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Uwaga:

Wymiary niestandardowe:  Kasety o świetle przejścia 
od 600 mm do 1300 mm - dotyczy szerokości światła 
przejścia A i od 1000 mm do 2700 mm - dotyczy 
wysokości światła przejścia H. Dostępne wymiary 
pośrednie - szerokość światła przejścia A zwiększona o 
50 mm (np. A = 650 mm), w przypadku których skrzydło 
należy wykonać na wymiar.
 Grubość kasety z pojedynczym opłytowaniem 
wynosi 150 mm (Eclisse sugeruje, by zastosować profil 
100 mm z podwójnym opłytowaniem).
 Wskazane jest zastosowanie w kasecie skrzydła o  
 maksymalnej grubości 40 mm.

 Eclisse zaleca, aby skrzydło po zamontowaniu wystawało z kasety 80 mm.

	 Regulowany tylny odbojnik - w razie konieczności istnieje możliwość ustawienia pozycji skrzydła bez konieczności jego demontażu.
 Wymiary nafrezowania pod prowadnik: 7x15mm 
  W celu całkowitego schowania skrzydła w kasecie nafrezowanie pod prowadnik należy wykonać na całej szerokości skrzydła.
	 Grubość puszki elektrycznej  wynosi 40 mm (w kasecie znajdują się 2 puszki).
  Puszki elektrycznie nie mogą być umieszczone w żadnym innym miejscu niż wskazane na rysunku technicznym.
* powyższe ustalenia dotyczą skrzydła drewnianego 

Uwaga:

wymiary podano 
w mm.

DoDaTkowe akcesoria

Vitro
Górna część tafli przykryta jest maskownicą ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wys H= 
63 mm (rys. 1), natomiast słupek dobojowy kasety zwężony jest profilem drewnianym.

 zestaw nie zawiera uchwytów do zamocowania tafli szklanej -oddzielny asortyment 
	system przeznaczony dla tafli o gr. 8 mm lub 10 mm 
	do kasety podwójnej potrzebne są dwie tafle szklane

rys. 1 rys. 2

korzyści z zastosowania kaset eclisse
 Solidna konstrukcja gwarantująca niezawodność
 I wytrzymałość w czasie.
 System testowany pod kątem optymalnej
 funkcjonalności
 Kompatybilny z akcesoriami zwiększającymi
 wygodę użytkowania kaset.

Profil ochronny
Montowany w dolnej
krawędzi skrzydła,
zabezpieczający drzwi
przed wilgocią.

wYMiarY kaseT sTaNDarDowYcH wYMiarY krZYDŁa*

Kod Światło
A x H

Wymiary zewnętrzne Grubość 
ściany

Wymiary
wewnętrzne

LP HP
B C x H1

SLG 60 600 x 2048 737 1387 x 2108 150 54 630 2040

SLG 70 700 x 2048 837 1587 x 2108 150 54 730 2040

SLG 80 800 x 2048 937 1787 x 2108 150 54 830 2040

SLG 90 900 x 2048 1037 1987 x 2108 150 54 930 2040

SLG 100 1000 x 2048 1137 2187 x 2108 150 54 1030 2040

SLG 110 1100 x 2048 1237 2387 x 2108 150 54 1130 2040

SLG 120 1200 x 2048 1337 2587 x 2108 150 54 1230 2040

Kaseta do drzwi pojedynczych

SYNTESIS® LUCE - system bezościeżnicowy niewymagający zastosowania listew 
maskujących oraz ościeżnic pozwalający na uwzględnienie  w ścianie uzbrojenia w 

postaci okablowania elektrycznego, telefonicznego itp.

Eclisse SYNTESIS® LUCE  pojedyncza
wersja do ŚCIANY GIPS-KARTON
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W górnej części skrzydła drewnianego należy wykonać 
dwa nafrezowania w celu zamocowania skrzydła w kasecie 
(z wyjątkiem drzwi szklanych).
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górne nafrezowania w skrzydle


