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Portavant 60 is de Portavant-oplossing voor 
kleine glasdeurbreedtes en -gewichten. Op de 
kleinste plaats maakt Portavant 60 een dubbel- 
zijdige demping met zelfsluiting zonder glas- 
bewerking al vanaf 380 mm glasdeurbreedte en tot  
60 kg glasdeurgewicht mogelijk. Hiervoor wordt 
een profiel gebruikt van slechts 57,5 mm hoogte.

Met het deurbeslag van de massief glazen 
schuifdeur van Portavant 60 kunnen voortaan 
naast wand- en plafondmontage ook projecten 
met plafondmontage met vaste vleugeldeuren 
worden gerealiseerd – zowel eenvleugelige als 
tweevleugelige deuren. De vaste vleugel staat bij 
deze oplossing vast in de geleidingsrail achter de 
schuifvleugel.

Nieuwigheid!
Portavant 60 voor plafondmontage met vast zijpaneel

Willach vult het zeer succesvol op de markt  
geïntroduceerde beslag voor hele glazen  
schuifdeuren aan met een oplossing met een 
vast zijpaneel.

Nieuw!
Vaste-vleugeloplossing voor Portavant 60

Portavant 60
Plafondmontage 
met vast zijpaneel

Portavant 60
 Plafondmontage met vast zijpaneelInnovatief en doordacht glasbeslag



Bodem-wandprofiel 
(profielhoogte 16 mm)

 
Eindkap voor bodem-wandprofiel

Plafondprofiel 
(profielhoogte 35 mm)

 

Eindkap voor plafondprofiel

Afdekprofiel voor vast zijpaneel 
(voor het afdekken van de open spon-
ning in de doorgang van de deur)

Siliconeband voor vast zijpaneel

De Portavant 60-oplossing met vast zijpaneel maakt, met uitzondering van de geleidingsrails, gebruik van alle 
technische componenten van het Portavant 60-beslag; zo profiteert u nu ook bij inbouwsituaties met plafond-
montage met vast paneel van de bekende voordelen van het Portavant 60-beslag:

Aan de productbeschrijvingen, tekeningen en foto’s kunnen geen rechten worden ontleend voor wat betreft de hoedanigheid en garantie. Wijzigingen voorbehouden.

•	 Grootst mogelijke veiligheid en beste comfort 
door standaarduitvoering met dubbelzijdig 
demping- en zelfsluitsysteem

•	 Geen glasbewerking nodig

•	 Filigraan profiel voor de hoogste designeisen

•	 Blijvende betrouwbare functie door 
gepatenteerde constructieprincipes

•	 Zeer gemakkelijke aanpassing van het 
dempingsysteem: door het dempingsysteem dat 
inhaakt op de eindaanslag wordt gegarandeerd 
dat de activator zich steeds op de juiste plek 
bevindt – een foutieve aanpassing of instelling is 
uitgesloten

•	 Beste montagecomfort als ook simpele 
aanpassing in breedte en hoogte 
(hoogteaanpassing ± 2 mm)

•	 Aanvullende regelbaarheid voor niet in het lood 
staande muren

•	 Uitstekende loopeigenschappen door hoogwaardige, 
precieze, kunststofommantelde kogellagers

•	 Hoogste technische kwaliteit: extreem kleine 
rolweerstand (klasse 3 volgens DIN EN 1527), 
extreem lange levensduur (100.000 cycli 
volgens DIN EN 1527), geschikt voor vochtige 
binnenruimtes, onderhoudsvrij 

•	 Minder voorraad dankzij het modulair systeem

•	 Kleur EV1 of C31 (geborsteld)

•	 Voor 8 / 10 mm ESG en 8,76 / 10,76 mm VSG bij 
de schuifvleugel

•	 Voor 10 / 12 mm ESG en 10,76 / 12,76 mm VSG 
bij het vaste zijpaneel

•	 Een- of tweevleugelige installaties

•	 Voor links en rechts sluitende deuren 
toepasbaar

Dubbelzijdige demping met zelfsluiting

vanaf 380 mm glasdeurbreedte
tot 60 kg glasdeurgewicht
maar 57,5 mm profielhoogte

Eveneens bieden we omvangrijke accessoires voor uw oplossing voor vaste zijpanelen:

Innovatief en doordacht glasbeslag
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