
 NOWY WIELOFUNKCYJNY
SYSTEM DRZWI
PRZESUWNYCH
—
Muto – z funkcją samoczynnego domknięcia
i ukrytym zamkiem elektromechanicznym.



 MUTO – KOMPAKTOWY,
ELASTYCZNY I WSZECHSTRONNY
—
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jeśli istnieje system ręcznie przesuwnych drzwi stworzo-
ny po to, aby zaskoczyć szerokim wachlarzem funkcji uła-
twiających obsługę, z pewnością jest to Muto.

Przekonująca wygoda:

 . Funkcja samoczynnego domknięcia
 . wbudowany zamek elektromechaniczny ze sterowaniem
 . wskaźnik otwarcia/zamknięcia
 . tłumienie otwierania/zamykania dorMotion.

Wszechstronność:

 . nadaje się do skrzydeł szklanych i drewnianych
(50 kg – 200 kg)
 . Łatwy montaż i regulacja dzięki zdejmowanej osłonie 
przedniej
 . indywidualnie wzornictwo: białe, srebrne i ciemna stal 
nierdzewna, z klipsem z logo dorMa bądź bez
 . dostępne również modele synchroniczne (Synchro)
i teleskopowe (telescopic).

Specjalizacja: wygoda
Funkcje i zalety ułatwiające 
życie
4-5

Modele produktów
Muto comfort i Muto Basic
6-7

Eleganckie wzornictwo
niepowtarzalna klasa produktu
widoczne logo
Szeroki wybór wykończeń
8-9
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Łatwy montaż
proste wykonanie
precyzyjny montaż
10-11

MUTO Comfort
Szczegóły techniczne
12-13

MUTO Basic
Szczegóły techniczne
14-15
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 SPECJALIZACJA: WYGODA
—
Muto – przyjazny dla użytkownika, możliwość indywidualnej konfi guracji.

Samoczynne domknięcie.
Mechanizm spowalniający.

dorMotion – nowoczesny mechanizm 
spowalniający.

Muto z funkcją samoczynnego 
domknięcia drzwi po ich otwarciu 
– cicho i bez zasilania energią elek-

tryczną. to rozwiązanie udoskonali 
każde wnętrze.

ucieleśnienie elegancji i wygody 
– mechanizm dorMotion powoduje 
łagodne spowolnienie zamknięcia 

drzwi na ostatnich kilku centyme-
trach, dzięki czemu drzwi zamykają 
się łagodnie i cicho.

DORMOTION



Funkcja przyjazna dla użytkownika
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Niesamowite, ile funkcji 
można zmieścić w tak małym 
elemencie.

System Muto przyciąga 
uwagę elegancją, niewielkimi 
wymiarami oraz szeroką ga-
mą funkcji, dzięki czemu 
system drzwi przesuwnych 
staje się bardziej przyjazny 
dla użytkowników:

mechanizm samoczynnego 
domknięcia bez zasilania 
energią, wbudowany zamek 
elektromechaniczny oraz 
wskaźnik stanu pozwalający 
na monitorowanie drzwi z do-
wolnego miejsca w budynku.

System jest również dostępny 
w wersji synchronicznej 
(Synchro) i teleskopowej 
(telescopic).

wbudowany zamek elektromechaniczny 
– zapewniona dyskrecja.

wskaźnik zamknięcia – wszystko pod kontrolą

zamek elektromechaniczny został 
ukryty, tak aby nie zaburzyć ele-
ganckiego wykonania. wbudowany 

zamek można wygodnie obsługiwać 
za pomocą pilota lub przełącznika 
na ścianie.

wskaźnik zamknięcia drzwi umożliwia 
proste monitorowanie drzwi przesuw-
nych. tuż po otwarciu lub zamknięciu 
drzwi, sygnał stanu jest przesyłany 

do układu zarządzania budynkiem lub 
lampki kontrolnej – to istotna zaleta 
w obiektach wymagających profesjo-
nalnego zarządzania.
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 SYSTEM O WIELU ROZWIĄZANIACH
DO SZKLANYCH I DREWNIANYCH
DRZWI PRZESUWNYCH
—
Muto można dostosować do indywidualnych wymagań: drzwi teleskopowe lub dwuskrzydłowe 
z funkcją Synchro.
System do drzwi przesuw-
nych umożliwia dostosowanie 
do indywidualnych potrzeb 
dzięki czemu niestandardowe 
rozwiązania stają się proste. 
w pełni zintegrowany system 
Muto comfort został zapro-

jektowany główne do drzwi 
szklanych ale równie dobrze 
można wykorzystać go 
w przypadku konstrukcji 
drewnianych.

