
5. 6 cleme reglabile
Consolele sunt reglabile pe înălțime și 
pregătite pentru o fixare rapidă în perete 
de zidărie. 

AVANTAJE :

• TOC UNIC pentru peretele de zidărie și
 gips carton;

• Furnizat cu panouri osb de 25mm si
 preasamblat pentru a asigura o forma 
 perfecta a cadrului (vezi pct. 4).

•  Furnizat cu ambalaj din folie de plastic
pentru a evita murdarirea și zgârierea
acestuia în șantier;

• Garnitura este aplicata pe toc și nu pe
 ușă. Este stabilă, ușor de instalat, moale
 și estetică

• Capace pentru a proteja balamalele de ipsos 
(versiunea trage);

•  Cota 100.
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1. Durabil în timp și pegătit pentru vopsire
Rama de aluminiu este supusă unui 
tratament de anodizare împotriva oxidării, 
apoi este acoperită cu grund care 
favorizează aderența vopselei.

6. Marca
Sistemul este recunoscut datorită prezenței 
mărcii Eclisse. 

7. Cota 100. 
Ajută montatorul să stabilească cota "0".

2. Structură foarte robustă.
Greutate cca. 2 Kg/ml.

3 . fără crăpături!     
Profilatura gandită pentru evitarea 
crăpăturilor.

4 . Distanțieri in OSB. 
Panouri din osb de 25 mm, fixate cu 
colțare pentru garanția stabilității și a unui 
montaj rapid, corect și sigur.

TOC ALUMINIU PENTRU UȘĂ ÎN BALAMALE
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SYNTESIS® LINE ÎN BALAMALE
Syntesis® Line în balamale este soluția Eclisse care permite instalarea 

unei uși în balamale la fața peretelui fără tocuri și pervazuri aparente. 
Panoul de ușă se poate monta la același nivel cu tavanul, cu sau fără traversă 

superioară pentru a obține un efect de integrare totala între ușă, perete și tavan.
TEHNIC

info

Syntesis® Collection
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UȘĂ ÎN BALAMALE

UȘA:

• ușor de recunoscut dupa marcajul
Eclisse;

• formă universală, se adapteaza în 
funcție de sensul de deschidere 
(stânga sau dreapta);

•  grosimea panoului de ușă este de 45 mm;

•  finisată, bordată pe întreg perimetrul;

• se poate monta amortizor de închidere;

* panouri de uși începand de la H=2000 mm.

UȘA. 
Este grunduită cu primer, pegătita pentru 
vopsitorie lavabilă sau alte variante; este 
celulară cu dublă structură masiva pentru a 
îmbunătăți rigiditatea.

BROASCĂ MAGNETICĂ.
Închidere magnetică:
Design modern și linii minimaliste, 
rămane "la față" și asigură închiderea 
extrem de silențioasă.
Contraplacă excentrică:
• design minimalist, rămâne la fața 
profilului;
• excentric: garantează închiderea 
perfectă a ușii,chiar dacă există mici 
imperfecțiuni la montaj.

NOTE: echipată standard cu/fără 
broască și cheie. La cerere cu blocaj.

TIRANT DE PLANEITATE*.
Un dispozitiv reglabil special, care ține 
constantă tensiunea în foaia de ușă, 
garantând o planeitate perfectă cu linia 
peretelui.

BALAMALE.
3 balamale ascunse reglabile pe 3 axe 
(înăltime, lățime și adâncime) pentru o 
perfectă calibrare a luftului perimetral.
NOTE: dacă panoul de ușă depășește 50 kg, 
dar nu mai mult de 65 kg. este nevoie de 4 
balamale.

SYNTESIS® LINE ÎN BALAMALE
Syntesis® Line în balamale este soluția Eclisse care permite instalarea 

unei uși în balamale la fața peretelui fără tocuri și pervazuri aparente. 
Panoul de ușă se poate monta la același nivel cu tavanul, cu sau fără traversă 

superioară pentru a obține un efect de integrare totala între ușă, perete și tavan.
TEHNIC
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Syntesis® Collection
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FERONERIE

TIPOLOGIE: CU SAU FĂRĂ TRAVERSĂ 

Kit-ul de feronerie este compus din 
garnitură, broască, contraplacă, 
3 balamale ascunse, 3 capace pentru 
balamale și o punga cu șuruburi.

Garnitura SCHLEGEL 
AQUAMAC 9111, 
lunga de 6,6m - de tăiat 
la masura.

Broască Balamale Capace 
pentru 
balamale

Pungă cu șuruburi

Contraplacă 
excentric=

Particularitatea seriei SYNTESIS® LINE în balamale este accea că, panoul de ușă se poate monta la același nivel 
cu tavanul, cu sau fără traversă superioară pentru a obține un efect de integrare totala între ușă, perete și tavan.

