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O SPOLEČNOSTI
ECLISSE

Spoleènost Eclisse
vycházející z
dlouholetých zkušeností
se zpracováním kovù
a plechu (De Faveri
s.r.l.) se od roku 1989
zabývá výrobou
stavebních pouzder pro
posuvné dveøe.

Spoleènost ECLISSE ÈR, dodává stavební pouzdra pro dveøe zasouvací do zdìných a
sádrokartonových pøíèek na celém území Èeské republiky ji od roku 2001.
Nabízíme širokou škálu modelù ve standardních i atypických rozmìrech. Pouzdra standardních
velikostí máme bìnì skladem. Mùeme zajistit dopravu a na místo dodání. Pro naše obchodní
partnery poøádáme zdarma prodejní i technické školení.
Systém pro zasouvací dveøe do zdi je chytré øešení pro Váš interiér, tuto zajímavou a úspornou
koncepci mùete vyuít pro Váš byt, kanceláø, sklad, hotelové pokoje, nemocnièní i sociální
zaøízení.

Neváhejte nás kontaktovat:

tel.: 286 888 913
mobil: 603 453 645
mail: info@eclisse.cz
Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.
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Eclisse, chytré řešení
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NAŠE SLUŽBY
Internet
Veškeré potøebné informace naleznete na našich
webových stránkách. Staèí jeden Klik!

Telefonické poradenství
Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.
pondìlí - ètvrtek 8:00 - 16:00
pátek 8:00 - 14:00

mobil: 603 453 645
Technická podpora
Poskytujeme technické poradenství telefonicky,
mailem i osobnì.

pro

DOMÁCNOSTI

Eclisse,
investice do budoucnosti
Získejte více místa! Pouzdra ECLISSE jsou chytrým
øešením. Posuvné dveøe neomezují, nepøekáí a
fungují efektivnì. Jednoduše zmizí ve zdi. Více ne
20 patentù je zárukou kvality a dobré volby.
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pro

PRODEJCE

Eclisse roste se svými
partnery
Klasické otáèivé dveøe zabírají místo, nabídnìte
Vašim zákazníkùm øešení. Spoleènì s našimi
obchodními partnery prunì reagujeme na
poadavky trhu. Úèastníme se výstav a veletrhù,
poøádáme školení, poskytujeme prodejní a
marketingovou podporu.

NAŠE SLUŽBY
Prodejní síŤ
Pro naše zákazníky máme zastoupení v
kadém kraji ÈR.

Školení
Pro naše obchodní partnery, školy a další
instituce poøádáme technická i prodejní školení.

Marketing
Úèastníme se veletrhù a výstav, individuálnì
pøipravujeme prodejní podporu v rùzných
médiích.

pro

PROJEKTANTY

PROBLÉM s místem?
Eclisse je Řešení!
S naší širokou škálou standardních i exkluzivních
modelù máte více jak 10.000 moných øešení.
Systém Eclisse pøináší nové pojetí interiérù.
Projektujte bez omezení.

pro

MONTÁŽNÍKY

A je to ...
záruka profesionálŮ!
Eclisse má hodnì "vychytávek" pro montáníky.
Snadná montá a kvalita výrobkù Eclisse zaruèují
výborný výsledek. S Eclisse je práce zábavou.

www.eclisse.cz
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VÝZKUM A VÝVOJ
Inovace a výzkum se dají skloubit do jednoduchého slova: PATENT.
V prùbìhu èasu našlo Eclisse nové technické monosti, jak vylepšit své produkty a vyøešit problémy s opotøebením a údrbou.
Více ne 20 patentù je zárukou kvality a dobré volby.
Našimi patenty jsou napøíklad:






LUCE, stavební pouzdro s kanály pro pøípravu kabelového vedení, vypínaèe a zásuvky.
Odnímatelná kolejnice pro monost (i dodateèné) montáe pøíslušenství a pro snadnìjší revizi stavebního pouzdra.
Systém spojù výztuné sítì beze svárù pro zamezení vzniku koroze a uvolnìní sítì.
Profil pod dveømi napomáhá odstranìní mírných nerovností mezi pouzdrem a dokonèenou podlahou pøi montái a je
lehce odstranitelný.

 Pozinkovaná rozpìra slouí k vyrovnání pouzdra a vymezení šíøky prùchodu.
 ECLISSE zámek do dveøí s nábìhovým trnem.

