Příslušenství

Inovace je být vdy o krok napøed. Znamená to vynalézat
a vyvíjet nejen funkèní, ale i avantgardní øešení a také
vytváøet nové nástroje, které jsou schopny pøedvídat potøeby
zákazníkù.
Eclisse je inovace: nápady a nové podnìty pro modernizaci
a pøevrat v pojetí prostorù a interakce s prostøedím, rozvoj
pøíslušenství.

www.eclisse.cz
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Příslušenství
RALLENTY SOFT

Vhodné øešení u JEDNOKØÍDLÝCH, DVOUKØÍDLÝCH pouzder a u
modelù Eclisse LUCE (jednokøídlé, dvoukøídlé), stejnì jako ZÁKRYTU.
Rallenty Soft je mechanický zavírací systém, který zvyšuje pohodlí obsluhy a
funkènost posuvných dveøí.
 zavírání je lehké, zpomalené a tiché
 systém není vidìt, je zcela schován
 lze jej instalovat dodateènì

Rallenty Soft je k dostání ve tøech variantách:
 k samozavírání ..........................................................................(Kód: OPRS1)
 pro dveøní køídlo o nosnosti do 40 kg. .................................(Kód: OPRS2)
 pro dveøní køídlo o nosnosti od 40 do 60 kg. ....................(Kód: OPRS3)

Detail instalace Rallenty Soft na horní èást
dveøního køídla.
(1) Modely, u kterých je tøeba 2 Rallenty Soft (pro kadé dveøní køídlo) i u Teleskopu proti
sobì, je tøeba 1 Rallenty Soft pro kadou synchronizaci.
(2) U dveøních køídel o nosnosti 25 kg + 25 kg umoòuje Rallenty Soft lehké zpomalení a
jemné zavøení dveøí. U dveøních køídel o nosnosti vìtší ne 25 kg + 25 kg
(max. do 50 kg + 50 kg) umoòuje systém zpomalení bìhem zavírání, ale zavøení
není úplné.
Výhradnì pro døevìné dveøe.
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Příslušenství
SAMOZAVÍRÁNÍ

Tento samozavírací mechanismus dovoluje automatické zavírání dveøního
køídla. I samozavírání lze instalovat a po osazení pouzdra.
Naše modely se systémem samozavírání: Jednokøídlá pouzdra v provedení
do zdiva o dokonèené síle stìny 100, 108, 125 a 150mm.
Jednokøídlá pouzdra v provedení do sádrokartonu o dokonèené síle stìny
100 a 125mm.
Ideální pro koupelny, sklady apod.
Pozn.: instalace systému samozavírání sniuje svìtlou šíøku prùchodu
cca o 1cm.

www.eclisse.cz
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Příslušenství
SYNCHRONIZACE pro Dvoukřídlo

Na pøání dodáváme synchronizaèní mechanismus pro dvoukøídlé dveøe,
který lze kdykoli instalovat.
Zjednodušuje manipulaci s dveøními køídly, zejména v pøípadì širokých
prùchodù. Pouitelné u modelù Dvoukøídlo nebo Dvoukøídlo LUCE.
U dveøních køídel o nosnosti 25 kg + 25 kg umoòuje Rallenty Soft lehké
zpomalení a jemné zavøení dveøí. U dveøních køídel o nosnosti vìtší ne
25 kg + 25 kg (max. do 50 kg + 50 kg) umoòuje systém zpomalení
bìhem zavírání, ale zavøení není úplné.
Výhradnì pro døevìné dveøe.
Ideální pro obývací pokoje a zasedací místnosti.
Synchronizace pro dvoukøídla je sériovì dodávaná s Rallenty Soft.
Upozornìní: u dvoukøídlého pouzdra s èistým prùchodem 1250, nelze zasunout dveøe
celé do pouzdra.
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Příslušenství
SYNCHRONIZACE pro Teleskop

