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Noutate	  absolută	  pe	  piaţța	  din	  România:	  

Ușile	  glisante	  circulare	  Eclisse	  -‐	  rafinament	  și	  eleganţță	  pentru	  orice	  ambient	  

Creativitatea	  nu	  are	  limite,	  ...,	  iar	  de	  acum	  arhitecţții	  se	  pot	  juca	  și	  mai	  mult	  cu	  formele,	  liniile	  
şi	  geometria	  interioară	  a	  clădirilor,	  având	  mai	  multă	  libertate	  de	  personalizare	  a	  spaţțiilor.	  
Graţție	  sistemului	  pentru	  glisarea	  ușilor	  curbe,	  inovaţție	  oferită	  de	  compania	  italiană	  Eclisse,	  
specialiștii	  pot	  răspunde	  și	  celor	  mai	  exigente	  solicitări	  în	  materie	  de	  amenajare,	  remodelare	  
și	  compartimentare	  la	  interior.	  	  
	  

Sistemul	  Circular	  Unico	  propus	  de	  Eclisse	  Italia,	  unul	  dintre	  principalii	  producători	  europeni	  
de	  sisteme	  metalice	  pentru	  glisarea	  ușilor,	  transformă	  spaţțiul	  tradiţțional	  într-‐un	  ambient	  
unic,	  elegant	  și	  spectaculos.	  Eclisse	  Circular	  Unico,	  versiune	  gips-‐carton,	  are	  avantajul	  de	  a	  fi	  
un	  sistem	  fiabil,	  durabil,	  original	  și	  foarte	  practic,	  reușind	  să	  maximizeze	  suprafeţțele	  utile.	  
Ușile	  curbe	  sunt	  disponibile	  în	  șapte	  esenţțe	  brute:	  nuc	  tanganika,	  mahon,	  fag,	  gorun,	  nuc	  
închis,	  cireș	  și	  wengè.	  	  
	  
Potrivit	  datelor	  tehnice,	  ușa	  curbă	  glisantă	  are	  o	  grosime	  de	  40	  mm,	  fiind	  constituită	  dintr-‐un	  
cadru	  portant	  din	  brad,	  dotat	  cu	  structură	  internă	  celulară,	  fiind	  supusă	  unui	  tratament	  anti-‐
mucegai.	  Ușa	  are	  pervazuri	  plate	  și	  tocuri	  de	  grosimea	  de	  125	  mm,	  iar	  la	  comandă	  pot	  fi	  
realizate	  și	  structuri	  ce	  depășesc	  măsura	  și	  raza	  standard.	  
	  

În	  cazul	  în	  care	  compartimentul	  intern	  are	  o	  lăţțime	  de	  54	  de	  mm,	  grosimea	  panoului	  de	  ușă	  
nu	  va	  depăşi	  40	  mm,	  inclusiv	  cu	  elementele	  aplicate.	  De	  asemenea,	  greutatea	  standard	  
admisă	  de	  sistemul	  pentru	  glisare,	  la	  echiparea	  cu	  uși,	  este	  de	  80	  de	  kg.	  În	  cazul	  ușilor	  de	  120	  
kg,	  sistemul	  este	  disponibil	  la	  cererea	  clinţților.	  În	  plus,	  beneficiarul	  trebuie	  să	  precizeze	  
direcţția	  de	  deschidere	  a	  ușii	  –	  stânga	  sau	  dreapta	  –	  dar	  și	  raza	  de	  curbură.	  	  
	  

Pentru	  cei	  ce	  caută	  însă	  o	  soluţție	  arhitectonică	  mult	  mai	  elegantă	  și	  care	  să	  ofere	  mult	  mai	  
multă	  libertate	  de	  creaţție,	  Eclisse	  propune	  Circular	  Estensione:	  sistemul	  care	  permite	  
culisarea	  în	  oglindă	  a	  două	  uși	  curbe	  simetrice,	  respectiv	  o	  ușă	  culisează	  către	  stânga	  și	  una	  
către	  dreapta.	  Cu	  sistemul	  Eclisse	  Circular	  Estensione,	  versiune	  gips-‐carton,	  orice	  spaţțiu	  lipsit	  
de	  identitate,	  devine	  special,	  rafinat,	  sofisticat.	  
	  

Despre	  Eclisse	  
Eclisse	  proiectează	  și	  produce	  în	  Italia,	  din	  1986,	  structuri	  și	  accesorii	  metalice	  pentru	  culisarea	  ușilor	  glisante.	  Din	  anul	  1989,	  Eclisse	  a	  
înfiinţțat	  un	  departament	  de	  cercetare-‐dezvoltare	  care	  efectuează	  teste	  tehnice	  și	  verificări	  riguroase	  a	  calităţții	  produselor,	  realizând	  
inovaţții	  proprii,	  protejate	  de	  peste	  20	  de	  brevete,	  atribuite	  structurii	  metalice,	  mecanismelor	  și	  tehnologiei	  de	  glisare.	  Aprecierea	  
internaţțională	  a	  companiei	  Eclisse	  are	  ca	  sursă	  continuă	  preocuparea	  atât	  pentru	  perfecţționarea	  tehnică	  și	  calitativă	  a	  produseor,	  cât	  și	  
pentru	  profesionalismul	  serviciilor	  tehnice,	  comerciale	  și	  logistice,	  oferite	  clienţților.	  	  
Prezentă	  în	  România	  din	  2010,	  Eclisse	  colaborează	  cu	  mai	  mulţți	  producători	  de	  uși	  printre	  care:	  Pinum	  din	  București,	  Mobis	  Star	  din	  
Focșani,	  Ital	  Stil	  din	  Rădăuţți	  și	  MTI	  din	  Brașov.	  Showroom-‐uri	  Eclisse	  există	  în:	  București,	  Constanţța,	  Craiova,	  Satu-‐Mare,	  Brașov,	  Buzău,	  
Giurgiu,	  Arad,	  Galaţți,	  Cluj-‐Napoca,	  Bacău,	  Sibiu. 