LUCE

Profil pod
dveømi

Odnímatelná
kolejnice

Pozinkovaná
rozpìra

Systém spojù
výztuné

ECLISSE
zámek

Toto jsou pouze nìkteré z patentù Eclisse.
Eclisse byla první firmou na trhu, která pøedstavila motorizaci pro posuvné dveøe, synchronizaci pro dvoukøídlo, synchronizaci
pro teleskop, korozivzdorné a áruvzdorné provedení pouzdra, otevøenou strukturu pro systémy suché výstavby a variabilní
SDK KIT (10,0-12,5) pro sestavení svépomocí.
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CERTIFIKÁTY A TESTY
Certifikát zaruèuje
dlouholetou
schopnost
spolehlivého posuvu
pomocí nosných
vozíèkù s více ne
100.000 cykly
otevøení a zavøení.

Společnost prověřena
certifikátem jakosti
UNI EN ISO 9001:2008

TESTY PROKAZUJÍCÍ KVALITU PRODUKTů ECLISSE
Eclisse pracuje dle normy UNI EN ISO 9001. Eclisse si vybudovalo odborný tým, který testuje své výrobky.
To vše je ovìøováno CSI institutem a certifikováno Sincert institutem.
Eclisse získalo od CSI institutu prohlášení o shodì pro nosné vozíèky se ètyømi koleèky dle EN 1527.
Po 100 000 zavøení a otevøení nebyly u nosných vozíèkù zaznamenány ádné funkèní zmìny.
Nosné vozíèky se také vyznaèují nejvyššími hodnotami korozivzdornosti (4.tøída) po 240 hodinách ve slaném vlhkém
prostøedí (produkty jsou hodnoceny od 1 do 4 dle normy UNI EN 1670).
Odnímatelná kolejnice
Je vyrobena z hliníku 6060 (norma UNI 9006/1) s povrchovou úpravou ponorného anodického lakování s tepelným
ošetøením T5, které zaruèuje vedle dlouhé ivotnosti ve vlhkých prostorách také velmi tvrdý povrch zajišující lepší schopnost
vedení vozíèkù v kolejnici.
Zkouška odolnosti proti vloupání
(dle UNI EN 1629): posuvné dveøe ve stavebním pouzdøe ECLISSE (varianty zdivo a pøíèka systému suché výstavby).
Vzorová dveøní výplò rozmìrù 1000 x 2100mm odolává nejsilnìjším nárazùm mìkkého pytle o hmotnosti 30kg spouštìného
kyvem z rùzných výšek v kolmé poloze. Stavební pouzdro a jeho pøíslušenství zùstaly nepoškozené, nezaznamenaly ádné
zmìny, které by mohly zamezit bezproblémovému otevírání dveøí.
Antikorozní test
Speciálnì lakované stavební pouzdro sestavené z plechu se tøemi ochrannými vrstvami (zinkování, základní nátìr, epoxidový
lak) bylo pøes 240 hodin vystaveno páøe s kyselinou (95% vzdušná vlhkost, 5% NaCl), ani by projevilo známky oxidace.
Toto provedení stavebního pouzdra doporuèujeme pøi pouití v koupelnách, saunách, na koupalištích nebo v místech s
vlhkým a slaným klimatem (u moøe).
Tyto výsledky potvrzují, s jakou péèí a rozvahou vybírá ECLISSE materiály pro své produkty. Kvalita stavebních pouzder
Eclisse dosahuje nejvyšší úrovnì mezi všemi stavebními pouzdry na trhu.

www.eclisse.cz
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ECLISSE JE CHYTRÉ ŘEŠENÍ
Po otevøení dveøí si...
Klasické
otáÈivé dveØe
Otáèivé dveøe jsou tradièním
modelem bytù, ale èasto zabírají
prostor, který není k dispozici, nebo
by mohl být vyuit k jiným úèelùm.
Stále menší byty, nárùst jejich cen
ale i napø. poadavky na denní
osvìtlení vyadují øešení.
Evoluce ukazuje, e dveøe musí
zmizet ve zdi, ne se otáèet.
Neotvírejte, šoupnìte si!