Łatwa modernizacja
 . Mechanizm spowalniający 
(dorMotion)
 . zamek elektromechaniczny
 . wskaźnik otwarcia/
zamknięcia drzwi

drzwi 
jednoskrzydłowe

drzwi
teleskopowe

drzwi
dwuskrzydłowe
z/bez Synchro

Przebadany pod kątem szkła 
hartowanego i laminowanego. 
Przejrzystość gwarantowana

nie wiesz, jakiego osprzętu 
potrzebujesz? to nie problem. 
dzięki praktycznym zesta-
wom akcesoriów możesz 
zmodyfi kować system w do-
wolny sposób, kiedy tylko 
chcesz.

Muto comfort
—
Przyjazny dla użytkownika
 . Funkcja samoczynnego 
domknięcia skrzydła 
bez zasilania energią 
elektryczną
 . ukryty w szynie mecha-
nizm blokujący z zamkiem 
elektromagnetycznym (za-
silanie akumulatorowe)
 . wskaźnik otwarcia/za-
mknięcia drzwi podłącza-
ny do systemu zarządza-
nia obiektem
 . Mechanizm spowalniający 
dorMotion bez ko-
nieczności przygotowania 
wycięć w szkle

Opcje
 . telescopic (teleskopowe) 
– szerokie otwarcie przy 
zastosowaniu małych 
paneli
 . Synchro (synchroniczne) 
– drugi panel drzwi 
otwiera się i zamyka jed-
nocześnie, gdy porusza 
się pierwszy panel
 . Możliwy montaż do ścia-
ny, sufi tu bądź szkła
 . do paneli o wadze 
50-150 kg

Szkło hartowane/laminowane lSG



lSG

Muto coMFort i BaSic
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częściowo zabudowany sys-
tem Muto Basic z profi lami 
osłaniającymi jest przezna-
czony do paneli drewnianych. 
Można jednak zastosować go 
do elementów szklanych 
z odpowiednimi zaciskami 
do szkła.

drzwi jedno-
skrzydłowe

drzwi dwu-
skrzydłowe 
bez Synchro

drzwi 
teleskopowe

Drzwi teleskopowe
Przebadany pod kątem szkła 
hartowanego i laminowanego. 
Przejrzystość gwarantowana.

Muto BaSic
—
Przyjazny dla użytkownika
 . Mechanizm spowalniają-
cy dorMotion
 . Bez otworowań w szkle

Opcje
 . telescopic (teleskopowe) 
– szerokie otwarcie przy 
zastosowaniu małych 
paneli
 . Synchro (synchroniczne) 
– drugi panel drzwi 
otwiera się i zamyka jed-
nocześnie, gdy porusza 
się pierwszy panel
 . Możliwy montaż do ścia-
ny, sufi tu bądź szkła
 . do paneli o wadze 
50-200 kg

Szkło hartowane/laminowane
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 NOWOCZESNA KONSTRUKCJA,
DUŻA FUNKCJONALNOŚĆ
—
Muto – prestiżowe wykonanie.



nowoczESny wzÓr
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wzornictwo zastosowane 
w systemie Muto łączy nowo-
czesną formę ze skomplikowa-
ną technologią ukrytą w obudo-
wie. Muto jest rozwiązaniem 
o wielu inteligentnych funk-
cjach i doskonałym wyglądzie. 

zdejmowany klips z logotypem 
oraz wiele opcji wykończenia 
to wyznaczniki zintegrowanego 
podejścia fi rmy dorMa 
do aranżacji wnętrz.

Logo jakości
Elegancki klips z logiem dorMa jest 
dla systemu Muto pieczęcią jakości. 
wszyscy ci, którzy wolą bardziej mini-
malistyczny wygląd, mogą z łatwością 
zdjąć klips z logiem.

Kolorystyka
aluminiowe profi le Muto są dostępne 
w wersji białej, srebrnej i ciemnej stali 
nierdzewnej. Specjalne wykończenie 
proszkowe dostępne na życzenie.



