
news

Met Atrivant 80, het onderaan 
lopende, parallel openende 
glasdeurbeslag voor terras 
en balkon uit enkellaags 
veiligheidsglas, kan het 
terrasseizoen vroeger beginnen 
en langer duren. Wanneer de 
schuifpanelen gesloten zijn, houdt 
Atrivant 80 bladeren, wind en 
regen grotendeels tegen. Een 
doordacht afwateringsprofi el 
zorgt ervoor dat ook zware regen 
goed kan wegstromen en het 
interieur nagenoeg droog blijft. 
Atrivant 80 is ook bestand tegen 
hoge windbelastingen tot klasse 4 
volgens EN 12211/12210. 

Bij mooi weer kunt u heerlijk buiten zitten dankzij de enorme openingsbreedte: maar liefst vijf schuifpanelen 
kunnen parallel naast elkaar geparkeerd worden. Omdat er geen vast element is, kunnen de panelen naar elke 
gewenste plek geschoven worden.

Bij Atrivant 80 kunnen de schuifpanelen met slechts één handgreep allemaal tegelijk opzijgeschoven worden. 
Zowel bij het sluiten als bij het openen worden de volgende panelen achtereenvolgens meegenomen. De in de 
meenemers geïntegreerde dempers zorgen ervoor dat het meenemen altijd zacht en geruisloos verloopt.  Als u de 
panelen niet wilt meenemen, kun u ze met de voet gemakkelijk van elkaar loskoppelen zonder te bukken. Zo kan er 
op bepaalde plekken een doorgang worden gecreëerd en kunnen ruiten in het overlappende gedeelte gemakkelijk 
worden gereinigd. Als de panelen daarna weer voor elkaar worden geschoven, wordt het meenemen automatisch 
geheractiveerd.

Bij Atrivant 80 remt een innovatief dempingsysteem de schuifpanelen over een afstand van meerdere centimeters 
zacht en geruisloos af voordat ze hun eindpositie bereiken. Hierdoor worden de panelen schokvrij en zonder 
geluid en trillingen gestopt. Na de innovatieve demping trekt een intreksysteem de panelen aan zowel sluit- als 
openingszijde in de eindpositie en voorkomt terugveren. Dit zorgt ervoor dat alle panelen in geopende toestand 
netjes in de eindpositie naast elkaar geparkeerd worden. In gesloten toestand zorgt het intreksysteem voor een 
perfect gesloten glazen schuifwand. 

Met Atrivant 80 kunt u lineaire, L-vormige of U-vormige schuifwanden creëren, compleet van vloer tot plafond of 
op de borstwering. Atrivant 80 kan ook binnen worden gebruikt, bijv. als scheidingswand of voor inloopkasten. 
Atrivant 80 is inzetbaar in barrièrevrije woningen. 

Dankzij intelligente loopschoenadapters, waarin zowel de meeneemtechniek als de loopwagens zijn 
ondergebracht, zijn aanpassingen voor specifi eke projecten niet nodig. Zo kunt u een voorraad en korte
levertijden aanhouden. 

Willach presenteert diverse innovaties op Glasstec 2018

       Nieuw: Atrivant 80 – het innovatieve glasschuifdeurbeslag met eindpositiedemping en 
gedempt meenemen van schuifpanelen voor balkon- en terrasbeglazing
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      Nieuw: verchroomd hoekstuk voor Aquant 40

Vanaf nu is het Aquant 40 hoekstuk voor hoek- en U-douches 
verchroomd en hiermee qua kleur dus afgestemd op de profielen. 
Het nieuwe hoekstuk vervangt het tot nu toe gebruikte hoekstuk.

      Nieuw: nu ook een- en tweezijdige glaswandmontage met Aquant 40

Aquant 40 kan nu ook worden ingezet als uitschuifbare spatbescherming op badkuipen of bij douches 
(maximale glashoogte 2200 mm). Dankzij een doordachte wandhouder zijn storende profielafhangingen 
en stabiliseringstangen niet nodig en wordt toch voldaan aan norm EN 14428 (slingerproef). De maximaal 
toegestane lengte van de looprail bedraagt 1500 mm.

      Nieuw: Aquant 40 nu ook als uitschuifbare spatbescherming

2

3

4

Wie bij hoek- of U-douches geen boven omlopend aluminiumprofiel 
meer wil, kan vanaf nu Aquant 40 met een- of tweezijdige glaswand-
montage gebruiken. Het aluminiumprofiel wordt hierbij door middel van 
slimme glaswandhouders op de glaswand gemonteerd, waarvoor een 
uitsparing in de glaswand nodig is.



