
WIDOK NA KTÓRY ZASŁUGUJESZ

VELKOROZMĚROVÉ POSUVNÉ DVEŘE BEZ VIDITELNÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

LESS FRAME MORE VIEW
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NEOMEZENÁ VOLNOST PŘI UTVÁŘENÍ PROSTORU

Pocit neomezeného prostoru zajišťují sotva viditelná šířka spojení dveřního křídla, nejmenší na trhu množství vidi-

telného hliníku v případě pohyblivého sloupku a přípustná výška konstrukce až do 4 m. Navzdory velkým rozměrům 

navržených řešení celek vypadá lehce a křehce.

Ultramoderní, minimalistický design řešení umožňuje zcela skrýt hliníkový rám konstrukce v podlaze, ve stěnách 

a stropu, díky čemuž zaniká hranice mezi interiérem domu a vnějším okolím. Tento efekt umocňuje bezprahové řešení 

usnadňující procházení. Systém Moreview umožňuje vytvářet velké zaklené plochy bez hliníkových prvků viditelných 

z vnější strany. Takto dosáhneme efektu téměř celistvého skleněného povrchu s jemně zvýrazněnými dělicími liniemi. 

A co víc, díky použití skleněného rohovníku lze sklo spojovat v libovolném úhlu.

Panoramatický výhled do okolí, optické zvětšení obytné plochy a pocit sounáležitosti s přírodou, to jsou jen některé 

z mnoha předností posuvných dveří vyráběných na bázi systému Moreview.
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KOMFORT A FUNKČNOST

- Neomezený přístup slunečního světla – průhlednost až 98%.

- Možnost zasklení dvoukomorovým izolačním sklem o tloušťce až 60 mm. 

- Statický sloupek umožňuje konstruovat pevné velké zasklené plochy, které lze navíc spojovat v libovolném úhlu 
díky použití skleněného rohovníku.

- Konstrukce na bázi Morview mohou dosahovat maximální výšky 4 m.

- Nezávislé konstrukce systému Moreview lze spojovat pod úhlem 90°.

- Řešení plynulého přechodu konstrukce Moreview do sloupko-příčkové fasády FA 50N a FA 50N SL.

- Ruční nebo automatické ovládání. Ovládací mechanismus skrytý nebo namontovaný mimo konstrukci.

- Lineární drenáž integrovaná do rámu dveří.

- Systém Moreview umožňuje výměnu opotřebených válečků bez nutnosti sejmutí těžkých dveřních křídel.

- Patentované řešení děleného profilu zarážky zajišťující snadnou montáž a možnost výměny kování bez 
demontáže křídla.

- Možnost zasklení z vnějšku.
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ŘEŠENÍ MEZERY

PEVNÉ OKNO VE STYLU MOREVIEW

Spodní část rámu a pojezdová sada jsou zapuštěny do podlahy, takže jsou zcela neviditelné. Uživatel 
dveří vidí pouze estetickou úzkou mezeru, která má sotva 25 mm. Řešení poskytuje obrovské možnosti 
uspořádání interiéru díky svobodné volbě povrchové úpravy podlah. Použití stejného materiálu uvnitř 
i vně budovy zaručuje efekt úplného smazání hranice mezi prostory. V řešení konstrukce byl použit 
tepelně izolovaný nosník. Zabudování mezery zajišťuje vynikající tepelnou izolaci. Je dostupné ve 
všech variantách a schématech systému Moreview.

Dosud používaný jednoduchý rám byl modernizován tím, že se přidal odnímatelný přesah, který usnadňuje montáž izolačního skla. Tento postup umožňuje vyrábět pevná 
jednokřídlá okna a rohy složené ze dvou pevných prvků. Řešení je kompatibilní se standardními rámy bez odnímatelných přesahů, což je velmi důležité u konstrukcí, které 
se lomí opakovaně pod různými úhly.

REVOLUČNÍ PŘÍSTUP K TÉMATU PRAHU V KONSTRUKCÍCH POSUVNÝCH DVEŘÍ!

