ECLISSE LYDDØR
PLADS TIL MERE STILHED

Fra ECLISSE blev ECLISSE LYDDØR
født, som er skydedørssystemet med
lydisoleret ydelse.
ECLISSE LYDDØR er designet
specielt til at reducere støj mellem
værelserne og har alle fordelene
ved et skydedørsdørssystem, der er
forbundet med den
akustiske komfort.
Hvert element er designet til at sikre
lydisolering af døren.
Når døren er lukket, aktiveres de
specielle pakninger, så de forsegler
hele omkredsen og lydisolerer
hele dørhullet.

Dør åben

Dør lukket

Øvre Liste
Det indsættes i den øverste rille på dørpladen. Liste
aktiveres, når døren lukkes.
Materialernes høje kvalitet tillader det at bevare sin
originale lydreducerings ydeevne over tid.

Dør lukket

Nedre Liste
Den indsættes i den nederste rille på dørpladen. Listen
hæver sig og sænkes ved hver åbning og lukning af
skydedøren. Den afrundede og fleksible form forsegler
mellemrummet med præcision.
Materialernes høje kvalitet tillader at opretholde sin
originale lydreducerings ydeevne over tid.

TEKNISKE DETALJER
Lydreducerende (-1; -3)
“Test udført med en ramme, der er placeret perfekt, dimension
890x2030 mm.”

Referencenormer
Referencenormer UNI EN ISO 10140 - 2 Laboratoriemåling af
lydisolering i bygninger og bygningselementer - del 2: Måling af
lydisolering med luft.
UNI EN ISO 717 - 1 Evaluering af lydisolering i bygninger og
bygningselementer Del 1: Lydisolering med luft.
Ring for nærmere information
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Dør åben

ECLISSE LYDDØR
PLADS TIL MERE STILHED
Dørplade
Den specielle stratigrafi på
døren garanterer en høj
lydisoleringsydelse.
Den lydreducerende dørplade
er 40 mm tyk og leveres som
standard allerede indrettet til
tilbehøret.
Døren fås i råt materiale og
lakerede RAL-farver.

Karme og gerigter
De lydreducerende karme er
allerede fræset og klar til at
installere de lydreducerende
tætningslister.

Dør åben

Dør lukket

Magnets
Magneterne er placeret på dørpladens tykkelse og på
sokkelen, hvor den er indsat.
De holder døren perfekt lukket og opretholder den
samlede vedhæftning mellem de to overflader.

Dør lukket

Lydreducerende tætningslister
Monteret på døren og kamrene, tætningslister som
forsegler alt træk imellem døren og kamrene, samt
i rummet mellem metalstoppet og indvendigt i
skydedørssystemet.
De lydreducerende tætningslister fås i sort / hvid farve.

TILGÆNGELIGE TYPER
Tilgængelige typer Dimensioner
ECLISSE LYDDØR gælder for ECLISSE SINGLE-modeller med
færdige vægtykkelser på 125 og 150 mm, ECLISSE LUCE, til massiv
og massivvæg og til ECLISSE EWOLUTO®-model med bredder fra
600 til 1000 mm og højder fra 2000 til 2400 mm.

Tilgængeligt tilbehør
ECLISSE BIAS® og ECLISSE BIAS® DS
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Dør åben