Cu traversă Fără traversă

FERONERIE

SYNTESIS® LINE ÎN BALAMALE
Syntesis® Line în balamale este soluția Eclisse care permite instalarea 

unei uși în balamale la fața peretelui fără tocuri și pervazuri aparente. 
Panoul de ușă se poate monta la același nivel cu tavanul, cu sau fără traversă 

superioară pentru a obține un efect de integrare totala între ușă, perete și tavan.
TEHNIC
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Syntesis® Collection

Stanga Dreapta

SENS ÎMPINGE

SENS TRAGE

Stanga Dreapta

 ALEGEREA SENSULUI DE DESCHIDERE

Amortizorul încastrat poate fi disponibil in două 
variante: cu sau fără blocarea ușii la deschidere; 
special pentru sens împinge sau trage.
Atat panoul de ușă cât și tocul, sunt particularizate 
(furnizate la comandă); acestea prezentand o frezare 
specială care facilitează instalarea amortizorului; astfel 
încat acesta devine invizibil la exterior.

Vedere de jos 
Detalierea brațului 
aplicat pe traversa 
superioară a cadrului de 
aluminiu.

Vedere de sus Detaliu 
amortizor incastrat in 
panoul de ușă.

AMORTIZOR CU GLISIERĂ   (ÎNCASTRATE CU SAU FĂRĂ BLOCAJ)
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Toc pentru zidărie

Toc pentru perete de gips carton cu o singură placă.
Grosime perete finit 100 mm

Toc pentru perete de gips carton cu două plăci.
Grosime perete finit 100 mm

Toc pentru perete de gips carton cu două plăci.
Grosime perete finit 125/150 mm
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Toc pentru zidărie

Toc pentru perete de gips carton cu două 
plăci. Grosime perete finit 125/150 mm

SENS ÎMPINGE SENS TRAGE

Tocul este adaptabil pentru pereți de zidărie și pentru pereți de gips carton.
Pentru pereții de zidărie, cele 6 cleme (cupoane) se fixează cu tencuială în peretele existent.

Tocul se fixează mecanic cu șuruburi în structura metalică a peretelui de gips carton prin găurile existente în toc.

Clemă de ancorareClemă de ancorare

APLICAȚII

SYNTESIS® LINE ÎN BALAMALE
Syntesis® Line în balamale este soluția Eclisse care permite instalarea 

unei uși în balamale la fața peretelui fără tocuri și pervazuri aparente. 
Panoul de ușă se poate monta la același nivel cu tavanul, cu sau fără traversă 

superioară pentru a obține un efect de integrare totala între ușă, perete și tavan.
TEHNIC
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Toc pentru perete de gips carton cu două plăci.
Grosime perete finit 100 mm

 singură placă.Toc pentru perete de gips carton cu o
Grosime perete finit 100 mm
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COTĂ PLAFON

COTĂ PLAFON

COTĂ PLAFON

COTĂ PLAFON

SENS ÎMPINGE

SENS TRAGE

COTA PARDOSEALĂ

COTA PARDOSEALĂ

COTA PARDOSEALĂ

GOL DE TRECERE GOL DE TRECERE

L H

GOL TOTAL DE ZID

 C H1

PANOU USA 45 mm grosime 

LP HP L H

GOL TOTAL DE ZID 

 C H1

PANOU USA 45 mm grosime 

LP HP
600 2100/2400 692 2146/2446 616 2104/2404 600 2700 692 2700 616 2693

6 50 2100/2400 742 2146/2446 666 2104/2404 650 2700 742 2700 666 2693

700 2100/2400 792 2146/2446 716 2104/2404 700 2700 792 2700 716 2693

750 2100/2400 842 2146/2446 766 2104/2404 750 2700 842 2700 766 2693

800 2100/2400 892 2146/2446 816 2104/2404 800 2700 892 2700 816 2693

850 2100/2400 942 2146/2446 866 2104/2404 850 2700 942 2700 866 2693

900 2100/2400 992 2146/2446 916 2104/2404 900 2700 992 2700 916 2693

950 2100/2400 1042 2146/2446 966 2104/2404 950 2700 1042 2700 966 2693

1000 2100/2400 1092 2146/2446 1016 2104/2404 1000 2700 1092 2700 1016 2693

• Intervale pe înălțime din 50mm de la 
1800mm la 2700mm.

• Pentru versiunea cu traversă cota în 
înălțime este mai mare cu 46 mm 
decât H.

• În versiunea cu traversă, la H=2700mm
 golul de trecere este de 2654 mm.

TOC CU TRAVERSĂ TOC FĂRĂ TRAVERSĂ

Dimensiunile sunt exprimate în mm.

SYNTESIS® LINE ÎN BALAMALE
Syntesis® Line în balamale este soluția Eclisse care permite instalarea 

unei uși în balamale la fața peretelui fără tocuri și pervazuri aparente. 
Panoul de ușă se poate monta la același nivel cu tavanul, cu sau fără traversă 

superioară pentru a obține un efect de integrare totala între ușă, perete și tavan.
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COTĂ PARDOSEALĂ

TOC CU TRAVERSĂ TOC FĂRĂ TRAVERSĂ

TOC CU TRAVERSĂ TOC FĂRĂ TRAVERSĂ
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