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CUM SĂ OBŢII 
MAI MULT SPAŢIU 
ÎN LOCUINŢĂ 

Sisteme de glisare 

unoaştem cu toţii aparta -
mentele de bloc obişnuite:
sunt mici, au camere în -
ghesuite, băi minuscule şi

foarte puţine locuri de depozitare. Mulţi dintre
noi au încercat să optimizeze spaţiul căutând
tot felul de soluţii: includerea balconului în
suprafaţa utilă, desfiinţarea debaralelor, unirea
bucătăriei cu holul sau livingul etc. Acum,
Eclisse, lider internaţional în producţia siste -
melor metalice de glisare a uşilor şi ferestrelor,
ne propune o nouă soluţie pentru creşterea
suprafeţelor utile din locuinţă. 
Este vorba de sistemele metalice de glisare ce
pot fi echipate cu uşi simple sau duble,

simetrice sau telescopice, secţionale sau
circulare, din lemn sau sticlă. Acestea
reprezintă cea mai performantă soluţie de
creştere a suprafeţelor utile. Orice locuinţă se
transformă, devine mai spaţioasă, mai
funcţională, mai primitoare şi mai generoasă,
prin recâştigarea spaţiilor ocupate de deschi -
derile tradiţionale. Sistemele glisante Eclisse
nu sunt destinate doar construcţiilor noi.
Pentru proiectele de modernizare, reno vare şi
reamenajare, compania a dezvoltat sistemul de
glisare pe lângă perete, instalat la vedere.
Tehnologia folosită pentru acest sistem
beneficiază de aceeaşi calitate şi performanţă
în exploatare. (www.eclisse.ro)

C • Şina extractibilă. Prin detaşare, permite înlocu i -

rea elementelor sistemului, precum şi adăugarea

ulterioară de accesorii. Aceasta garantează atât

durabilitatea funcţionării în timp (chiar şi în medii

umede), cât şi rezistenţa suprafeţei exterioare; 

• Bara de aliniament. Este un profil robust, din

tablă zincată, montat în interiorul casetei de gli -

sare, care permite în timpul montajului crearea

unei legături rigide între casetă şi tocul de

închidere;

• Profil detaşabil sub cadru. Corectează even -

tualele diferenţe de nivel între casetă şi pardo -

seală, astfel încât panoul de uşă să gliseze

întotdeuna la nivel uniform;

• Cărucior de glisare cu rulmenţi. Garantează

acţionarea facilă, glisarea uniformă şi silenţioasă

a panoului de uşă şi elimină riscul deraierii;

• Traversă superioară metalică cu element de

joncţiune din polistiren. Măreşte rezistenţa împo -

triva compresiilor verticale şi contribuie la ate nua -

rea eventualelor deplasări ale structurii;

• Plasă pentru fixare. Pentru o mai bună fixare a

sistemului în pereţi de zidărie şi pentru evitarea

eventualelor fisuri ale lucrării;

• Traverse orizontale de ranforsare. Garantează

o bună rezistenţă la compresiile laterale şi oferă

robusteţe întregului sistem.

Atuurile tehnice ale
sistemelor de glisare Eclisse 