LSG
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 SZYBKI I ŁATWY W MONTAŻU
SYSTEM DO DRZWI PRZESUWNYCH
—
Muto – nowy standard zapewniający szybki i łatwy montaż.

Przebadany pod kątem szkła harto-
wanego i laminowanego.
przejrzystość gwarantowana Muto 
nadaje się do zastosowania szkła har-
towanego/laminowanego – jakość po-
twierdzona raportem z badań.

Po prostu precyzja
Sufi ty podwieszane? to żaden pro-
blem. dzięki profi lowi łączącemu moż-
na precyzyjnie zamontować system.

DORMOTION

Mechanizm spowalniający montuje się 
zaciskowo na skrzydle drzwiowym.

Mechanizm uruchamiający
DORMOTION

 Montowany wewnątrz prowadnicy, 
zabezpieczony śrubą zaciskową.



Łatwy Montaż
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Regulacja wysokości

w dowolnej chwili można wyregulować wy-
sokość panelu drzwi o +/- 5 mm. wystarczy 
odkręcić śruby mocujące i przekręcić śrubę 
regulacyjną w odpowiednią stronę.

Mechanizm stabilizujący 
skrzydło „anti-jump”

proste uruchomienie mechani-
zmu stabilizującego anti-jump. Montaż zaciskowy

aby zamontować profi l osłaniają-
cy, wystarczy zacisnąć go 
na szynie prowadnicy. profi l 
osłaniający można więc łatwo 
zacisnąć od dołu.

Odbojniki

zacisk umożliwia łatwy montaż 
i regulację odbojników.

Muto sprawia, że montaż 
drzwi przesuwnych jest na-
prawdę łatwy. wszystkie 
funkcje można ustawić 
od przodu szyny. również re-
gulacja wysokości nie stwarza 
żadnych trudności. aby za-
stosować funkcję spowalnia-
jącą dorMotion nie są ko-
nieczne dodatkowe wycięcia 

w szkle. Sufi ty podwieszane 
to także nie problem, a nawet 
mile widziane rozwiązanie, 
ponieważ oferujemy również 
profi le łącznikowe. Muto za-
pewnia dodatkowe bezpie-
czeństwo dzięki temu, że sys-
tem przebadano pod kątem 
stosowania ze szkłem harto-
wanym i laminowanym.

Montaż Muto
—
Charakterystyka
 . Szybki i łatwy montaż, re-
gulacja od przodu szyny
 . Możliwość zastosowania 
ze szkłem hartowanym
/laminowanym

 . Możliwość użycia 
do skrzydeł szklanych 
i drewnianych
 . profi l łącznikowy 
do montażu sufi tów 
podwieszanych
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 MUTO COMFORT
—
doskonały do elementów szklanych. Elementy drewniane jako opcja.

COMFORT Uniwersalne XL Z automatycznym domknięciem Teleskopowe

wymiary obudowy/prowadnicy w ≤ 72 mm
h ≤ 69 mm

w ≤ 100 mm
h ≤ 69 mm

w ≤ 125 mm
h ≤ 69 mm

wymiary obudowy/prowadnicy  
+ opcjonalny panel boczny

w = 91 mm w = 119 mm w = 144 mm

wymiary obudowy/prowadnicy  
+ profil osłaniający

w ≤ 72 mm
h ≤ 69 mm

w ≤ 100 mm
h ≤ 69 mm

w ≤ 125 mm
h ≤ 69 mm

Opis podstawowy

Maks. odległość drzwi szklanych od ściany 20 mm 20 mm 17 mm

Maks. odległość drzwi drewnianych 
od ściany ≤ 30mm

7 mm 7 mm 7 mm

Maks. odległość drzwi drewnianych 
od ściany > 30 mm

7 mm 7 mm 7 mm

Grubość szkła 8-13,5 mm 8-13,5 mm 8-13,5 mm

Grubość skrzydła (drewno) ≤ 50 mm • • •

Montaż do ściany, sufitu, szkła do ściany, sufitu, szkła do ściany, sufitu, szkła

