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Bogata oferta systemów przesuwnych
Wśród szerokiej gamy opatentowanych rozwią-

zań znajdziemy systemy przesuwne do trady-

cyjnych drzwi drewnianych oraz coraz częściej 

wybieranych przez inwestorów drzwi szklanych. 

Na przestrzeni ostatnich lat oferta Eclisse zosta-

ła wzbogacona o ramy do drzwi otwieranych 

tradycyjnie.

Zalety systemów przesuwnych
l Kasety do drzwi chowanych w ścianę pozwa-

lają nie tylko na optymalizację przestrzeni ale 

także na zmianę aranżacji wnętrza oraz jego 

funkcjonalności.

l Zaletą drzwi przesuwnych chowanych w ścia-

nę jest łączenie pełnej funkcjonalności drzwi 

tradycyjnych z minimalnym zaangażowaniem 

powierzchni użytkowej. 

l Drzwi przesuwne doskonale sprawdzają 

się w niewielkich pomieszczeniach, w których 

zastosowanie drzwi rozwieranych powoduje 

szereg kolizji komunikacyjnych. Natomiast 

w większych przestrzeniach pełnią funkcję 

elementu dekoracji wnętrza dzięki możliwości 

zamontowania różnorodnych paneli drzwio-

wych od tradycyjnych drewnianych po zdobio-

ne tafle szklane.

Jednak nie każdy inwestor decyduje się na 

drzwi chowane w ścianę, poszukując niebanal-

nych rozwiązań dla drzwi tradycyjnie otwiera-

nych. I dla tych osób zostały opracowane kolej-

ne produkty. Są nimi drzwi rozwierane z ukrytą 

ościeżnicą oraz drzwi rozwierane z ozdobną, 

anodyzowaną ramą aluminiową w czterech 

odcieniach kolorystycznych, w których elemen-

ty ościeżnicy nachylone są pod kątem 40 stopni 

na wzór ramy obrazu.

Bogata gama rozwiązań Eclisse pozwala na 

urzeczywistnienie indywidualnych wizji archi-

tektów oraz inwestorów i jest potwierdzeniem 

dla motta firmy „odsłaniamy przestrzeń”.

SYSTEMY PRZESUWNE DO DRZWI 
CHOWANYCH W ŚCIANĘ

ECLISSE Polska Sp. z.o.o
Rokitki, ul. Tczewska 4A, 83-112 Lubiszewo

tel. 58 531 19 95, faks 58 532 25 78, www.eclisse.pl

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
O

K
N

A
, 

D
R

Z
W

I,
 B

R
A

M
Y

, 
O

R
A

N
Ż

E
R

IE

budujemydom.pl

eclisse 2020.indd   236eclisse 2020.indd   236 24.01.2020   14:51:4624.01.2020   14:51:46



2372020

Kaseta pojedyncza
Kaseta obsługująca jedno skrzydło, ma wiele możliwości zastosowań.
Doskonale sprawdza się w niewielkich pomieszczeniach, łazienkach, kory-
tarzach, komórkach, gdyż angażuje niewielką powierzchnię użytkową. 
Dostępna także w niestandardowych wymiarach.

Kaseta Luce
Kaseta daje możliwość uzbrojenia w media: kable elektryczne, telefoniczne, 
informatyczne, włączniki oświetlenia jak również kinkiety świetlne. System 
umożliwia zamontowanie kilku punktów elektrycznych i teleinformatycz-
nych. 

Kaseta Circular
Kasety Circular są przemyślaną konstrukcją, którą możemy zastosować 
w ścianach o różnym promieniu zaokrąglenia. Dzięki półokrągłej kasecie 
możemy wkomponować drzwi w ściany odbiegające od tradycyjnego –
liniowego podziału przestrzeni. Koncepcja stworzenia zaokrąglonego syste-
mu powstała w odpowiedzi na coraz bardziej wyszukane aranżacje po-
mieszczeń. 

Drzwi rozwierane ECLISSE 40
Ozdobna ościeżnica do drzwi rozwieranych z anodyzowanego aluminium, 
będąca elementem wystroju wnętrza. Ozdobne profile otaczają drzwi 
niczym rama obraz. Nachylenie elementów pod kątem 40 stopni nadaje 
ścianie wrażenie głębi, za którą kryją się licowane drzwi. Celem anodyza-
cji jest uniemożliwienie ścierania się metalu oraz zapewnienie większej 
odporności na działanie czynników atmosferycznych, powstawanie plam 
i zadrapań.

Drzwi rozwierane z ukrytą ościeżnicą
Rozwiązanie umożliwiające zainstalowanie drzwi uchylnych z ukrytymi 
zawiasami w aluminiowej ościeżnicy. Umożliwia instalację skrzydeł drzwio-
wych w linii ściany, czyli bez żadnych ościeżnic i listew maskujących. Jedy-
nym widocznym elementem w powierzchni ściany jest panel drzwiowy. 
Drzwi mogą otwierać się na zewnątrz lub do wewnątrz ościeżnicy aluminio-
wej. Dostępne także w niestandardowych wymiarach.

Kaseta podwójna
System obsługujący dwa skrzydła. Możliwość zaadoptowania dużego przej-
ścia bez konieczności angażowania przestrzeni mieszkalnej. Dzięki tym 
drzwiom przesuwnym można swobodnie dzielić pomieszczenia – zasuwając 
drzwi, oraz je łączyć – rozsuwając drzwi. Dostępna także w niestandardo-
wych wymiarach.

Kaseta zachodząca
Sprawdza się w mniejszych pomieszczeniach, w których każdy metr ma 
znaczenie. Jeden system może obsłużyć dwa równoległe wejścia do sąsia-
dujących ze sobą pokoi. Mamy więc szansę wykorzystać ją nawet w niewiel-
kich pomieszczeniach np.: w przedpokoju lub wąskim korytarzu. 

Kaseta teleskopowa
Dwa równoległe skrzydła w jednej kasecie. Kaseta teleskopowa pozwala 
połączyć pomieszczenia z możliwością zachowania wygodnego szerokiego 
przejścia przy niewielkim zaangażowaniu przestrzeni na kieszeń kasety. 
Dwa oddzielne pomieszczenia mogą stworzyć jedną przestrzeń po schowa-
niu skrzydeł do kasety. Dostępna także w niestandardowych wymiarach.

Kaseta Syntesis®

Syntesis® Line to kaseta przeznaczona do skrzydła przesuwanego chowa-
nego w ścianę niewymagająca zastosowania drewnianych wykończeń – 
ościeżnicy i listew maskujących. Dzięki takiej konstrukcji panel drzwiowy 
dyskretnie umieszczony jest w kasecie, efektem czego jest nowoczesny 
design z zastosowaniem najnowszej technologii. Przy zastosowaniu jed-
nakowego koloru ściany oraz skrzydła tworzymy unikalną kolorystykę 
pomieszczenia. 
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