
Portavant 

COMFORTSTOP AUTOCLOSE DESIGN SELECT

Systemowe okucia do szkła

Łagodne hamowanie, kom-
fortowe samozamykanie

NOWOŚĆ!
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Portavant 120 – innowacyjny system do
szklanych drzwi przesuwnych wyznacza nowe kryteria

COMFORT STOP  
System amortyzacji dla Państwa 
bezpieczeństwa:  
Efektywnie, łagodnie i cicho  

zatrzymuje szklane drzwi niezależnie od wymiarów 
skrzydła i prędkości zamykania, na dystansie 
zaledwie kilku centymetrów.

EXACT TRIGGER  
Mechanizm zapewniający  
niezawodność:
Rewolucyjna zasada konstrukcji, 

zgłoszona do opatentowania, zapewnia nieza-
wodne działanie amortyzatora.

SYSTEM FIT  
Modułowe rozwiązanie dla  
dowolnego montażu:
Dzięki modułowym, łączonym 

elementom systemowym nadaje się do prawie 
każdego rodzaju montażu.

AUTO CLOSE  
System zapewniający komfortowe 
samozamykanie:
Zamyka szklane drzwi całkowicie, 

efektywnie, delikatnie i cicho – dzięki innowacyjnej 
amortyzacji.

EASY INSTALL  
Rozwiązanie dla komfortowego 
montażu bez konieczności cięcia 
szkła:
Montaż szklanych drzwi przesuwnych 

staje się dziecinnie prosty.

DESIGN SELECT 
Perfekcja i różnorodność  
wzornictwa:
Umożliwia odpowiednią stylizację 

dzięki ładnej formie małych maskownic, wypukłych 
lub prostych i dzięki dopasowanym innowacyjnym 
uchwytom w wybranym przez Państwa kolorze.



Portavant – drzwi, .... 

... które chronią.
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COMFORT STOP spowalnia skutecznie, delikatnie 
i cicho ruch szklanych drzwi niezależnie od ich 
wagi i prędkości zamykania i czyni to na dystansie 
kilku centymetrów.

•	 Zapobiega silnemu uderzeniu z hałasem i 
wibracjami

•	 Zapewnia właściwą ochronę przed rozbiciem 
szkła i uszkodzeniami okuć i muru

•	 Zapobiega powstaniu szkód rzeczowych w 
wyniku „wyskakiwania“ lub nachylania się 
drzwi

•	 Eliminuje prawie całkowicie ryzyko 
przytrzaśnięcia palców

COMFORT STOP
System amortyzacji dla Państwa bezpieczeństwa

COMFORT STOP zapewnia bezpieczeństwo
wszystkiemu, co jest cenne.
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AUTO CLOSE zamyka szklane drzwi całkowicie, 
skutecznie, delikatnie i cicho dzięki innowacyjnemu 
systemu amortyzacji.

•	 Gwarantuje, że drzwi domkną się zupełnie, 
nawet jeśli nie zostały w pełni zamknięte lub 
zostały zamknięte w pośpiechu 

•	 Utrzymuje drzwi na miejscu, zapobiega ich 
samoczynnemu otwarciu lub „odskakiwaniu“

•	 Niepożądane skutki jak przeciąg, utrata 
ciepła, brak izolacji akustycznej oraz optyczne 
pogorszenie obrazu przestrzeni na skutek 

niedomkniętych drzwi należą tym samym do 
przeszłości

AUTO CLOSE zapewnia dyskrecję i dobre 
samopoczucie w delikatnie zamkniętych 
pomieszczeniach, które oferują komfort, 
spokój, przyjemne ciepło i w razie potrzeby 
intymność.

AUTO CLOSE
System samozamykający, który zapewnia dobre  
samopoczucie
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EXACT TRIGGER 
Mechanizm zapewniający niezawodne działanie

Zgłoszona do opatentowania zasada konstrukcyjna wnętrza Portavant 120 zapewnia doskonałą jakość 
i trwałość użytkowania. 

Zasada konstrukcji wyróżnia się decydującymi za-
letami w stosunku do systemów alternatywnych:

Bezusterkowy montaż

Zamocowane przy końcowym ogranicznikowi 
ruchu ramię zapewnia, że nosek wyzwalacza jest 
zawsze we właściwej pozycji i może w sposób 
niezawodny uruchomić mechanizm amortyzacji.  
Uszkodzenie systemu amortyzacji na skutek 
błędnej regulacji/montażu  końcowego ogranicz-
nika lub wyzwalacza jest tym samym niemożliwe.