      Portavant 150 wood (marktintroductie in februari 2018)

Portavant 150 wood is de perfecte oplossing voor alle eenbaans 
houten schuifdeuren met plafondmontage en paneelgewichten 
van 50 kg tot 150 kg. 

Portavant 150 wood heeft dezelfde profielen als het 
glasdeurschuifbeslag Portavant 150 en is gebaseerd op dezelfde 
constructieprincipes; de loopwagen is echter aangepast aan de 
speciale eisen van een houten schuifdeur. 

Portavant 150 wood maakt plafondmontage overal mogelijk. 
Omdat alle componenten vanaf de kopse zijde in de looprail 
worden ingebracht, het van draaghoeken voorziene houten 
paneel van onderaf in de loopwagens wordt ingehangen en 
alle instellingen zoals bv. hoogte en eindposities eveneens van 
onderaf plaatsvinden, kan Portavant 150 wood tevens in een 
sleuf in het plafond, voor de latei of in verlaagde plafonds worden 
aangebracht.

Uiteraard is Portavant 150 wood aan de sluit- en openingszijde 
standaard voorzien van een demping- en intreksysteem.

      Elektronisch slot en nieuwe draadloze oplossing voor Portavant 80 automatic (marktintroductie in maart 2018)

Het elektronische slot voor Portavant 80 automatic overtuigt 
door de compacte constructie en zeer eenvoudige montage, 
ook op reeds bestaande glazen schuifdeuren. Dankzij de 
ruimtebesparende integratie van de elektrische hefmagneet en 
de sluitgrendel in de eindaanslag hoeft er geen glas te worden 
uitgesneden en is een extra, zijdelings uitstekend profiel voor het 
slot niet nodig. Het slot wordt comfortabel van stroom voorzien 
via de Portavant 80 automatic deuraandrijving. 

De nieuwe draadloze oplossing voor Portavant 80 automatic 
is gebaseerd op HomeMatic-componenten van de firma eQ-3, 
die speciaal voor verbinding met Portavant 80 automatic zijn 
aangepast. Een versleutelde, bidirectionele communicatie tussen 
de radiocomponenten zorgt voor de gewenste betrouwbaarheid 
en veiligheid. Uiteraard maakt de nieuwe draadloze oplossing ook 
de integratie van het nieuwe elektronische slot voor Portavant 80 
automatic mogelijk. Een draadloze ontvanger voor de deur, een 
draadloze ontvanger voor het slot, draadloze handzenders en 
draadloze drukcontactinterfaces voor inbouwmontage worden in 
verschillende sets aangeboden.
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De onderneming
Willach behoort met zijn productportfolio VITRIS tot de leidende 
producenten van glasbeslag in Europa. Sinds het oprichten van 
de onderneming in 1889 heeft men zich steeds geconcentreerd op 
precisieproducten van de hoogste kwaliteit. Door talrijke technische 
vernieuwingen en intelligente detailoplossingen kon Willach al vroeg 
zijn reputatie als pionier in de sector waarmaken. Met de productlijn 
Portavant biedt Willach tegenwoordig een assortiment aan verfi jnd en 
technisch doordacht glasschuifdeurbeslag voor binnendeuren aan. De 
productlijn Aquant omvat hoogwaardige glasschuifdeurbeslagen voor 
douches. Daarnaast worden met de productlijn Atrivant intelligente 
glasschuifdeurbeslagen voor balkon- en terrasbeglazing aangeboden. 
Verder biedt de VITRIS-beslagportfolio een uitgebreid modulair 
assortiment aan vitrinebeslag, schuifdeursloten en een leggersysteem 
voor hoogwaardige interieur-, winkel- en beursbouw. VITRIS-producten zijn 
ISO-gecertifi ceerd en worden in de fabriek in Ruppichteroth volgens strenge 
productienormen vervaardigd. Dit is de basis voor de hoge kwaliteit en de 
constante leverbaarheid van het gehele VITRIS-gamma.

Neem gerust contact met ons op, wij adviseren u graag!

Gebr. Willach GmbH | Stein 2
53809 Ruppichteroth, Duitsland
Tel.: +49 (0)2295 92 08 -421/-427
Fax:   +49 (0)2295 92 08 429
vitris@willach.com | www.willach.com

10/2018     Productbeschrijvingen, tekeningen en afbeeldingen vormen geen toezegging over de aard van het product of garantieverklaring.
Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.

Portavant 60

Een overzicht van de VITRIS-producten:

Portavant 60 twinline

Aquant 40 Vitrinebeslag met e Secura Atrivant 80

Portavant 120

Portavant 150 multiline

Portavant 150 / Portavant 150 wood

Portavant 80 automatic
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