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DORMA MUTO Comfort M – 50 (optie DORMOTION - tweezijdig) 

Schuifdeur met DORMA-systeem MUTO Comfort 50 (optie DORMOTION)  

  

Handbediende schuifrail voor een éénvleugelige schuifdeur, opgebouwd uit een loopwagen en 

glasklembeslag, door een looprailprofiel verborgen klemloopwagen, zonder glasbewerking, looprailprofiel B 

57 x H 58 mm, opening 21,5 tot 23,5 mm (volgens gebruik)  

Geschikt voor vastschroeven aan wand/plafond, decoratieve lichtmetalen profielen in diverse afwerkingen, 

max. deurvleugelgewicht: 50 kg, geschikt voor het bevestigen van glasdikten van 8 en 10 mm, 

hoogteverstelling (+4/-2 mm) achteraf mogelijk, onzichtbare uitlichtbeveiliging, kunststof loopwielen met 

kogellagers - lichtlopend (conform NBN EN 1527, klasse 3 (met en zonder DORMOTION) - getest door het 

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen + interne test) en duurzaam (conform NBN EN 1527, ≥ 100.000 

bewegingscycli - getest door het Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen + interne test), verstelbare 

eindstoppen met vanginrichting - geïntegreerd in de looprail, corrosiebestendig conform NBN EN 1670, 

traploos verstelbare vloergeleiding voor glasdikten van 8 tot 13,5 mm.  

  

Standaardsets - voor eenvleugelige systemen (optie DORMOTION - dubbelzijdig)  

MUTO Comfort M - 50 Schuifdeurset – Wandmontage - Complete set  

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, 

borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:  

(  ) voor 950 mm vleugelbreedte, loopraillengte 1.880 mm  

(  ) voor 1.200 mm vleugelbreedte, loopraillengte 2.380 mm  

(  ) voor _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, loopraillengte max. 2.580 mm  

(met DORMOTION-eenheid – min. VB = 905 mm/zonder 660 mm)  

  

MUTO Comfort M - 50 Schuifdeurset – Plafondmontage - Complete set  

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, 

borstelafdichtingen, eindkapjes, vloergeleiding:  

(  ) voor 950 mm vleugelbreedte, loopraillengte 1.880 mm  

(  ) voor 1200 mm vleugelbreedte, loopraillengte 2.380 mm  

(  ) voor _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, loopraillengte max. 2.580 mm  

(met DORMOTION-eenheid – min. VB = 905 mm/zonder 660 mm)  

  

Individuele componenten/opties  

MUTO Comfort M - 50 DORMOTION set  

Demp-/veermechanisme aan beide zijden, voor een zachte stop en automatisch geleiden naar de 

eindpositie – zonder glasbewerking, achteraf aan te brengen (zonder demonteren van de schuifvleugel)  

(  ) min. vleugelbreedte 905 mm, max. 50 kg  

MUTO Comfort vloerstop  

(  ) Extra vloerstop voor alle toepassingen met glazen en houten deur  

MUTO Comfort M - 50 adapterset voor houten deuren  

Adapterprofiel 10 x 35 mm, incl. toebehoren, voor bevestiging van houtelement  

(  ) 1.200 mm  

(  ) _ _ _ _ mm individuele lengte (tot max. 1.300 mm)  

   

Greep  

(  ) MANET paar deurgrepen van 1.4305 roestvrij staal, d= 25 mm/lengte 720 mm, met twee bevestigingen  

(  ) MANET deurgreepsysteem, afsluitbaar, van roestvrij staal, d= 25 mm/lengte 1.225 mm, met twee 

bevestigingen, incl. vloerhuls  
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Materiaal en afwerkingen DORMA MUTO  

  

(  ) Aluminium LM zilver EV 1  

(  ) Aluminium LM Dark Niro (vergelijkbaar met Niro mat geanodiseerd)  

(  ) Aluminium LM wit gepoedercoat (RAL 9016) 

(  ) Aluminium speciaal geanodiseerd ...  

(  ) Aluminium speciale kleur ... 

  

  

Aantal: .................. EP: ................. TOTAAL: ................. 
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