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A hagyományos nyíló ajtóhoz 
képest a tolóajtó rendszer minden 
lakótérben előnyösebb.  A falban 

futó tolóajtók alkalmazásával több 
mint 8% extra helyet szabadíthatunk 

fel, ami egy 100 m2-es lakás esetén 
8 m2-t jelent. Az Eclisse kifejlesztett 

egy elegáns és praktikus megoldást 
– egy keretet mely a fal része 

és amibe az ajtólap könnyedén 
belecsúszik ezáltal több helyet 

hagyva önnek. A tolóajtó rendszerek 
nem vesznek el teret az ön 

lakóteréből, ezért új építéskor, vagy 
felújításkor ez egy intelligens és 

modern helykihasználási módszer 
ami a legfejlettebb nyílászáró 

technológiát alkalmazza. Az Eclisse 
csak az tolóajtó fémszerkezetet 

gyártja le, ezért ön bármilyen 
ajtólapot választhat hozzá.

Ha hagyományos nyíló ajtót használ...

...jelentős mennyiségű helyet veszít

MIÉRT VÁLASSZUK AZ ECLISSE SZERKEZETET?

Érvek a hagyományos ajtó ellen
Kevesebb tervezési lehetőséget 
biztosít
Sok helyet pazarol
Nehéz kis területen használni
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Használjon Eclisse tolóajtót... és 
nyerjen plusz teret.
A keret csúcsminőségű anyagokból 
készül és hosszú problémamentes 
használatot biztosít.
A sínrendszer bármikor 
eltávolítható később, a fal 
megbontása nélkül.
Az Eclisse 1989 óta gyárt tolóajtó 
szerkezeteket és a legnagyobb 
gyártója ezeknek termékeknek. 
A folyamatos technikai újításoknak 
köszönhetőek azok a jó minőségű 
anyagok, amiket könnyű beépíteni 
és amivel hosszútávon elégedettek 
a vevők. Széles választékunknak 
köszönhetően a tolóajtó 
beépíthető egyszárnyú, kétszárnyú, 
teleszkópikus, sőt ívelt ajtólappal is!

Használjon Eclisse tolóajtót...

...és nyerjen plusz teret

Érvek az Eclisse mellett
Több szabadság a kialakításban
Maximális helykihasználás
Megnyitja a kisebb tereket

Helymegtakarítás 100 m2-en
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| UNICO |GALLERY
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| ESTENSIONE |GALLERY
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| LUCE unico |GALLERY
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| LUCE estensione |GALLERY
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| SYNTESIS    LINE |GALLERY



ECLISSE
— 9 —

| SYNTESIS    LINE estensione |GALLERY
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| SYNTESIS    LUCE |GALLERY
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| SYNTESIS    LUCE estensione |GALLERY
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| TELESCOPICA |GALLERY
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| TELESCOPICA estensione |GALLERY
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| EWOLUTO   tolóajtó unico |GALLERY
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| EWOLUTO   tolóajtó estensione |GALLERY
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| CIRCULAR unico |GALLERY
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| CIRCULAR estensione |GALLERY
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| UNILATERALE |GALLERY
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| NOVANTA |GALLERY
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Erősség: az ECLISSE tok azért erős, hogy garantálja a  kítűnő tartóképességet mind horizontális 
mind vertikális irányban.

Ellenőrizhetőség: egy ECCLISSE tok ellenőrizhető: a különlegesen kifejlesztett kihúzható sínnek 
köszönhetően bármikor elvégezhetőek karbantartási munkálatok, bármikor hozzáadhatóak utólag 
is a kiegészítő opciók ( motor, szinkron a kétszárnyú ajtónál, szinkronizálás) anélkül, hogy kőműves 
munkálatokat kellene végezni. 

Kivehető sín (szabadalom)
Amely megkönnyíti az 
esetleges karbantartást és 
az utólagos automatizálást 
falbontás nélkül.

Vakolható oldalfelület
A horganyzott háló 
optimális osztása (50 x 25 
mm) megteremti a vakolat 
stabil rögzítését a fém 
oldalfelületen.

Tépőprofil (szabadalom)
Utólagos magasság 
korrekciót tesz lehetővé a 
falazat bontása nélkül is.

TOKSZERKEZET VAKOLT

32

21

3

1



ECLISSE
— 21 —

TOKSZERKEZET GIPSZKARTON

Könnyebbség a munkafolyamatoknál: egy Eclisse váz könnyen kezelhető nem tapasztalt szakemberek 
által is. Az Intonaco verzióban vannak olyan lehetőségek melyek segítenek javítani az esetleges beépítési 
hibákon is. A gipszkarton verziót még gyorsabb és egyszerűbb beépíteni a kidolgozott előrekészített 
darabok segítségével.

Ellenőrizhetőség: egy ECCLISSE tok ellenőrizhető: a különlegesen kifejlesztett kihúzható sínnek 
köszönhetően bármikor elvégezhetőek karbantartási munkálatok, bármikor hozzáadhatóak utólag 
is a kiegészítő opciók (motor, szinkron a kétszárnyú ajtónál, szinkronizálás) anélkül, hogy kőműves 
munkálatokat kellene végezni. 

