrobeny ze zesílené 

oceli (1,2mm) a jsou speciálně vyztužené, 
aby odolaly vertikálním tlakùm.

Verze

SÁDROKARTON
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Stavební pouzdro pro jednokřídlé dveře

Základním modelem řady Eclisse je pouzdro
pro jednokřídlé dveře.

Tento typ je ideálním příkladem
účelnosti a kvality systémů Eclisse.

Hodí se pro každé použití jak do rekonstrukcí,
tak i do novostaveb.

Světlost průchodu až 1500mm do šířky a
2900mm do výšky (u SDK).

“Rozšiřuje prostor a zlepšuje 
design místnosti“
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Eclisse

JEDnokříDLé





“Promění dvě oddělené 
místnosti v jeden velký 
prostor”
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Eclisse

DVoukříDLé
Stavební pouzdro pro dvoukřídlé dveře

Dvoukřídlé pouzdro pro dvoje dveře proti sobě je vhodné
zejména pro spojení a oddělení propojitelných místností.

Tento model udělá z domu příjemný otevřený prostor,
který usnadní váš každodenní život.

Světlost průchodu až 1500mm do šířky a 2900mm do
výšky (u SDK).
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“Eclisse Jednokřídlé s 
osvětlením je ideálním 
řešením, jak disponovat 
světlem u dveřního otvoru“

Eclisse

LuCE jednokřídlé

Stavební pouzdro pro jednokřídlé dveře
pro přípravu vedení elektra

Jednokřídlé pouzdro s osvětlením vystihuje zkušenosti a
know-how firmy Eclisse, ve které se odvážná myšlenka

stala skutečností: toto pouzdro do sebe může pojmout
telefonní kabely, vypínače, termostaty a světla.
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“Dvoukřídlo s osvětlením: 
účelnost a pohodlnost”

Eclisse

LuCE dvoukřídlé

Stavební pouzdro pro dvoukřídlé dveře
pro přípravu vedení elektra

Na každé straně pouzdra je připraveno 5 míst pro
potenciální připojení elektra. Podle potřeby je tak možná

úprava jednoho pouzdra (5+5) nebo obou (10+10).

Tento model umožňuje účelné a estetické propojení místností.
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“Zajímavé na první pohled: 
žádné zárubně, žádné
obložky”

Bezobložkové stavební pouzdro
pro jednokřídlé dveře

Model Syntesis byl navržen tak, aby vyhověl
potřebám použití čistých linií v současných

moderních interiérech.
Odstraněním obložky dodává Syntesis více volnosti.

Toto moderní řešení vás okouzlí elegancí a svým
jednoduchým designem.

Eclisse

SYnTESIS® LInE



Eclisse

SYnTESIS® LInE dvoukřídlé
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“Pro naplnění střízlivých 
představ moderního
interiérového designu”

Bezobložkové stavební pouzdro
pro dvoukřídlé dveře

Dvoukřídlé provedení dovolí velkorysé průchody nabízející
harmonické propojení dvou místností.

Spojení techniky a designu.
Pevné spojení se stěnou, kterého je dosaženo bez zárubní a obložek, 

umožňuje vytvořit elegantní a osobitý design interiéru.
Syntesis přetváří prostor a vytváří rovnováhu mezi jednotlivými 

místnostmi v domě.

Eclisse

SYnTESIS® LInE dvoukřídlé
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“Velký průchod s jedním 
pouzdrem”

Eclisse

TELESkoP
Stavební pouzdro se dvěmi teleskopicky

vysouvacími dveřmi

Eclisse Teleskop schová do jednoho pouzdra dvě paralelně
posuvná dveřní křídla.

Tento model vyhovuje moderním trendům -
umožňuje velké prosvětlené průchody.
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“Dovolí oddělení místností 
o světlosti průchodu až
470cm”

Stavební pouzdro se dvěmi teleskopicky
vysouvacími dveřmi proti sobě

Toto provední skryje 4 dveřní křídla (2+2 dvoukřídla).
Ideální pro oddělení velice širokých průchodů.

Tento posuvný systém optimalizuje každou plochu s
proměnlivým využitím a ještě jí dodá na eleganci.

