
NIEUW!
Nu ook voor houten 
schuifdeuren 

Uitbreiding van het Portavant assortiment:  
vanaf nu is Portavant, naast hardglazen deuren, ook van houten  
deuren leverbaar

          news                 03/2010

nieuw product: 
Portavant-technologie met demping en zelfsluiting nu ook  
voor houten schuifdeuren 



technische gegevens houten schuifdeur
Deurgewicht Tot 80 kg met demping

Tot 120 kg zonder demping

Breedte van de houten 
schuifdeur

< 720 mm zonder demping
≥ 720 mm met één demper per vleugel
≥ 1050 mm met twee dempers per vleugel

Sterkte van de hooten 
schuifdeur

38 mm, 40 mm

Loopwerken Hoogwaardige, precieze kogellagers,  
met kunststof ommanteld

Uitvoering Enkel- of dubbelvleugelig,  
links en rechts te gebruiken

          news                                           03/2010

de Portavant-oplossing voor houten schuifdeuren met overtuigende voordelen:

•	 Biedt	hoogste	comfort	door	het	dempings-	en	zelfsluitsysteem	
COMFORT	STOP	+	AUTO	CLOSE	–	voor	uw	veiligheid	en	welbe-
vinden.

•	 Biedt	nu	ook	alle	andere	voordelen	van	de	serie	Portavant-
systemen	voor	het	gebruik	van	houten	schuifdeuren.

•	 Maakt	het	combineren	van	het	gebruik	van	houten	en	glazen	
deuren	met	identiek	afdekkapdesign	en	dezelfde	technologie	
mogelijk.

•	 Maakt	door	het	gebruik	van	componenten	uit	het	assortiment	
van	de	overige	Portavant-producten	een	reductie	van	de	on-
derdelen	op	voorraad	mogelijk.

•	 Zorgt	ervoor	dat	de	componenten	voor	linker	en	rechter	
deuropeningen	geschikt	zijn.	Dit	leidt	eveneens	tot	geringere	
kosten	voor	u.

•	 Beschikt	over	een	nagenoeg	onzichtbare	adapter	voor	de	
bevestiging	van	de	houten	deur	aan	de	loopwagen.

•	 Kan	zonder	bewerking	door	de	klant	onafhankelijk	van	de	
deurbreedte	worden	ingezet.	

•	 Bezit	een	niet	zichtbare	uithefveiligheid	aan	de	binnenkant.

•	 Maakt	het	instellen	van	de	hoogte	van	de	schuifdeur	van	±	4	
mm	mogelijk.

•	 Heeft	een	extreem	kleine	rolweerstand	aan	het	begin	(catego-
rie	3	volgens	DIN	EN	1527),	daaruit	resulteert	het	lichte	lopen	
als	een	van	de	uitstekende	eigenschappen.		

•	 Biedt	extreme	duurzaamheid	(categorie	6	=	100.000	cycli	vol-
gens	DIN	EN	1527).

•	 Overtuigt	rondom	door	hoogste	kwaliteit	van	de	firma	Willach.

Profiteer van de voordelen van de serie Portavant-systemen nu ook bij houten schuifdeuren.

COMFORT STOP
het dempingsysteem voor uw veiligheid: 
Remt de schuifdeur onafhankelijk van het gewicht en de 

sluitsnelheid van de deur effectief, zacht en licht over een afstand 
van meerdere centimeters af.

EXACT TRIGGER
het mechanisme voor betrouwbare functie:
Zorgt door een revolutionair, als patent aangemeld 

constructieprincipe voor een steeds betrouwbare functie van de 
demper. 

SYSTEM FIT
de modulaire oplossing voor uw inbouwsituaties: 
Realiseert nagenoeg iedere inbouwsituatie met  

modulaire, combineerbare systeemcomponenten. 

                AUTO CLOSE
                   het zelfsluitsysteem voor uw welbevinden:  
                 Sluit de schuifdeur na de innovatieve demping  
volledig, effectief, zacht en stil. 

 
EASY INSTALL
de oplossing voor montagecomfort:
Maakt het inbouwen van schuifdeuren heel eenvoudig.	
	
	
DESIGN SELECT

                    de perfectie en verscheidenheid voor uw  
                    design-accenten:  
Maakt stilistische accenten door mooie, fijngevormde afdekkap-
pen met rond of recht design en passende, innovatieve grepen in 
uw favoriete kleurschakering mogelijk.
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Het geactualiseerde artikeloverzicht  
en de technische details vindt u op  
onze website		www.willach.com