Ochrona przed przeciążeniem

Jeśli drzwi zamykane są zbyt mocno, na końcu 
drogi amortyzacji pozostaje jeszcze prędkość 
resztkowa. W przypadku Portavant 120 ogranicz-
nik krańcowy zatrzymuje drzwi i zapobiega  
pęknięciu elementów amortyzatora.

Autokorekta dzięki samodzielnemu wzębieniu 
zapadki ramienia aktywatora

Dzięki funkcji autokorekty w Portavant system 
pozostaje w pełni sprawny również po montażu 
ramienia aktywatora w stanie niezatrzaśniętym. 
Jeśli drzwi zostaną ostrożnie zasunięte i następnie 
ponownie otwarte, ramię aktywatora zatrzaskuje 
się samoczynnie.

Dzięki EXACT TRIGGER wyzwalacz amortyzacji 
zawsze działa niezawodnie.

Wózek

Końcowy ogranicznik 
ruchu ze zderzakiem

Ramię aktywacyjne z 
„noskiem” wyzwalacza

Widełki zabieraka System amortyzacji z 
amortyzatorem tarcia
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EASY INSTALL  
Rozwiązanie dla komfortowego montażu bez  
konieczności cięcia szkła

Cięcie szkła jest zbędne
Doskonała technika zaciskowa powoduje, że 
obróbka szkła nie jest konieczna. Zawieszenie 
zostało tak opracowane, że mechanizm mocowania 
utrzymuje płyty szklane w bezpiecznej pozycji.  
Mechanizm zaciskowy może być łączony jednak w 
przypadku szczególnych wymagań z otworem w 
szkle i trzpieniem zabezpieczającym.

Łatwiejszy montaż
Portavant zaskakuje łatwością montażu, prostą 
i oszczędzającą czas obsługą w każdej sytuacji 
montażowej:

•	 Szkło można zamocować w sposób 
nieskomplikowany od przodu w  zamocowaną 
szynę. Bez zawieszania ciężkiego szkła w 
pokrywie maskującej !

•	 Zabezpieczenia przed przechyleniem i  
„wyskakiwaniem” można wkręcić później.

Możliwość wygodnego ustawienia nowej pozycji
nawet po montażu
Przeszklone w całości drzwi  przesuwne Portavant 
można w każdej chwili  wyregulować kilkoma 
ruchami zarówno w poziomie jak i na wysokość:

•	 Regulacja pozioma: 
Pozycja zamykania drzwi może być dopasowana 
również po montażu osłony. Ustawienie nowej 
pozycji końcowej skrzydła przesuwnego odbywa 
się po prostu jako przesuwanie zderzaka 
krańcowego z ramieniem aktywatora. System 
amortyzacji nie musi być ponownie regulowany. 
Prościej się już nie da! 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Regulacja pionowa: 
Do niwelacji szkła drzwi każdy wózek można 
przestawić na wysokość o +/- 4 mm.

Przestawne prowadnice podłogowe
Eleganckie prowadnice podłogowe zapewniają 
proste przestawienie dla różnych grubości szkła. 
Wkładki z tworzywa sztucznego zapewniają 
bezpieczne prowadzenie szkła o grubości od 8 do 
12,76 mm. Brak luzu w prowadnicach zapobiega 
kołataniu szyb.Tarcie prowadnicy podłogowej jest 
dopasowane do systemu samozamykającego.

Dzięki systemowi EASY INSTALL montaż szkla-
nych szyb przesuwnych jest dziecinne prosty.

Możliwość prostej regulacji poziomej
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System Portavant zapewnia stosowanie w różnych sytuacjach montażowych:

Modułowa konstrukcja systemu Portavant
zapewnia zgodną z życzeniem klienta logistykę 
i magazynowanie. Elementy systemowe można 
łączyć w zależności od rodzaju montażu oraz 
indywidualnymi wymogami.

Można wybrać zestaw (wraz z maskownicami, 
szynami i zestawem akcesoriów)
lub zamówić poszczególne elementy.

SYSTEM FIT dzięki rozwiązaniom modułowym 
spełnia wszystkie życzenia w zakresie rodzaju 
montażu. 

Montaż ścienny
jednoskrzydłowy lub dwuskrzydłowy

Montaż sufitowy ze stałym skrzydłem
jednoskrzydłowy lub dwuskrzydłowy

Montaż na suficie
jednoskrzydłowy lub dwuskrzydłowy

Montaż na scianie szklanej
jednoskrzydłowy

SYSTEM FIT
Modułowe rozwiązanie dla dowolnego montażu
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DESIGN SELECT  
Perfekcja i różnorodność wzornictwa

Drzwi Portavant łączą najwyższą jakość z  
nowoczesnym designem. Drzwi można idealnie 
dopasować do każdego rodzaju wnętrza, zarówno 
w mieszkaniach jak i innych obiektach.

