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NOSNÉ VOZÍÈKY S KULIÈKOVÝMI LO�ISKY

kulièková lo�iska zajiš�ují bezúdr�bovým, nosným vozíèkùm bezproblémový a tichý 
chod. Standardnì dodáváme vozíèky s nosností 80kg, ale mù�eme nabídnout i 
zdvojené vozíèky s nosností 120kg.

VRCHNÍ KOVOVÁ TRAVERZA S POLYSTYRENOVOU OCHRANOU

Polystyrenová ochrana na vrchní kovovné traverze absorbuje mo�nou strukturální 
diletaci malty. 

VODOROVNÉ VÝZTU�NÉ PROfILY

Vodorovné profily pøipevnìné k omítkáøskému sítu dávají pouzdru potøebnou pevnost 
a rezistenci. Jsou speciálnì koncipované pro rovnomìrné rozprostøení malty po celém 
povrchu, èím� zabraòují mo�nému praskání omítky.

ROZPÌRA K VYROVNÁNÍ POUZDRA (patentováno)
Pozinkovaná rozpìra slou�í k vyrovnání pouzdra a vymezení šíøky prùchodu, je delší a 
robustnìjší ne� støední kovová rozpìra. Je zavedená do vnitøku pouzdra a pøipevní se 
na protilehlou stojnu.
Nachází se jen u nìkterých výrobkù.

OMÍTKÁØSKÁ SÍ� (patentováno)

Systém spojení sítì je vyroben bez svaøování, které poškozuje zinkování a brání tím 
mo�nému reznutí èi odlepení omítky.

PROfILOVANÝ PLECH

Profilovaný plech o síle cca 0,7mm je speciálnì bodovì vyztu�en, èím� je 
zajištìna vysoká tuhost a pevnost pouzdra.

SVISLÉ VÝZTUHY

Svislé profilované stojny jsou navr�eny tak, aby s maltou tvoøily jedno tìlo a jsou tak 
vysoce odolné.

PODDVEØNÍ VYTAHOVATELNÝ PLECH (patentováno)
Funguje jako ka�dý otvírák na konzervy: plech se vytáhne a zpod pouzdra lze vyjmout 
cihly v pøípadì, �e došlo k chybì pøi osazení (rozdíl mezi úrovní èisté podlahy a 
stavebním pouzdrem).
Nachází se jen u nìkterých výrobkù.

VODÍCÍ TRN
Je vymezen pøesnì na støed s mo�ností  pøišroubování pøímo do kapsy nebo na zem.
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Eclisse: investice
do budoucnosti

Vysoká odolnost, technická 
øešení a osvìdèené
postupy jsou kombinací, 
která zajistí trvanlivost a 
bezproblémový posuv v
prùbìhu �ivotnosti.

ODNÍMATELNÁ KOLEjNICE (PATENTOVÁNO)

odnímatelná kolejnice dovoluje bezproblémové nastavení koncového dorazu 
nebo dodateènou montá� pøíslušenství i po zabudování pouzdra.1

OMÍTKÁØSKÁ SÍ�

Pøesah sítì na stìnu zabraòuje praskání omítky.
2

�ÁdNé TvOØENí TrhLIN
Nová omítkáøská sí� z vroubkovaného drátu zlepšuje 
pøilnavost mezi pouzdrem a omítkou.

2 REgULOVATELNÉ ZARÁ�KY DVEØÍ

Zará�ky dveøí v kolejnici jsou regulovatelné i po zabudování pouzdra a dávají mo�nost 
mìnit pozici dveøí dle aktuální potøeby.

DORAZOVÝ DÍL

Dorazový díl zabraòuje jakýmkoliv deformacím a usnadòuje opláštìní oblo�kami.
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VÝHODY ECLISSE
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Øez vroubkovaným drátem


