
Aby bylo možné realizovat obvykle 
jednoduchou instalaci i při řešení 
montáže do stropu nebo podhledu, 
byly některé komponenty doplněny 
nebo upraveny. Novinkou je profil, 
který po připojení ke kolejnici vytvoří 
větší přístupovou oblast pro 
instalaci. Po dokončení montáže je 
na spodní část kolejnice 
namontován odpovídající širší 
ochranný profil. Systém může být 
integrován do jedné roviny se 
stropem bez designových problémů 
díky široké škále barevných 
možností (eloxovaný hliník nebo 
prášková lakovaná barva v 
odstínech RAL).

Dveře bez viditelné kolejnice            
Posuvné dveře mohou být navrženy 
jako 1 nebo 2 křídlé dveře se 
skleněnými nebo dřevěnými panely.  
V závislosti na architektonickém 
záměru a šířce průchozího otvoru je 
možné použít různé konstrukční 
varianty (např. s fixními panely). 

Vlastnosti produktu:
Tloušťka skla: 8 - 13.5 mm         
Tloušťka dřevěné desky: 28 - 50 mm 
Tloušťka fixního panelu: 8 - 13.5 mm 
Váha panelu: max. 80 kg
Šířka panelu: min. 660-max. 2000 mm 
Výška dveří: max. 3000 mm 
Povrchová úprava: Hliník, 
práškovaná barva (RAL colors) nebo 
eloxáž. 

Výhody:

• Posuvné dveře plně 
integrované do interiéru.

• Interiérové dveře bez 
viditelných konstrukcí.

• Snadný přístup ke všem 
funkčním prvkům během 
instalace i po dokončení 
montáže.
Tato MUTO filozofie platí 
také pro montáž do stropní 
drážky.

• Mechanismus proti 
vypadnutí pojezdů drží 
během jízdy dveře pevně v 
kolejnici.

• Snadné výškové nastavení

• Snadná výměna 
komponentů (např. koncové 
dorazy nebo DORMOTION)

• Možnost montáže a 
demontáže dveřních panelů 
(v případě rozbití skla nebo 
změny designu)

• Možnost výměny skleněných 
panelů za dřevěné

MUTO Comfort L 80 
Pocket
Řešení "Do stropu"
Systém MUTO Comfort L 80 Pocket pro instalaci do stropních drážek 
nebo podhledů je založen na standardních modulárních komponentech. 
Všechny prvky jsou ukryty v kolejnici, která je zcela integrována do stropní 
konstrukce nebo do podhledu. 



• 1- a 2-křídlé dveře, s nebo bez fixního panelu
• DORMOTION brzdící funkce pro otevírání i zavírání
• Madla a další produkty z našeho portfolia pro plné 

ovládání dveřního křídla

1-křídlové dveře s 2 fixními panely

2-křídlové dveře s 2 fixními panely
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MUTO Comfort L 80 Pocket                        
Instalace do stropní drážky nebo do podhledu. 

Systémové charakteristiky:

• MUTO systém posuvných dveří pro montáž do 
stropních drážek nebo podhledů

• S osvědčenými charakteristikami systému MUTO:
Modulární profilový systém s integrovanými 
funkčními elementy viditelnými během istalace

• Skleněné a dřevěné panely

A. Dveře - Instalace s otvíráním před stěnu

1-křídlové dveře
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B. Dveře s fixním panelem - Instalace před nebo kompletně / částečně do otvoru

1-křídlové dveře s 1 fixním panelem
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