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Ścieżka kompozycji i stylowych pomysłów, 
na której spotyka się różnorodność gustów, 
od tych najbardziej wyrafinowanych i 
eklektycznych do najnowszych tendencji 
w aranżacji wnętrz. Gra świateł, kolorów, 
wykończeń i materiałów: każdy element 
współgra z innymi tworząc harmonijne i 
kompletne kompozycje. 
Korowód inspiracji, które w wirze stałych 
zmian ewoluują w zależności od wariantów 
płaszczyzny ściany, by wydobyć piękno 
przestrzeni i podzielić wnętrza. 
To zetknięcie różnych stylów, które łączą się 
w spójny i oryginalny sposób podążając za 
jednym motywem.
Niespotykane propozycje, które ożywią 
fantazję i pozwolą wyobraźni rozwinąć 
skrzydła przy tworzeniu jedynych w swoim 
rodzaju, ekskluzywnych wnętrz.
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Wszechstronne piękno 
ECLISSE 40, jedyna ościeżnica, która jest w stanie zaaranżować wnętrza z charakterem i zarazem z dyskrecją.
Obydwie płaszczyzny współgrają z diametralnie różnymi spojrzeniami na aranżację wnętrz przeciwstawiając minimalistycznej 
elegancji krawędzi ściany zdecydowany kąt nachylenia, który przyciąga uwagę i wychodzi poza wszelkie schematy.   
Rozwiązanie to idzie w parze z nowoczesnym wzornictwem i łatwo adaptuje się do różnorakich stylów.

Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli







Każde przejście nabiera 
wyrazistości i staje się 
elementem wystroju 
przykuwającym uwagę. 
Różne linie tworzą 
harmonię dostosowując 
się jednocześnie do 
różnorodnych wymogów 
funkcjonalnych. 
Drzwi chowane w ścianę 
świetnie uzupełniają 
kolekcję drzwi rozwieranych  
zachowując spójność i 
jednorodność stylu oraz 
wykorzystując te same kolory i 
przejrzystość materiałów. 
Jeden styl, który inaczej 
odmienia się w każdym 
wnętrzu.

ECLISSE SYNTESIS® LINE 
PRZESUWNE i ECLISSE 
MIMESI jasny brąz 
Drzwi z podwójnym szkłem: 
satynowy brąz 
Rama aluminiowa: jasny brąz 
Uchwyt standardowy: jasny 
brąz
 
ECLISSE MIMESI: jasny brąz
ECLISSE SYNTESIS® 
ALUMINIOWO-SZKLANE 
DRZWI ROZWIERANE 
Drzwi z podwójnym szkłem: 
brąz 
Rama aluminiowa: jasny brąz 
Klamka 40+uno: jasny brąz

ECLISSE 40 - Jasny brąz 
Drzwi z podwójnym szkłem: 
reflex brązowy 
Rama aluminiowa: jasny brąz 
Klamka 40+uno: jasny brąz
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ECLISSE SYNTESIS® LINE DRZWI PODWÓJNE 
Drzwi z pojedynczym szkłem: brąz 
Rama aluminiowa: grafitowy brąz 
Uchwyt standardowy: grafitowy brąz

ECLISSE SYNTESIS® LINE
ALUMINIOWO-SZLANE DRZWI ROZWIERANE 
Drzwi z pojedynczym szkłem: reflex brązowy 
Rama aluminiowa: grafitowy brąz 
Klamka 40+uno: grafitowy brąz

Szczegóły: 
Klamka 40+uno grafitowy brąz Z KOLEKCJI ECLISSE SYNTESIS® 
DRZWI ROZWIERANE 
Drzwi z podwójnym szkłem: szkło dymione 
Rama aluminiowa: grafitowy brąz
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Spójność i ciągłość stylu w jednym 
rozwiązaniu.
Aluminiowy anodowany profil stworzony 
w celu otoczenia obszaru przejścia 
zlicowanych ze ścianą drzwi przesuwnych 
ECLISSE SYNTESIS® LINE i dopasowania do 
sąsiadującego modelu ECLISSE 40.

Wykończenia ECLISSE MIMESI są 
kolorystycznie tożsame z modelami 
ECLISSE 40, w związku z czym dają wrażenie 
doskonałego dopasowania i harmonii 
dwóch, blisko siebie umieszonych drzwi.

