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COMFORTSTOP AUTOCLOSE

Nu nieuw: Portavant 60 
De Portavant-oplossing voor kleine glasdeurbreedtes en -gewichten

Dubbelzijdige demping en zelfsluiting  zonder glasbewerking al vanaf  
380 mm glasdeurbreedte en tot 60 kg glasdeurgewicht
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Portavant 60 – 
hoogste kwaliteit en comfort in de kleinste maten

De voordelen van Portavant 60 in het kort:

•	 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 eind-

aanslag wordt gegarandeerd dat de activator zich steeds op de juiste plek bevindt – een foutieve aanpassing of 
instelling is uitgesloten

•	 ingebouwde bescherming tegen overbelasting voor het dempingssysteem
•	 beste montagecomfort als ook simpele aanpassing in breedte en hoogte (hoogteaanpassing ± 2 mm)
•	 aanvullende regelbaarheid voor niet in het lood staande muren: het activatorpunt kan naar voor of naar achter 

verplaatst worden en daardoor een verkanteling compenseren. De afstand tot aan de meeneemvork van de 
demper blijft zo optimaal beschermd

•	 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

De nieuw ontwikkelde Portavant 60 overtuigt als hardglazen schuifdeur, evenals de zich bewezen  
Portavant 120. Hij vult de Portavant-familie perfect aan: Portavant 60 biedt aantrekkelijke oplossingen voor 
inbouwsituaties met kleine glasdeurbreedtes en –gewichten. Op de kleinste plaats maakt  
Portavant 60 een dubbelzijdige demping met zelfsluiting al vanaf een glasdeurbreedte van 380 mm mogelijk.

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

Technische gegevens
Portavant 60
Wandmontage

Portavant 60
Plafondmontage

Vastleggen van de glashoogte:
H1 = R – 40

Vastleggen van de glashoogte:
H1 = R – 40

Technische gegevens wand- en plafondmontage

Deurgewicht tot 60 kg 

Glasbreedte schuifdeur > 380 mm

Glasdiktes schuifdeur
ESG 
VSG 

8 / 10 mm
8,76 / 10,76 mm

Beschikbare profiellengtes 1996 mm, 2496 mm, 3996 mm,  
4996 mm alsmede op maat gesneden

Verhouding hoogte/breedte De verhouding hoogte tot breedte van de 
ruiten mag maximaal 2,5:1 bedragen.

Wielen hoogwaardige, precieze, kunststofomman-
telde kogellagers

Uitvoering Altijd dubbelzijdig gedempd, wand- of 
plafondmontage, enkel- of dubbelvleugelig, 
links en rechts bruikbaar, kleur EV1 of C31 
(geborsteld)

Legenda H1 = glashoogte schuifvleugel

R = hoogte van de ruimte

Dubbelzijdige demping met zelfsluiting
vanaf 380 mm glasdeurbreedte
tot 60 kg glasdeurgewicht.
maar 57,5 mm profielhoogte

Het produkt en meer documentatie zijn vanaf 1 September 2011 leverbaar.
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