Eclisse

TELESkoP proti sobě
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“Když jsou dveře v pouzdře, 
zabírají pouze tolik
místa jako stěna“

Eclisse

ZÁkRYT
Stavební pouzdro pro dvě dveřní křídla

Zákryt je optimální pro vzájemně sousedící místnosti.
Tento model schová dvoje dveře, které se otevírají na opačnou

stranu, do jedné kapsy uprostřed.
Zákryt přináší řešení zejména v bytových jádrech u

prostorů jako jsou wc a koupelna vedle sebe.
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“Pro získání místa tam, kde 
se to zdá nemožné:
do malých místností s 
menší plochou”

Eclisse

noVAnTA
Stavební pouzdro pro posuvně-otočné dveře

Novanta je stavební pouzdro pro dveře zčásti posuvné a zčásti otočné: 
zatímco jedna část dveří zmizí v pouzdře, druhá se klasicky otáčí.

Hodí se tam, kde je pro pouzdro málo místa
a šířka stěny je limitovaná.
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“Nabízí harmonii a eleganci 
pro celý prostor”

Eclisse

CIRkuLÁR
Stavební pouzdro pro obloukové dveře

Pouzdro navržené pro splnění nových požadavků.
Výjimečný model, který je schopen pojmout

obloukové dveře.
Cirkulár dovolí nové a kreativní

rozdělení prostoru.
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“Netradiční prostor“

Stavební pouzdro pro dvoukřídlé
obloukové dveře

Toto stavební pouzdro pro dvě oblouková dveřní křídla
nabízí svobodu oblých tvarů v

každé místnosti.

Eclisse

CIRkuLÁR proti sobě



	RALLENTY SOFT
	SAMOZAVÍRÁNÍ
	SYNCHRONIZACE pro Dvoukřídlo

	MOTORIZACE

	SYNCHRONIZACE pro Teleskop

	OCHRANNÝ PROFIL

Eclisse

PříSLušEnSTVí
Inovace je být vždy o krok napřed.
Znamená to vynalézat a vyvíjet funkční, ale i 
avantgardní řešení a také vytvářet nové nástroje, které 
jsou schopny předvídat potřeby zákazníků.

Eclisse je inovace: nápady a nové podněty pro
modernizaci a převrat v pojetí prostorů a interakce s
prostředím, rozvoj příslušenství.
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Rallenty Soft je mechanický zavírací systém, který zvyšuje 
pohodlí obsluhy a funkčnost posuvných dveří.

 zavírání je lehké, zpomalené a tiché
 systém není vidět, je zcela schován
 lze jej instalovat dodatečně

Rallenty Soft je k dostání ve třech variantách:

 k samozavírání
 pro dveřní křídlo o nosnosti do 40 kg.
 pro dveřní křídlo o nosnosti od 40 do 60 kg.

RALLEnTY SoFT

Tento samozavírací mechanismus dovoluje automatické zavírání 
dveřního křídla. I tento mechanismus lze instalovat až po osazení 
pouzdra.
Naše modely se systémem samozavírání: Jednokřídlé pouzdro 
v provedení do zdiva pro tloušťky dokončené stěny 100, 108, 
125 a 150mm.
Jednokřídlé pouzdro v provedení do sádrokartonu pro tloušťky 
dokončené stěny 100 a 125mm.

Ideální pro koupelny, sklady apod.

Pozn.: instalace systému samozavírání snižuje světlou šířku 
průchodu cca o 1cm.

SAMoZAVíRÁní



Pohon dovolí samočinné otevření a zavření dveřního křídla 
(lze aplikovat i u dvoukřídlých modelů) a zůstává zvenku zcela 
neviditelný.
Lze ho aplikovat na modely Jednokřídlo, Dvoukřídlo, 
Jednokřídlo s osvětlením, Dvoukřídlo s osvětlením.
Lze dodat i dálkové ovládání nebo fotobuňku.
Hodí se především do kanceláří nebo velkých bytů.

Pozn.: při instalaci do již osazeného pouzdra se světlost 
průchodu zúží o 70mm.

MoToRIZACE

Na přání dodáváme synchronizační mechanismus pro dvoukřídlé 
dveře, který lze kdykoli instalovat.
Zjednodušuje manipulaci s dveřními křídly v případě širokých 
průchodů - u modelů Dvoukřídlo nebo Dvoukřídlo s 
osvětlením.
Společně s instalační sadou je dodáván i pryžový pás na ochranu 
rukou.

Ideální pro obývací pokoje a zasedací místnosti.