ECLISSE 
MIMESI

Po lewej
ECLISSE SYNTESIS® LINE i ECLISSE MIMESI 
satyna brązowa 
Drzwi z podwójnym szkłem: satyna brązowa 
Rama aluminiowa: ciemny brąz 
Uchwyt standardowy: ciemny brąz
 
ALUMINIOWO-SZKLNE DRZWI 
ROZWIERANE:
ECLISSE 40 - złoty brąz 
Drzwi z podwójnym szkłem: brąz 
Rama aluminiowa: ciemny złoty brąz 
Klamka 40+uno: ciemny brąz

Po prawej
ECLISSE SYNTESIS® LINE i ECLISSE MIMESI 
jasny brąz 
Drzwi z podwójnym szkłem:
szkło reflex dymione 
Uchwyt standardowy: jasny brąz 
ECLISSE MIMESI: jasny brąz

Szczegóły: 
Po lewej stronie ECLISSE SYNTESIS® LINE 
i ECLISSE MIMESI jasny brąz 
Drzwi z podwójnym szkłem: reflex brązowy 
Rama aluminiowa: jasny brąz
Po prawej stronie ECLISSE SYNTESIS® LINE i 
ECLISSE MIMESI grafitowy brąz 
Drzwi z pojedynczym szkłem: szkło dymione 
Rama aluminiowa: grafitowy brąz 
ECLISSE DELTA (listwa przypodłogowa)
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Design i prostota
ECLISSE 40 w zdecydowany 
sposób zmienia zarys 
przejścia. Aby złagodzić 
wyrazisty jego zarys można 
zastosować delikatniejszą 
kolorystykę ościeżnicy.

Biały profil z elegancją otacza 
jasne szkło matowe, które 
pozwala światłu przenikać 
do wnętrza, jednocześnie 
dyskretrnie oddzielając od 
siebie pomieszczenia.

ECLISSE 40 - Biały RAL 9010 
Drzwi z podwójną szybą: 
ekstra jasne szkło matowe 
Rama aluminiowa: biała 
Klamka 40+uno: biała

ECLISSE DELTA: biała
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Drewniane drzwi
ECLISSE 40 
Drewniane drzwi oddzielają 
pomieszczenia w sposób 
jednoznaczny i zdecydowany 
podkreślając tym samym 
odmienny charakter 
sąsiadujących ze sobą 
przestrzeni. 
Z jednej strony rama ECLISSE 
40 podkreśla przejście, które 
gra pierwszoplanową rolę, 
z drugiej strony sprawia, iż 
drzwi stapiają się ze ścianą 
tworząc jedność.

Rama z anodowanego 
aluminium nadająca nowy 
design przestrzeni, dzięki 
zastosowaniu nachylenia 
ościeżnicy pod kątem 40°.
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ECLISSE 40. 
Piękne z obu stron. 
Z jednej strony skośne 
ościeżnice pod kątem 
40° otaczają przejście, a z 
drugiej minimalistyczny urok 
zlicowania ze ścianą nadaje 
dyskrecji i i elegancji. 
Stylowe rozwiązanie dla 
pomieszczeń z charakterem.
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ECLISSE 40 - Jasny brąz 
Panel drzwi: biały lakier 9010 
Klamka 40+uno: matowy satynowy nikiel

ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA
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DRZWI
ALUMINIOWO-SZKLANE

MINIMALIZM
Czyste linie, przejrzystości
i eteryczne kolory. 
Harmonia wtapiających 
się w otoczenie 
nienarzucających się 
kształtów.

KLASYKA 
Nowoczesne kształty 

przywołujące antyczne 
bryły i głębie. 

Ponadczasowa 
elegancja tradycji.



Uniwersalny design dla każdego stylu. 
Drzwi ze szkła i aluminium z wykończeniami i prześwitami 
pozwalającymi na zestawianie różnorodnych rozwiązań: zarówno 
drzwi przesuwnych jak i rozwieranych, przy jednoczesnym 
zachowaniu harmonii i spójności stylu.

EKLEKTYZM 
Niespotykane 
geometrie i 
prowokacyjne 
zestawienia. 
Jedyny w 
swoim rodzaju i 
niepowtarzalny styl.

NOWOCZESNOŚĆ 
Zetknięcie różnych 

materiałów przy 
tworzeniu rozwiązań 

o nowatorskim 
designie. 

Ekskluzywne 
stylowe szczegóły.
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ECLISSE SYNTESIS® LINE 
Drzwi z pojedynczym szkłem: 
lustro 
Rama aluminiowa:
grafitowy brąz 
Uchwyt standardowy: 
grafitowy brąz

ECLISSE SYNTESIS® 
ALUMINIOWO-SZKLANE 
DZWI ROZWIERANE 
Drzwi z pojedynczym szkłem: 
szkło reflex dymione 
Rama aluminiowa:
grafitowy brąz 
Klamka 40+uno:
grafitowy brąz
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Szklane drzwi dzielą przestrzeń z elegancją bawiąc się światłem i 
przejrzystościami. 
To idealne rozwiązanie mające na celu stworzenie wrażenia 
otwartych i przestronnych pomieszczeń, które w razie potrzeby, 
można łatwo oddzielić. 
Jeden materiał dla czystości i prostoty stylu.