...ubíráte prostor

Omezující?
Ménì prostoru v místnosti.
 Klasické dveøe zabírají potøebný prostor.
 Omezení pøi volbì bytového zaøízení.
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VÝVOJ
S Eclisse ho...
POSUVNÉ DVEØE
Systém Eclisse není jen odpovìdí
na nedostatek prostoru, ale i
zajímavým designovým øešením.
Zkrášlete svùj interiér!
Mùete uzavøít jak malý prostor, tak
harmonicky propojit nebo oddìlit
dvì místnosti.
Proè se dret zastaralých konceptù,
kdy mùete volit nový smìr?
Pouzdra ECLISSE jsou bezpeèná,
kvalitní a spolehlivá.

...získáte!

Výhodné?
Více prostoru v místnosti.
 Potøebný prostor je volnì k dispozici.
 Neomezuje pøi volbì bytového zaøízení.


Získaný prostor 8 m2*
*Odpovídá zobrazenému projektu

www.eclisse.cz
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CHARAKTERISTIKA
Eclisse reaguje na poadavky projektantù i zákazníkù a pøichází
s inovacemi a novými nápady na získání místa. Neustálý vývoj
technologie umoòuje moderní pojetí interiérù.
Technické øešení od Eclisse zaruèuje jednoduchou montá,
bezproblémový chod a dlouholetou funkènost.
Kvalita výrobkù a dobrý servis zaruèuje spokojenost našich zákazníkù.
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PŘEDNOSTI
Eclisse studuje a vyvíjí jednotlivé detaily pouzder tak, aby byla lehce
sestavitelná a spolehlivá v prùbìhu ivotnosti:
 Omítkáøská sí je vyrobena z vroubkovaného drátu bez 			

svaøování a je tvoøena malými oky (50x25mm) a má pøesah 		
pøes okraje pouzdra, aby se zamezilo monému praskání 		
omítky. Sí je vycentrovaná na støed tak, aby optimalizovala spojení
s maltou.
 Dorazový díl zabraòuje jakýmkoliv deformacím a usnadòuje 		

opláštìní oblokami.
 Vodící trn je vycentrován na støed a lze ho pøipevnit pøímo 		

na pouzdro nebo na zem.
 Vyztuené profily zajišují pouzdrùm vysokou pevnost a 			

odolnost.
 Balení KIT - sádrokartonová pouzdra v rozloeném stavu - 		

mají zámìrnì úsporné balení 14x11x231cm pro dopravní 		
úèely a nejsou nároèná na místo pøi uskladnìní napø. na stavbì.

Omítkáøská sí

Dorazový díl

Vodící trn

Vyztuené profily

Balení KIT

www.eclisse.cz
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VÝHODY ECLISSE
10
1
2
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12
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Eclisse: investice
do budoucnosti

4

Vysoká odolnost, technická
øešení a osvìdèené
postupy jsou kombinací,
která zajistí trvanlivost a
bezproblémový posuv v
prùbìhu ivotnosti.
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5

6
7
8
9

ádné tvoØení trhlin
Nová omítkáøská sí z vroubkovaného drátu zlepšuje
pøilnavost mezi pouzdrem a omítkou.
Řez vroubkovaným drátem
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1

Odnímatelná kolejnice (patentováno)
Odnímatelná kolejnice dovoluje bezproblémové nastavení koncového dorazu nebo
dodateènou montá pøíslušenství i po zabudování pouzdra.

2

OMÍTKÁØSKÁ SÍ
Pøesah sítì na stìnu zabraòuje praskání omítky.

3

PROFILOVANÝ PLECH
Profilovaný plech o síle cca 0,7mm je speciálnì bodovì vyztuen, èím je zajištìna vysoká
tuhost a pevnost pouzdra.

Verze ZDIVO
4

Vodorovné výztuné profily
Vodorovné profily pøipevnìné k omítkáøskému sítu dávají pouzdru potøebnou pevnost a
rezistenci. Jsou speciálnì koncipované pro rovnomìrné rozprostøení malty po celém povrchu,
èím zabraòují monému praskání omítky.

5

OMÍTKÁØSKÁ SÍ (patentováno)
Systém spojení sítì je vyroben bez svaøování, které poškozuje zinkování a brání tím monému
reznutí èi odlepení omítky.

6

Svislé výztuhy
Svislé profilované stojny jsou navreny tak, aby s maltou tvoøily jedno tìlo a jsou tak vysoce
odolné.

7

RozpÌra k vyrovnání pouzdra (patentováno)
Pozinkovaná rozpìra slouí k vyrovnání pouzdra a vymezení šíøky prùchodu, je delší a
robustnìjší ne støední kovová rozpìra. Je zavedená do vnitøku pouzdra a pøipevní se na
protilehlou stojnu. Nachází se jen u nìkterých výrobkù.