Pięknego kształtu maskownica ma wysokość  
tylko 70 mm. Dzięki prostej lub wypukłej mas-
kownicy można stworzyć przeróżne akcenty 
wystroju wnętrza.

Różne możliwości wystroju - Portavant z płaską, wypukłą 
oraz obustronnie wypukłą maskownicą. (z lewej)

Maskownice dostępne są w następujących kolorach: 
jako naturalnie anodyzowane (EV1) oraz jako ano-
dyzowany alinox o fakturze szczotkowej (efekt jak 
dla stali nierdzewnej) - najbardziej nowoczesna 
technologia wykonania. 

Oferujemy wysokiej jakości muszle uchwytowe 
(uchwyty pełne) oraz uchwyty drążkowe w kolorze 
dopasowanym do profili.

Dzięki DESIGN SELECT tworzy się akcenty.

Przedruk za zgodą hotelu Dorint An den Thermen, Freiburg
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Od ponad 120 lat firma Willach oznacza najwyższą 
jakość, najwyższej jakości technologię oraz długą 
żywotność produktów. Wysoką jakość Willach za-
pewniamy również w wyrobach serii Portavant 120:

Najwyższa jakość techniczna
•	 Ekstremalnie mały opór toczenia 

początkowego (klasa 3 zgodnie z DIN 
EN 1527) i wynikające z tego doskonałe 
właściwości biegu wolnego

•	 Ekstremalnie długa żywotność (100.000 cykli 
zgodnie z DIN EN 1527)

•	 Odporność na korozję (nadaje się do 
wewnętrznych pomieszczeń wilgotnych 
zgodnie z DIN EN 1527/1670)

•	 Bezkonserwacyjność

Tradycyjna terminowość dostaw
Nasze standardowe produkty znajdują się w  
magazynie Ruppichteroth i zawsze są dostarczane 
terminowo i niezawodnie przez firmę Willach.

Fachowe doradztwo
Fachowe doradztwo oraz pomoc techniczna w 
przypadku wszystkich pytań zapewnia nasz  
personel specjalistyczny wewnętrznych i  
zewnętrznych służb. Również w przypadku  
Portavant 120 zapewniamy tradycyjną wysoką 
jakość serwisu firmy Willach.

Willach - jakość, na której możesz polegać
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Dane techniczne

Dane techniczne do montażu na ścianie i na suficie
Ciężar drzwi do 80 kg z amortyzacją

do 120 kg bez amortyzacji

Szerokość szkła drzwi przesuwnych < 720 kg bez amortyzacji
między 720 mm i 1050 mm z maksymalnie jednym 
amortyzatorem na skrzydło
≥ 1050 mm z maksymalnie dwoma amortyzatorami na 
skrzydło

Grubość szkła drzwi przesuwnych
Szkło hartowane 
Szkło bezpieczne klejone

8 / 10 / 12 mm
8,76 / 10,76 / 12,76 mm

Grubość szkła przeszklenia stałego
Szkło hartowane
Szkło bezpieczne klejone

8 / 10 / 12 mm
8,76 / 10,76 / 12,76 mm

Dostępne długości profili 1996 mm, 2996 mm, 3996 mm,  
5996 mm oraz wymiar indywidualny

Wózki wysokiej jakości, precyzyjne łożyska kulkowe
powlekane tworzywem sztucznym

Wykonanie jedno- i dwuskrzydłowe, lewo- i prawostronne, również 
ze stałym skrzydłem w przypadku montażu sufitowego

Dane techniczne montaż na ścianie szklanej
Ciężar drzwi do 80 kg z amortyzacją

do 120 kg bez amortyzacji

Szerokość szkła drzwi przesuwnych < 720 kg bez amortyzacji
między 720 mm i 1050 mm z maksymalnie jednym 
amortyzatorem na skrzydło
≥ 1050 mm z maksymalnie dwoma amortyzatorami na 
skrzydło

Grubość szkła drzwi przesuwnych 
Szkło hartowane
Szkło bezpieczne klejone

8 / 10 / 12 mm
8,76 / 10,76 / 12,76 mm

Grubość szkła ściany szkanej
Szkło hartowane
Szkło bezpieczne klejone

10 / 12 mm
10,76 / 12,76 mm

Dostępne szerokości w świetle 1000 mm /1200 mm są dostępne w kopletnych zestawach  
jak i również w poszczególnych elementach udostępniając 
w ten sposób dodatkowe możliwości w projektowaniu