KOLEKCJA ECLISSE SYNTESIS® LINE PODWÓJNA 
Szklane drzwi: dymione szkło przezroczyste

DRZWI
SZKLANE

Uchwyt KOS 
jest poręczny i 

praktyczny przy 
częstym otwieraniu 

drzwi. Dostępny jest 
na indywidualne 

zamówienie.

Maskownica 
ECLISSE VITRO 
umożliwia instalację 
szklanych drzwi w 
ramie zlicowanej 
ze ścianą przy 
zachowaniu prostoty 
i czystości linii.
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ECLISSE SYNTESIS® LINE 
DRZWI PRZESUWNE
z maskownicą ECLISSE VITRO 
Szklane drzwi:
decormat satyna 
Uchwyt: prostokąt
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Przestrzeń dla kreatywności 
Panel drzwi może zostać spersonalizowany według 
własnego uznania przy zastosowaniu koloru lub tapety w 
celu stworzenia fantazyjnych i oryginalnych wnętrz.

ECLISSE SYNTESIS® LINE DRZWI ROZWIERANE
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Drzwi z kolekcji ECLISSE SYNTESIS®, 
zarówno przesuwne jak i rozwierane, można 
interpretować na wiele sposobów nadając 
im różnorodne formy, które dają możliwość 
stworzenia wielorakich rozwiązań. 
Czyste linie, gra kolorów, dekoracje: 
każdy element umożliwia personalizację 
i stworzenie jedynego w swoim rodzaju 
produktu.

ECLISSE SYNTESIS® LINE DRZWI 
ROZWIERANE

ECLISSE SYNTESIS® LUCE
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ECLISSE SYNTESIS® LINE 
PODWÓJNE
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DRZWI
DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH
Innowacyjne rozwiązania wtapiające się w ścianę 
i dostosowujące się do różnego rodzaju wymogów natury 
konstrukcyjnej.

Skośnie nachylone otwory drzwiowe zlicowane ze ścianą do 
zastosowania w mansardach lub przy nieregularnych sufitach 
bądź dyskretne drzwiczki do wnęk.

Wszystko jest możliwe i nie trzeba z niczego rezygnować!

Po lewej
ECLISSE SYNTESIS® LINE SKOŚNE DRZWI ROZWIERANE

Po prawej
ECLISSE SYNTESIS® AREO
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ECLISSE 
SYNTESIS®AREO
Wszechstronna i dyskretna kolekcja ECLISSE SYNTESIS® AREO to 
rozwiązanie, które przy całkowitym zachowaniu efektu zlicowania ze 
ścianą schowa garderobę, kredens, szafkę na obuwie, spiżarkę, wnękę 
pralni i zagospodarowaną przestrzeń pod schodami.

Panel zlicowany ze ścianą pokryty farbą podkładową można pomalować 
i wykończyć tak jak ścianę.
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ECLISSE DELTA

Nowy sposób postrzegania listwy 
przypodłogowej: z czysto użytkowego 
elementu staje się ona charakterystycznym i 
dekoracyjnym szczegółem wystroju wnętrza 
dając wrażenie zespolenia ze ścianą.  
ECLISSE DELTA dopasowuje się do każdego 
wnętrza, a jej wszechstronne zakończenie 
można dostosować do różnych rodzajów 
drzwi zarówno przesuwnych, rozwieranych 
jak i tych z ukośną ościeżnicą.
Jej styl nadaje wnętrzom jedynego w swoim 
rodzaju charakteru.

Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

Po lewej
ECLISSE SINTESIS® LINE
DRZWI ROZWIERANE 
Drzwi z pojedynczą szybą:
satyna extra jasna 
Rama aluminiowa: biała 
Klamka 40+uno: biała

SYNTESIS® LINE DRZWI PRZESUWNE 
Drzwi z pojedynczą szybą: ekstra jasne szkło 
przeźroczyste 
Rama aluminiowa: biała 
Uchwyt standardowy: biały

Po prawej
ECLISSE DELTA biała z:  
n SINTESIS® LINE DRZWI PRZESUWNE
 (u góry) 
n SYNTESIS® LINE DRZWI ROZWIERANE  
 (pośrodku) 
n ECLISSE 40 (na dole)
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SZCZEGÓŁY

ECLISSE DELTA
Na nowo zdefiniowane pojęcie listwy 

przypodłogowej, która zmienia kształt w 
zależności od punktu widzenia obserwatora. 

Patrząc od przodu ECLISSE DELTA daje 
wrażenie całkowitego zespolenia ze ścianą, 

którą okala z charakterystyczną prostotą, 
lecz przenosząc punkt widzenia w bok, 
obserwator spostrzega z zaskoczeniem 
nieoczekiwane nachylenie przecinające 

przestrzeń z siłą pełną charakteru. 
Także design trójwymiarowych elementów 

wykańczających jest zdecydowanie 
innowacyjny, co czyni listwę jedyną w swoim 

rodzaju i niepowtarzalną.