8

PoddveØní vytahovatelný plech (patentováno)
Funguje jako kadý otvírák na konzervy: plech se vytáhne a zpod pouzdra lze vyjmout
cihly v pøípadì, e došlo k chybì pøi osazení (rozdíl mezi úrovní èisté podlahy a stavebním
pouzdrem). Nachází se jen u nìkterých výrobkù.

9

VODÍCÍ TRN
Je vymezen pøesnì na støed s moností pøišroubování pøímo do kapsy nebo na zem.

10

Vrchní kovová traverza s polystyrenovou ochranou
Polystyrenová ochrana na vrchní kovovné traverze absorbuje monou strukturální diletaci malty.

11

NOSNÉ VOZÍÈKY S KULIÈKOVÝMI LOISKY
Kulièková loiska zajišují bezúdrbovým, nosným vozíèkùm bezproblémový a tichý chod.
Standardnì dodáváme vozíèky s nosností 80kg, ale mùeme nabídnout i zdvojené vozíèky s
nosností 120kg.

12

2 Regulovatelné zaráky dveøí
Zaráky dveøí v kolejnici jsou regulovatelné i po zabudování pouzdra a dávají monost mìnit
pozici dveøí dle aktuální potøeby.

13

DORAZOVÝ DÍL
Dorazový díl zabraòuje jakýmkoliv deformacím a usnadòuje opláštìní oblokami.
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VÝHODY ECLISSE

5

Perfektní zpracování!
Struktura je robustní díky neohebným
omega profilùm, které zaruèují vysokou
tuhost a pevnost kapsy.

1

2

6
7

8

3

4

Eclisse: ádné poprodejní problémy
Eclisse vymyslelo hodnì “vychytávek” pro montáníky.
Díky tomu jsou stavební pouzdra lehce sestavitelná a spolehlivá
v prùbìhu ivotnosti; po osazení není zapotøebí prakticky ádná
údrba.

RozmÌry balení:

 Balení KIT			
140x110x2310mm

 Postavené pouzdro 		
640x110x2260mm

KIT

16

POSTAVENÉ
POUZDRO

Variabilní sádrokartonový KIT
Balení KIT, neboli sádrokartonová pouzdra v
rozloeném stavu, nabízí úsporné øešení pro pøepravu
a je výhodné pøi uskladnìní napø. na stavbì (a
50ks na m2). Další výhodou tohoto balení je monost
variabilního sestavení na dokonèenou sílu stìny 10cm
nebo 12,5cm (pøíp. 15cm pøi dvojitém opláštìní) pøímo
na místì montáe.

Verze sÁdrokarton
1

Odnímatelná kolejnice (patentováno)
Odnímatelná kolejnice dovoluje bezproblémové nastavení koncového dorazu nebo
dodateènou montá pøíslušenství i po zabudování pouzdra.

2

Zesílené omega profily
Speciálnì profilované pøíèné výztuhy z pozinkovaného plechu tl. 0,7mm poskytují odolný
vnitøní prostor pro bezpeèné vedení dveøního køídla.

3

Svislé výztuhy
Svislé výztuhy jsou vyrobeny ze zesílené oceli (1,2mm) a jsou speciálnì vyztuené, aby
odolaly vertikálním tlakùm.

4

VODÍCÍ TRN
Je vymezen pøesnì na støed s moností pøišroubování pøímo do kapsy nebo na zem.

5

Vrchní kovová traverza
Je navrena tak, aby zvýšila rezistenci pøípadných tlakù.

6

NOSNÉ VOZÍÈKY S KULIÈKOVÝMI LOISKY
Kulièková loiska zajišují bezúdrbovým, nosným vozíèkùm bezproblémový a tichý chod.
Standardnì dodáváme vozíèky s nosností 80kg, ale mùeme nabídnout i zdvojené vozíèky s
nosností 120kg.

7

2 Regulovatelné zaráky dveøí
Zaráky dveøí v kolejnici jsou regulovatelné i po zabudování pouzdra a dávají monost mìnit
pozici dveøí dle aktuální potøeby.

8

DORAZOVÝ DÍL
Dorazový díl zabraòuje jakýmkoliv deformacím a usnadòuje opláštìní oblokami.
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