Wózki wysokiej jakości, precyzyjne łożyska kulkowe
powlekane tworzywem sztucznym

Wersja jednoskrzydłowe*, lewo- i prawostronne

*W przypadku systemu dwuskrzydłowego prosimy o kontakt z naszą firmą.
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Różnorodność typów zgodnie z potrzebami klienta

Portavant 120 
Montaż na suficie

Portavant 120
Montaż ścienny
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Ustalenie wysokości szkła:
H = R – 43

Ustalenie szerokości szkła:
A = LW + 70 (jednoskrzydłowe)
A = LW/2 + 33 (dwuskrzydłowe)

Ustalenie wysokości szkła:
H = R – 43

Ustalenie szerokości szkła:
A = LW + 70 (jednoskrzydłowe)
A = LW/2 + 33 (dwuskrzydłowe)

Legenda
A = szerokość szkła skrzydła przesuwnego
B = szerokość szkła skrzydła stałego
BO = szerokość nadświetla
C = długość szyn
H1 = wysokość szkła skrzydła przesuwnego
H2 = wysokość szkła skrzydła stałego
LH = wysokość w świetle
LW = szerokość w świetle (przejście)
LWt= szerokość w świetle otwór drzwiowy
R = wysokość pomieszczenia
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Różnorodność typów zgodnie z potrzebami klienta

Portavant 120 
Montaż na ścianie szklanej

Portavant 120 
Montaż sufitowy ze 
stałym skrzydłem

Szerokość w świetle 
1000 mm

Szerokość w świetle 
1200 mm
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Ustalenie wysokości szkła:
H1 = R – 43 (skrzydło przesuwne)
H2 = R - 63 (skrzydło stałe)

Ustalenie szerokości szkła:
A = LW + 35 (skrzydło przesuwne,   

jednoskrzydłowe)
A = LW/2 + 33 (skrzydło przesuwne, 

dwuskrzydłowe)
B = A + 35 (skrzydło stałe, jedno- lub 

dwuskrzydłowe)

Ustalenie wysokości szkła:
H1 = LH + 28

Ustalenie szerokości szkła:
A = 1070 mm (szerokość w świetle 1000 mm)
A = 1270 mm (szerokość w świetle 1200 mm)

Legenda
A = szerokość szkła skrzydła przesuwnego
B = szerokość szkła skrzydła stałego
BO = szerokość nadświetla
C = długość szyn
H1 = wysokość szkła skrzydła przesuwnego
H2 = wysokość szkła skrzydła stałego
LH = wysokość w świetle
LW = szerokość w świetle (przejście)
LWt= szerokość w świetle otwór drzwiowy
R = wysokość pomieszczenia



O firmie
Willach należy do wiodących producentów okuć szklanych w Europie. Od 
czasu powstania firmy w roku 1889 wytwarzanie produktów o najwyższej  
jakości i o najwyższej precyzji jest maksymą przedsiębiorstwa. Dzięki 
licznym nowościom technicznym i inteligentnym rozwiązaniom szczegółów 
firma Willach umocniła szybko swoją pozycję jako pionier w branży. Linia 
produktów Vitris zapewnia dzisiaj asortyment wysokiej jakości okuć do 
szklanych drzwi przesuwnych. Poza tym program okuć obejmuje system 
modularny okuć witrynowych, zamków do drzwi przesuwnych i systemów 
nośnych przeznaczonych dla wymagającej budowy wnętrz, budowy sklepów 
i stoisk targowych. Produkty Vitris są certyfikowane zgodnie z normami ISO 
i są wytwarzane zgodnie z surowymi standardami produkcji w zakładzie 
produkcyjnym w Ruppichteroth. Stanowi to podstawę dla doskonałej jakości 
i zawsze wysokiej możliwości dostawy całego programu Vitris.

Czekamy na kontakt z Państwa strony, zawsze chętnie służymy radą.

Gebr. Willach GmbH
Stein 2
D-53809 Ruppichteroth
Tel.: +49 (0)2295 92 08 -422/-427
Faks:   +49 (0)2295 92 08 429
vitris@willach.com
www.willach.com

Ulotki, broszury i rysunki są tylko opisami produktu i 
nie stanowią zapewnienia cech produktu ani oświad-
czeń gwarancyjnych. 
Zastrzega się zmiany.

Stan 07/2012

Miejsce na pieczęć