PURE - Kolekcja Nude od Verum Italy 
Czysty design i zaokrąglone kształty. 
Klamka montowana bez szyldu dla 
absolutnie minimalistycznego efektu.
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Rozwiązanie poddające się całkowitej, 
oryginalnej i kreatywnej personalizacji. 

Ościeżnice i listwy przypodłogowe mogą 
być malowane, co daje możliwość zabawy 
kontrastami lub dopasowaniem kolorów w 
zależności od spójności i unikalności stylu.

ECLISSE SHODŌ to niespotykana forma 
designerska umożliwiająca podkreślenie 
linii drzwi i ściany.
Drewniana ościeżnica oraz listwa 
przypodłogowa zamontowane są idealnie w 
płaszczyźnie ściany licując się z nią.
Tworzą eleganckie obramowanie 
przestrzeni. 
Połączenie nowoczesności i tradycji. 

ECLISSE 
SHODŌ
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ECLISSE SHODŌ
DRZWI PRZERSUWNE 
uchwyt CASSIOPEA chrom 
satyna

ECLISSE SHODŌ
DRZWI ROZWIERANE 
klamka model 2275 Q-142 
nikiel szczotkowany

ECLISSE SHODŌ LISTWA 
BATTISCOPA
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Geometryczna i czysta linia dla aluminiowo-
szklanych modeli przesuwnych z 
pojedynczym szkłem. Uchwyt dyskretnie 
opiera się o taflę nie zwracając na siebie 
uwagi skupiającej się na drzwiach grających 
pierwszoplanową rolę.

Dostępny w tym samym kolorze, co 
wykończenia wybranej ramy: jasny 
brąz, ciemny brąz, grafitowy brąz, biały i 
anodowane aluminium.

Powściągliwość i elegancja w uchwyceniu 
i zamykaniu aluminiowo-szklanych drzwi z 
podwójnym szkłem.

Uchwyt dostępny w tym samym kolorze, 
co wykończenia wybranej ramy: jasny 
brąz, ciemny brąz, grafitowy brąz, biały i 
anodowane aluminium.

Minimalistyczny i współczesny styl. 
Uchwyt o kwadratowym kształcie 
harmonijnie wpisuje  się w nowoczesne 
wnętrza. Wybór wersji z zamkiem hakowym 
umożliwia zamknięcie drzwi w razie 
potrzeby.

Dostępny w wersji okrągłej lub kwadratowej 
w następujących wykończeniach: satynowy 
chrom i biały RAL 9010

Klamka o wyrazistym kształcie, opracowana 
specjalnie do wszystkich modeli drzwi 
rozwieranych aluminiowo-szklanych.

Dostępna w tym samym kolorze, co 
wykończenia wybranej ramy: jasny 
brąz, ciemny brąz, grafitowy brąz, biały i 
anodowane aluminium.

Klamka o wyjątkowo ekskluzywnym 
designie zainspirowana kolekcją ECLISSE 
40. Idealnie dopasowana do drewnianych 
drzwi ECLISSE 40 lub aluminiowo-szklanych 
drzwi rozwieranych z podwójnym szkłem.

Dostępna dla drzwi drewnianych w 
następujących wykończeniach: biały RAL 
9010, satynowy nikiel mat, nikiel połysk, 
grafit mat lub czarna perła połysk.

Dostępna dla drzwi aluminiowo-szklanych w 
tym samym kolorze, co wykończenia ramy: 
jasny brąz, ciemny brąz, grafitowy brąz, biały 
i anodowane aluminium.
Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

Najprostsza klamka bez szyldu.
Dzięki swoim czystym i delikatnym kształtom 
Pure komponuje się wyjątkowo dyskretnie.

Dostępna w wykończeniach: satynowy 
chrom i satynowa biel RAL 9016.

W standardzie W standardzie Cassiopea

Zante 40+uno Pure Kolekcja Nude
od Verum Italy



© 2021 ECLISSE, wszystkie prawa zastrzeżone. 
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania i powielania, także częściowego, przy użyciu jakichkolwiek środków, tekstów i elementów graficznych zawartych w niniejszej 
publikacji.

Grafika i rysunki zostały użyte w celu ilustracji i mają charakter poglądowy. Ewentualne różnice kolorystyczne i wykończeń należy traktować jako dopuszczalne. ECLISSE s.r.l. 
zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian konstrukcyjnych niezbędnych do ulepszania wszystkich swoich produktów, bez obowiązku uprzedzenia; w związku z powyższym 
zaleca się weryfikację poprawności danych zawartych w niniejszej publikacji poprzez kontakt z infolinią firmy. Ponadto, firma nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości 
wynikające z błędów w druku, zapisie lub wynikające z innych czynników.
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