Synchronizace je pouitelná u modelu Teleskop nebo Teleskop proti sobì.
Umoòuje synchronní pohyb dvou dveøních køídel ve stejném smìru.
Novou synchronizaci lze jednoduše instalovat na dveøní køídlo, ani by bylo
tøeba demontovat kolejnici.
Synchronizace je vhodná pro všechny modely Teleskop o šíøkách dveøních
køídel 650+650mm a 1250+1250mm. Maximální nosnost je 80kg.
Pouitelná s Rallenty Soft (Kód OPRS2)
U dveøních køídel o nosnosti 25 kg + 25 kg umoòuje Rallenty Soft lehké
zpomalení a jemné zavøení dveøí. U dveøních køídel o nosnosti vìtší ne
25 kg + 25 kg (max. do 50 kg + 50 kg) umoòuje systém zpomalení
bìhem zavírání, ale zavøení není úplné.
Pozn.: dveøní køídla budou v zavøené poloze pøeènívat cca 1cm do prùchodu
stavebního pouzdra.
U Teleskopu proti sobì je tøeba pouít dvì synchronizace.
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Příslušenství
MOTORIZACE

Motorizace od ECLISSE je jedineèným produktem na trhu.
Elektrický pohonný systém je zcela schován v pouzdøe a zajistí automatické
otevírání a zavírání posuvných dveøí. U dvoukøídlého pouzdra je pohyb
dveøních køídel synchronní.
Rychlost pohybu dveøních køídel lze automaticky regulovat podle velikosti
prùchodu a hmotnosti dveøí, nebo dle potøeby.
V pøípadì výpadku elektrického proudu lze dveøe po 20 vteøinách otevøít èi
zavøít ruènì.

Montá nové motorizace je snadná, pøesto ji musí
vykonat odborník (elektrikáø). Díky odnímatelné kolejnici
lze motorizaci instalovat i po zabudování pouzdra. V
tomto pøípadì se však sníí svìtlost prùchodu o cca
70mm.
K motorizaci dodáváme na poptání také radar èi
dálkový ovladaè.
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Motorizace je vyuitelná:
 u modelù od dokonèené síly stìny 100mm (vnitøek pouzdra 54mm)
 u modelù: Jednokøídlé, Dvoukøídlé, Jednokøídlé LUCE, Dvoukøídlé LUCE,
Zákryt od rozmìrù L 600 – 1500mm a H do 2600mm
 u døevìných i celosklenìných dveøí do nosnosti 70kg pro jedno dveøní
køídlo, tedy a 140kg celkem u dvou dveøních køídel.

Příslušenství
OCHRANNÝ PROFIL

Ochranný profil vyrobený z hliníku je navren speciálnì k zasunutí na spodní
hranu dveøního køídla.
Dá se velmi jednoduše namontovat do vyfrézovaného otvoru dveøního køídla.
Výhodou je zlepšení posuvu dveøí a zvýšená odolnost samostatných dveøí
oproti opotøebení a deformacím z dùvodu vlhkosti.
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Eclisse: kreativní monosti pro architekturu.
Cílem Eclisse je vnést inovaci do obytných prostorù: otoèné dveøe se mohou vymìnit za posuvné;
získáte prostor a všechna místa se stanou vyuitelnými, nebo zmizí bariéry a prostory
blokované otoènými dveømi.
Stavební pouzdra pro posuvné dveøe jsou k dostání v provedení do sádrokartonu a do zdiva, hodí
se pro novostavby i rekonstrukce a jsou dostupné ve standardních i atypických rozmìrech.

Uvedená vyobrazení slouí výhradnì ke znázornìní našich produktù a jsou ilustraèní. Eclisse s.r.l. si vyhrazuje právo provádìt úpravy, které mohou
být nezbytné ke zlepšení výrobkù bez pøedchozího upozornìní; soulad obsahu tohoto katalogu si mùete ovìøit pøes call centrum spoleènosti.
Eclisse s.r.l. rovnì odmítá jakoukoli zodpovìdnost za pøípadné chyby v dùsledku tiskové chyby, pøepisu, nebo z jakéhokoli jiného dùvodu.
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Eclisse splňuje stále se zvyšující nároky zákazníků
díky dlouholetým zkušenostem, prověřené
kvalitě a technologickým inovacím.
Důraz kladený na kvalitu zpracování zaručuje
neměnnost výrobku po celou dobu jeho
životnosti.
Široká nabídka produktů nabízí řešení pro každý
interiér.

ECLISSE ČR, s.r.o.
V Mokřinách 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
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