SYSTÉM MOREVIEW JE VYLEPŠEN O ŘEŠENÍ, KTERÉ UMOŽŇUJE KONSTRUOVAT PEVNÁ OKNA
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Nové řešení systému Moreview umožňuje libovolné a systémové spojování různých rámů 

v úhlu 90 °. Takto lze konstruovat pevné a posuvné rohy s nerovným počtem sekcí na obou 

ramenech. Nebude žádný problém se spojením jednokolejnicového rámu s dvoukolej-

nicovým, dvoukolejnicového rámu s tříkolejnicovým a také několika rámů, např. čtyřkolej-

nicového s dvoukolejnicovým. Hlavní výhodou řešení je to, že není nutné používat 

hlubokou vestavbu tam, kde to nevyžaduje projekt. Hloubka je ideálně přizpůsobena po-

žadavkům schématu konstrukce rohů. Navíc, pokud to není třeba, nepoužíváme široké 

rámy, což snižuje náklady.

NESYMETRICKÉ ROHY
NEOMEZENÉ MOŽNOSTI KONFIGURACE RÁMŮ
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AUTOMATIZACE PROCESU OVLÁDÁNÍ MOREVIEW

V rámci systému MV jsou dostupná dvě řešení pro automatizaci procesu posouvání křídla:

Řešení PREMIUM. Automatika zcela skrytá v rámu Moreview, takže uživatel nevidí žádný konstrukční prvek. V rámci tohoto 
automatu maximální hmotnost pohyblivého křídla činí 1200 kg. Řešení umožňuje ovládat křídla prakticky ve všech 
konfiguracích, včetně rohů a vícekřídlých systémů. Automat má bezpečnostní funkci, včetně systému přetížení, který 
zastaví křídlo před překážkou a umožní otevření a zavření křídla při dočasném výpadku proudu. Řešení můžeme ovládat 
pomocí mj. dálkového ovladače, dotykového panelu nebo androidu.

Povrchové řešení, kde je konzola automatu připevněna k  horní části rámu MV z  vnitřní strany. Navzdory tomu se řešení 
vyznačuje elegancí a minimalismem. Uživatel vidí pouze malou revizní lištu, která zajišťuje servisní přístup. Maximální 
hmotnost pohyblivého křídla je 700 kg. Povrchové řešení je k dispozici ve dvou variantách: automatizace posunu jednoho 
křídla nebo dvou křídel posuvných do stran. Automat lze nainstalovat na již namontovanou konstrukci MV.







Propustnost vzduchu (dle PN EN 12207) třída 4

Tepelná izolace 2U  od 0,7 W/m Kw

Odolnost proti zatížení větrem (dle PN EN 12210) C4

Odolnost proti vloupání třída RC2

Akustická izolace Rw = 42dB

Odolnost proti nárazu (dle PN EN 14019)

Max. hmotnost

Hloubka profilů

I5/E5

294 mm192 mm

400 kg

72 mm

manuální 
posuvné křídlo

křídlo dvoukolejnicový 
rám

automatické 
posuvné křídlo

tříkolejnicový 
rám

pevné 
křídlo

Vodotěsnost (dle PN EN 12208) třída 9A

TECHNICKÉ PARAMETRY
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1200 kg1200 kg
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KONSTRUKČNÍ MOŽNOSTI SYSTÉMU MOREVIEW VE DVOUKOLEJNICOVÉ VERZI
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KONSTRUKČNÍ MOŽNOSTI SYSTÉMU MOREVIEW V JEDNOKOLEJNICOVÉ VERZI

KONSTRUKČNÍ MOŽNOSTI SYSTÉMU MOREVIEW V TŘÍKOLEJNICOVÉ VERZI
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PRŮŘEZY SYSTÉMU MOREVIEW
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Průřez dveřmi v úrovni podlahy

Průřez spojením křídel
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PRŮŘEZY SYSTÉMU MOREVIEW

Boční průřez

Průřez pevného sloupku







ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
T: +48 34 352 88 00

e-mail: moreview@moreview.eu

www.moreview.eu
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