Synchronizace pro dvoukřídla je sériově dodávaná s
Rallenty Soft.

SYnCHRonIZACE pro Dvoukřídlo



Tento mechanismus umožňuje simultánní pohyb dvou dveřních 
křídel ve stejném směru.
Bez tohoto mechanismu narazí při otevírání první křídlo do 
druhého, které táhne s sebou.
Díky synchronizaci však otevírání dveří probíhá plynule bez 
nárazů.

Ideální pro obývací pokoje, zasedací místnosti atd.

Pozn.: dveřní křídla budou v zavřené poloze přečnívat cca 1cm 
do průchodu stavebního pouzdra.

SYnCHRonIZACE pro Teleskop
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Hliníkový ochranný profil je speciálně 
navržen pro jednoduché namontování 
vyfrézované drážky ve spodní hraně 
dveřního křídla.
Výhodou je zlepšení posuvu a zvýšená 
odolnost dveří oproti opotřebení a 
deformacím ve vlhkých prostorech.

oCHRAnnÝ PRoFIL

10.3

9.7

17





Systémy posuvných dveří Eclisse nezlepšují pouze samotný
prostor, ale i kvalitu interiérového designu.

Proto Eclisse nabízí modely Marte a Venere, dveřní
křídla ze skla a hliníku.

Marte má přísné a čisté formy. Hodí se do
minimalistického interiéru.

Venere má měkké a oblé linie, které vám dávají pocit:
“V tomto domě se cítím skvěle!”

Dveře Marte a Venere jsou uzpůsobeny pro modely pouzder 
JEDNOKŘÍDLýCH, DVOUKŘÍDLýCH (i s osvětlením).

Dveře Marte jsou vhodné také do všech modelů SYNTESIS.

Produkty, které vyrábíme jsou 
funkční a bezpečné,
a to díky speciálnímu zasklení 
a hliníkovým profilům
se zaoblenými hranami.

Marte má hladké a přímé 
profily, které ladí s
moderním interiérem.

Venere má zaoblené profily, 
které se harmonicky
prosadí v každém prostoru.
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Posuvné dveře

ZE SkLA A HLIníku



Posuvné dveře ze skla a hliníku

MARTE Úchyty a zámky
Dveřní křídlo z bílého saténového skla v hliníkovém rámu s přirozenou 
stříbřitou povrchovou úpravou.
Dostupné ve velikostech: šířka 600 až 1200 výška 2000 až 2600.

Úchyty rafinovaného designu jsou 
vymýšleny s největší péčí i o ty 
nejmenší detaily.
Cubo a Fly: úchyty pro posuv 
dveřního křídla
Fly: dostupný také se zámkem

cubo

fly

fly se zámkem
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VENEREÚchyty a zámky
Dveřní křídlo z bílého pískovaného skla v hliníkovém rámu s 

přirozenou stříbřitou povrchovou úpravou.
Dostupné ve velikostech: šířka 600 až 1200 výška 2000 až 2600.

Sofistikované doplňky, které dveře 
zkrášlí a dodají jim na osobitosti.
Linea a Vela: úchyty pro posuv

dveřního křídla
Vela: dostupná také se zámkem

linea

vela

vela se zámkem



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; 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 jakéhokoli jiného důvodu.

eclisse: kreativní možnosti pro architekturu.

Cílem Eclisse je vnést inovaci do obytných prostorů: otočné dveře se mohou vyměnit za posuvné; 
získáte prostor a všechna místa se stanou využitelnými, neboť zmizí bariéry a prostory

blokované otočnými dveřmi.
Stavební pouzdra pro posuvné dveře jsou k dostání v provedení do sádrokartonu a do zdiva, hodí se 

pro novostavby i rekonstrukce a jsou dostupné ve standardních i atypických rozměrech.





Eclisse splòuje stále se zvyšující 
nároky zákazníkù díky 
dlouholetým zkušenostem, 
provìøené kvalitì a 
technologickým inovacím.
Dùraz kladený na kvalitu 
zpracování zaruèuje nemìnnost 
výrobku po celou dobu jeho 
�ivotnosti.
Široká nabídka produktù nabízí 
øešení pro ka�dý byt.

Společnost prověřena
certifikátem jakosti

UNI EN ISO 9001:2008 09
/2
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Záruční podmínky 
naleznete na

www.eclisse.cz
ECLISSE ÈR, s.r.o.
V Mokøinách 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