wysokość drzwi ≤ 3 m ≤ 3 m ≤ 3 m

Szerokość drzwi ≤ 2,5 m ≤ 1,5 m ≤ 1,2 m

regulacja wysokości drzwi +/- 5 mm +/- 5 mm + 5 mm/- 3 mm

klasa zabezpieczenia przed korozją 
En 1670

klasa 4 klasa 4 klasa 4

cykle otwarcia/zamknięcia drzwi ≥ 200 00 ≥ 200 00 ≥ 200 00

En 1527 • • •

Maks. ciężar drzwi/drzwi pojedyncze 150 kg 120 kg 2 x 80 kg

Maks. ciężar drzwi/drzwi dwuskrzydłowe 2 x 150 kg 2 x 120 kg 4 x 80 kg

Łatwy montaż • • •

przystosowany do drewna • • •

do szkła hartowanego/laminowanego • • •

Funkcje

dorMotion •  bez dodatkowych  
wycięć w szkle

•  bez dodatkowych  
wycięć w szkle

○  bez dodatkowych  
wycięć w szkle

Synchro dla drzwi 2 skrzydłowych • – –

wskaźnik otwarcia/zamknięcia skrzydła ○ ○ ○

ukryty zamek elektromechaniczny ○ ○ ○

instalacja „flush junction” ○ ○ ○

automatyczne domknięcie – • –

Podsumowanie do bardzo ciężkich drzwi, 
większość opcji dodatkowych

do drzwi o masie 120 kg, 
większość opcji dodatkowych 
plus automatyczne domknięcie

do drzwi o masie 80 kg, 
większość opcji dodatkowych 
plus teleskopowe

• tak – nie ○ opcjonalnie      1-skrzydłowy         2-skrzydłowy z Synchro         2-skrzydłowy bez Synchro



SzczEGÓŁy tEcHnicznE – ModEl coMFort
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Średnia waga Uniwersalne Lekkie Bardzo lekkie

w ≤ 62 mm
h ≤ 69 mm

w ≤ 71 mm
h ≤ 58 mm

w ≤ 61 mm
h ≤ 58 mm

w ≤ 57 mm
h ≤ 58 mm

w = 81 mm w = 90 mm w = 80 mm –

w ≤ 62 mm
h ≤ 69 mm

w ≤ 71 mm
h ≤ 58 mm

w ≤ 61 mm
h ≤ 58 mm

w ≤ 57 mm
h ≤ 58 mm

20 mm 17 mm 17 mm 21,5-23,5 mm

7 mm 7 mm 7 mm 7 mm

7 mm 7 mm 7 mm 7 mm

8-13,5 mm 8-13,5 mm 8-13,5 mm 8-10 mm

• • • •

do ściany, sufi tu, szkła do ściany, sufi tu, szkła do ściany, sufi tu, szkła do ściany, sufi tu

≤ 3 m ≤ 3 m ≤ 3 m ≤ 2,5 m

≤ 2,5 m ≤ 2 m ≤ 2 m ≤ 1 m

+/- 5 mm + 5 mm/- 3 mm + 5 mm/- 3 mm + 2 mm/- 2 mm

klasa 4 klasa 4 klasa 4 klasa 2

≥ 100 00 ≥ 100 00 ≥ 100 00 ≥ 100 00

• • • •

150 kg 80 kg 80 kg 50 kg

2 x 150 kg 2 x 80 kg 2 x 80 kg –

• • • •

• • • •

• • • –

– ○  bez dodatkowych 
wycięć w szkle

– ○  bez dodatkowych 
wycięć w szkle

– • – –

– ○ – –

– ○ – –

○ ○ ○ –

– – – –

do bardzo ciężkich drzwi, 
bez opcji dodatkowych

do drzwi o masie 80 kg, 
większość opcji dodatkowych

do drzwi o masie 80 kg, 
bez opcji dodatkowych

tylko do lekkich drzwi drewnianych, 
bez opcji dodatkowych

• tak – nie ○ opcjonalnie       2-skrzydłowy teleskop
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 MUTO BASIC
—

doskonały do drzwi drewnianych. drzwi szklane jako opcja.