Ajtóvezető
Egyedi kialakításának 
köszönhetően könnyen akár 
a padló burkolatba történő 
fúrás nélkül is felszerelhető. 
Külön beállítás nélkül is 
középpontban tartja az 
ajtólapot.

Vízszintes merevítők
A 12 db horganyzott merevítő 
profilnak köszönhetően 
megbízható szerkezeti
kialakítás és tartós kapcsolat 
érhető el a gipszkarton 
lapokkal.

Függőleges tartók
A duplán hajlított függőleges 
tartók kellő szilárdságot és 
erős kapcsolódási pontot 
biztosítanak a vízszintes 
merevítők részére.
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KIEGÉSZÍTŐK a belső vázszerkezethez

A tiszta üveg ajtónál kell alkalmazni 
a saválló megfogókat és kiegészíteni 
festhető PVC-vel burkolt, kefével és 
ütközővel.

Eclisse összes üvegajtóra szállított 
speciális alumínium konzol, keskeny 
profillal. Köszönhetően a csökkentett 
méretnek (30mm) alig látható a 
kívülről. Ebbe a profilba az üveget 
ragasztással kell rögzíteni.

Az ECLISSE BIAS® az első 
lengéscsillapító falba rejtett 
tolóajtókhoz, mely a sín belsejébe 
van integrálva.

Kívülről nem látszik. ECLISSE BIAS® 
DS lágyan kíséri az ajtót a nyi tás és a 
zárásnál is a vázszerkezeten belül.

Védi a belső házat az esetleges 
duzzadásoktól amit a nedvesség 
okoz.

Lehetőség van az ajtó automatikus 
nyitás és zárására.

lehetőség van arra, hogy magától 
záródjon az ajtó.

Lehetőséget ad az ajtószárnyak 
szimultán mozgására megegyező 
irányba.

A kétszárnyú ajtónál a szinkron azt 
jelenti, hogy a két ajtó szimultán nyílik 
és záródik, magába foglalja a Rallenty 
Soft mechanizmusát.

Lehetővé teszi az ajtó 
becsukódásának lassulását.

KIEGÉSZÍTŐK SYNTESIS®

A kiadványban szereplő ábrák csak illusztrációk. Az ECLISSE fenntartja a jogot a műszaki tartalom megváltoztatására. Esetleges 
nyomdai hibakért felelősséget nem vállalunk.
© ECLISSE, minden jog fenntartva. - Tilos az ECLISSE írásos meghatalmazása nélkül a jelen kiadványban szereplõ bármely szöveg, 
rajz és kép bármilyen mechanikus, vagy elektronikus módszerrel történő másolása

Szinkronmozgató
a telescopica modellhez

Security profilMotorizálás - [e]MotionAutomata zár

VitroEclisse BIAS™ /Eclisse BIAS™ DS E-Thin

Szinkronmozgató kétszárnyú
ajtó eseténRallenty Soft
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KORLÁTOK NÉLKÜLI  LEHETŐSÉGEK A TERVEZÉSBEN

Példa és mérettáblázat, hogy bemutassuk a szerkezeteket a funkció és a kívánt ajtólap alapján.
Az összes termék és az elérhető méretek megtalálhatóak az eclisse.hu oldalon.
Minden modell elérhető vakolható és gipszkarton verzióban is, kivéve az Ewoluto® típust, ami csak vakolható 
falhoz alkalmazható

UNICO

Tokszerkezet VAKOLT Tokszerkezet GIPSZKARTON

Átjárhatósági méret Szerkezet külmérete Szerkezet külmérete

LxH CxH1 CxH1

600 x 2000/2100 1315 x 2090/2190 1301 x 2090/2190
700 x 2000/2100 1515 x 2090/2190 1501 x 2090/2190
800 x 2000/2100 1715 x 2090/2190 1701 x 2090/2190
900 x 2000/2100 1915 x 2090/2190 1901 x 2090/2190

1000 x 2000/2100 2115 x 2090/2190 2101 x 2090/2190
Kész Fal 90 - 108 - 125 -  150 100 - 125

ESTENSIONE

Tokszerkezet VAKOLT Tokszerkezet GIPSZKARTON

Átjárhatósági méret Szerkezet külmérete Szerkezet külmérete

LxH CxH1 CxH1

1200 x 2000/2100 2530 x 2090/2190 2520 x 2090/2190
1400 x 2000/2100 2930 x 2090/2190 2920 x 2090/2190
1600 x 2000/2100 3330 x 2090/2190 3320 x 2090/2190
1800 x 2000/2100 3730 x 2090/2190 3720 x 2090/2190
2000 x 2000/2100 4130 x 2090/2190 4120 x 2090/2190

Kész Fal 90 - 108 - 125 -  150 100 - 125

Méretek mm - ben.

STANDARD MÉRETEK

HH1

LC
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