
MUTO Comfort L 80 Pocket Ceiling slot  
Със скрит монтаж за таван

Системата MUTO Comfort L 80 Pocket е подходяща за скрит монтаж в тавани, прегради 
или окачени тавани. Новото попълнение в серията е създадено чрез вече доказалите се 
модулни компоненти MUTO. Всички елементи на MUTO Pocket са скрити в профила на 
системата, който е напълно интегриран в тавана или преградата.

Стъкло TSG, LSG (2 x TSG)

Дебелина на стъклото 8–13,5 мм
Макс. тегло на крилото 80 кг
Приложения Плъзгащи еднокрили и двукрили врати (от 

стъкло или дърво) с фиксирани панели
Материал Алуминий
Финиш Елоксация и цветове по RAL
Видове инсталиране Монтаж с вграден в тавана "джоб", пред стена 

или между две стени (със стъклен панел - with 
glass side panel) към стена или таван 

Предимства с Dormotion за плавно затваряне, тествано по 
DIN EN 1527 
Фин реглаж без демонтаж +5/-3 мм

Технически характеристики

Предимства на системата:

• Решение за плъзгащи врати, 
напълно интегрирани в 
интериорния дизайн

• За стаи с високи врати без 
видими профили

• Лесен достъп до всички елементи 
на системата по време на 
монтажа и след сглобяването

• Механизъм срещу "прескачане"

• Регулиране на височината може 
да бъде направено по всяко 
време

• Лесна смяна на отделни 
компоненти от системата - 
например краен стопер или Dor-
motion

• Възможност за демонтаж/смяна 
на целия панел (в случай на 
счупено стъкло или промяна на 
дизайна на стъклото)

• Възможност за смяна на 
стъклена с дървена врата с 
адаптер (и обратно)



Примерен изглед на MUTO Comfort L 80 Pocket, врата (1- / 2 панела), скрита в "джоб" на тавана

Примерен изглед на MUTO Comfort L 80 Pocket, врата (1- / 2 панела) със страничен панел, скрит в "джоб" в тавана
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