Basic Bardzo lekkie Lekkie Teleskopowe

wymiary obudowy/ prowadnicy w ≤ 51 mm
h ≤ 45 mm

w ≤ 51 mm
h ≤ 45 mm

w ≤ 106 mm
h ≤ 45 mm

wymiary obudowy/ prowadnicy  
+ profil osłaniający

w ≤ 64 mm
h ≤ 100 mm

w ≤ 64 mm
h ≤ 100 mm

w ≤ 109 mm
h ≤ 100 mm

Opis podstawowy

Maks. odległość drzwi szklanych od ściany 10 mm 10 mm 10 mm

Maks. odległość drzwi drewnianych 
od ściany ≤ 30mm

7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm

Maks. odległość drzwi drewnianych 
od ściany > 30 mm

7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm

Grubość szkła 8-13,5 mm 8-13,5 mm 8-13,5 mm

Grubość skrzydła (drewno) ≤ 50 mm • • •

Montaż do ściany, sufitu, szkła do ściany, sufitu, szkła do ściany, sufitu, szkła

wysokość drzwi ≤ 3 m ≤ 3 m ≤ 3 m

Szerokość drzwi ≤ 2,5 m ≤ 2,5 m ≤ 2,5 m

regulacja wysokości drzwi +/- 5 mm +/- 5 mm +/- 5 mm

klasa zabezpieczenia przed korozją En 1670 klasa 3 klasa 3 klasa 3

cykle otwarcia/ zamknięcia drzwi ≤ 50 000 ≤ 50 000 ≤ 50 000

En 1527 • • •

Maks. ciężar drzwi/drzwi jednoskrzydłowe 50 kg 80 kg 2 x 80 kg

Maks. ciężar drzwi/drzwi dwuskrzydłowe 2 x 50 kg 2 x 80 kg 4 x 80 kg

Łatwy montaż • • •

przystosowany do drewna • • •

do szkła hartowanego/laminowanego • • •

Funkcje

dorMotion ○  bez dodatkowych  
wycięć w szkle

○  bez dodatkowych  
wycięć w szkle

○  bez dodatkowych  
wycięć w szkle

Synchro dla drzwi 2 skrzydłowych ○ ○ ○

wskaźnik otwarcia/zamknięcia skrzydła – – –

ukryty zamek elektromechaniczny – – –

instalacja “flush junction” – – –

automatyczne domknięcie – – •

Podsumowanie Standardowe z dorMotion Standardowe z dorMotion wersja teleskopowa (telescopic)

• tak – nie ○ opcjonalnie      1-skrzydłowy         2-skrzydłowy z Synchro         2-skrzydłowy teleskop
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Średnio ciężkie Bardzo ciężkie Super ciężkie Bardzo 
lekkie

Lekkie Średnio 
ciężkie

w ≤ 55 mm
h ≤ 52 mm

w ≤ 75 mm
h ≤ 72 mm

w ≤ 75 mm
h ≤ 72 mm

w ≤ 32 mm
h ≤ 41 mm

≤ 37 mm
≤ 50 mm

w ≤ 70 mm
h ≤ 100 mm

w ≤ 78 mm
h ≤ 142 mm

w ≤ 78 mm
h ≤ 142 mm

w ≤ 66 mm
h ≤ 72 mm

≤ 66 mm
≤ 80 mm

10 mm 20 mm 20 mm 10 mm

8,5 mm 18 mm 18 mm 10 mm

11 mm 8 mm 8 mm 8 mm

8-13,5 mm 8-13,5 mm 8-13,5 mm 8-13,5 mm

• • • •

do ściany, sufi tu, szkła do ściany, sufi tu, szkła do ściany, sufi tu, szkła do ściany, sufi tu, szkła

≤ 3 m ≤ 3 m ≤ 3 m ≤ 3 m

≤ 2,5 m ≤ 2,5 m ≤ 2,5 m ≤ 2 m

+/- 5 mm +/- 5 mm +/- 5 mm –

klasa 3 klasa 3 klasa 3 klasa 2

≤ 50 000 ≤ 50 000 ≤ 50 000 25 000

• • • •

120 kg 160 kg 200 kg 50 kg   80 kg   120 kg

2 x 120 kg 2 x 160 kg 2 x 200 kg –

• • • •

• • • •

• • • •

○  bez dodatkowych 
wycięć w szkle

○  bez dodatkowych 
wycięć w szkle

– ○  bez dodatkowych 
wycięć w szkle

○ ○ ○ –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

Standardowe z dorMotion wersja z ciężkimi drzwiami 
i dorMotion

wersja z bardzo ciężkimi drzwiami 
i Synchro

do drzwi o masie 50 kg/ 80 kg/ 
120 kg, bez opcji dodatkowych

• tak – nie ○ opcjonalnie
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