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PRÍSLUŠENSTVO

Motorizácia
automaticky otvára a 
zatvára dvere

Rallenty Soft
pri zatváraní spomalí dvere 
a jemne ich zavrie

Ochranný profil
zlepšuje posuv a zabraňuje 
deformáciám dverí vo 
vlhkých priestoroch

ŠTANDARDNÉ PUZDRO DVERNÉ KRÍDLO

 Dverný priechod Rozmery puzdra   Dokončená  Vnútorný otvor
 L x H C x H1 A B stena – hrúbka  LP HP

 600 x 1970 1396 x 2080 670 662 150 63 650 1985

 700 x 1970 1596 x 2080 770 762 150 63 750 1985

 800 x 1970 1796 x 2080 870 862 150 63 850 1985

 900 x 1970 1996 x 2080 970 962 150 63 950 1985

 1000 x 1970 2196 x 2080 1070 1062 150 63 1050 1985

 1100 x 1970 2396 x 2080 1170 1162 150 63 1150 1985

Stavebné puzdro pre jednokrídlové dvere umožňujúce montáž bremien

EWOLUTO® posuvné je jediné stavebné puzdro na trhu, ktoré sa premení na skutočnú 
stenu. Do jeho steny môžete vŕtať a zavesiť na ňu skrinky, regály, police a držadlá. Ponúka 

neobmedzené možnosti pri navrhovaní interiéru. 

Eclisse EWOLUTO® posuvné jednokrídlové
verzia MURIVO
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Rozmery sú uvedené v mm

Štandardné výšky priechodu (H): 1970 a 2100 mm. Atypické rozmery: možnosť dodania atypických puzdier 
so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1200 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 
2400 mm (v intervale 50 mm). 
Upozornenia:
	Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 80 kg, na želanie 120 kg.
 Model EWOLUTO® posuvné môže byť osadený všetkými typmi dverí z našej ponuky okrem dverí zo skla a hliníka.

Spoločnosť Eclisse vykonala v spolupráci s 
inštitútom CSI dobrovoľné skúšky pre stanovenie 
nosnosti zvislých plôch puzdra EWOLUTO® 
posuvné. Tieto testy boli vykonané kvôli 
možnosti pripevnenia nielen skriniek, regálov a 
políc, ale aj sprchovacieho kúta.

Vyššie uvedené vybavenie je len malým 
náznakom. Technický personál alebo 
výrobca môžu zmeniť hodnoty v závislosti na 
požiadavkách a inštalácii. Eclisse vám poradí aj 
pri zvláštnych alebo zložitých aplikáciách. Vtedy 
je potrebné profesionálnu technickú pomoc 
konzultovať vopred.

TECHNICKÉ DETAILY

ŠTYRI KOTEVNÉ BODY
(s použitím chemickej kotvy a závitovej tyče)

*S použitím 
chemickej kotvy

DVA KOTEVNÉ BODY

OmietkaDverné krídlo

OmietkaDverné krídlo


