ECLISSE LYDDØR
PLASS TIL MER STILLHET

Fra Eclisse ble Eclisse lyddør født,
som er skyvedørssystemet med
lydisolert ytelse. Eclisse lyddør er
designet spesielt for å redusere
støy mellom rommene og har alle
fordelene til et skyvedørssystem,
forbundet med den akustiske
komforten.
Hvert element er designet for å sikre
lydisolering av døren. Når døren
er lukket, aktiveres de spesielle
pakningene, så de forsegler hele
omkretsen og dermed lydisoleres
hele dørhullet.

Dør åpen

Dør lukket

Øvre List
Settes inn i den øverste rillen på dørbladet. Listen
aktiveres når døren lukkes.
Materialenes høye kvalitet gjør at den bevarer sin originale
lydreduserende yteevne over tid.

Dør lukket

Nedre List
Settes inn i den nederste rillen på dørbladet. Listen heves
og senkes ved hver åpning og lukket av skyvedøren. Den
avrundede og fleksible formen forsegler mellomrommet
med presisjon.
Materialenes høye kvalitet gjør at den opprettholder sin
originale lydreduserende yteevne over tid.

TEKNISKE DETALJER
Lydreduserende (-1; -3)
“Test utført med en ramme som er perfekt plassert, dimensjon
890x2030 mm.”

Referansenorm
Referansenormen UNI EN ISO 10140 - 2 Laboratoriemåling av
lydisolering i bygninger og bygningselementer – del 2: Måling av
lydisolering med luft.
UNI EN ISO 717 – 1 Evaluering av lydisolering i bygninger og
bygningselementer Del 1: Lydisolering med luft.
Ring for nærmere informasjon.
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Dør åpen

ECLISSE LYDDØR
PLASS TIL MER STILLHET
Dørplade
Den spesielle stratigrafien
på døren garanterer høy
lydisoleringsbeskyttelse. Det
lydreduserende dørbladet er 40
mm tykk og leveres som standard
allerede innrettet til tilbehøret.
Døren fås i rått materiale og
lakkerte RAL-farger.

Karmer og gerikter
De lydreduserende karmene
er allerede frest og klare til å
installere de lydreduserende
tetningslistene.

Dør åpen

Dør lukket

Magneter
Magnetene er plassert på dørbladets tykkelse og på
sokkelen, hvor den er satt inn.
De holder døren perfekt lukket og opprettholder samme
feste mellom de to overflatene.

Dør lukket

Lydreduserende tetningslister
Montert på døren og kamrene, tetningslister som forsegler
all trekk mellom døren og karmene, samt i rommet mellom
metallstoppen og innvendig i skyvedørssystemet.
De lydreduserende tetningslistene fås i svart/hvit farge.

TILGJENGELIGE TYPER
Tilgjengelige typer Dimensjoner
Eclisse lyddør gjelder for Eclisse Single-modeller med ferdige
veggtykkelser på 125 og 150 mm, Eclisse Luce til massiv og
massivvegg og til Eclisse Ewoluto-modellen med bredder fra 600
til 1000 mm og høyder fra 2000 til 2400 mm.

Tilgjengelig tilbehør
ECLISSE BIAS® og ECLISSE BIAS® DS

Ring for nærmere informasjon.
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