
Portavant 60 Systemowe okucia do szkła

Łagodne hamowanie,
komfortowe samoza-
mykanie

NOWOŚĆ!

Broszura
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AUTO CLOSE   
System zapewniający komfortowe  
samozamykanie: Zamyka szklane skrzydła 
całkowicie, efektywnie, delikatnie i cicho – 
dzięki innowacyjnej amortyzacji. 

EXACT TRIGGER   
Mechanizm zapewniający niezawodność: 
Rewolucyjna zasada konstrukcji, zgłoszona do 
opatentowania zapewnia niezawodne działanie 
amortyzatora.

COMFORT STOP  
System amortyzacji dla Państwa 
bezpieczeństwa: Efektywnie, łagodnie i cicho
zatrzymuje szklane drzwi niezależnie od
wymiarow skrzydła i prędkości zamykania, na
dystansie zaledwie kilku centymetrow

EASY INSTALL  
Rozwiązanie dla komfortowego montażu bez 
konieczności cięcia szkła: Montaż szklanych 
drzwi przesuwnych staje się dziecinnie prosty.

Portavant 60 – jest rozwiązaniem do małej szerokości oraz 
niskiego ciężaru drzwi szklanych
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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
Zapewniający bezpieczeństwo system amortyzacji 

COMFORT STOP zapewnia
Bezpieczeństwo wszystkiemu,
co jest cenne.

AUTO CLOSE zamyka szklane drzwi całkowicie, skutecznie, 
delikatnie i cicho dzięki innowacyjnemu systemu amortyzacji.

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

•	 Utrzymuje drzwi na miejscu i 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
System samozamykający, który zapewnia dobre  
samopoczucie

AUTO CLOSE zapewnia dyskrecję i dobre 
samopoczucie w zamkniętych pomiesz-
czeniach, które oferują komfort, spokój, 
przyjemne ciepło i w razie potrzeby 
intymność.
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EXACT TRIGGER 
Mechanizm zapewniający niezawodne działanie

Zgłoszona do opatentowania zasada konstrukcyjna Portavant 60 dba o doskonałą jakość i trwałość 
użytkowania.

Bezusterkowy montaż
System amortyzacji, który się blokuje przy koń-
cowym ograniczniku ruchu, zapewnia, że wy-
zwalacz jest zawsze we właściwej pozycji i może 
w sposób niezawodny uruchomić mechanizm 
amortyzacji. Uszkodzenie systemu amortyzacji 
na skutek błędnej regulacji/montażu końcowego 
ogranicznika lub wyzwalacza jest tym samym 
niemożliwe

Ochrona przed przeciążeniem
Jeśli drzwi zamykane są zbyt mocno, na końcu 
drogi amortyzowania pozostaje jeszcze prędkość 
resztkowa.W przypadku Portavant 60 opornik 
końcowy zatrzymuje w takim przypadku drzwi i 
zapobiega pęknięciu elementów amortyzatora 
poprzez ruch wolny amortyzatora.

Dzięki EXACT TRIGGER wyzwalacz amortyzacji 
jest zawsze na odpowiednim miejscu.

Dodatkowa regulacja w przypadku ścian, 
które nie są prostopadłe 
Dzięki uchwytowi dystansowemu „nosek” wy-
zwalacza może być przesunięty do przodu lub do 
tyłu w stosunku do ściany, pochylenie zostanie 
wyrównane – odległość do widełek zabieraka 
amortyzatora pozostaje w ten sposób w pozycji 
optymalnej.

Zasada konstrukcji wyróżnia się znacząco w stosunku do systemów alternatywnych:

Końcowy ogranicznik  
ruchu ze zderzakiem

Wózek

Amortyzator
Mocowanie zatrzaskowe 
zapewnia bezusterkowy 
montaż

„Nosek” wyzwalacza

Wolny ruch – ochrona 
przed przeciążeniem

Widełki zabieraka

Ściany, które nie są 
prostopadłe

Uchwyt dystanso-
wy do ustawiania 
„noska” wyzwa-
lacza

2

1

3

1

2

3
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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 mecha-
nizm mocowania utrzymuje płyty szklane w bezpiecznej pozycji. 
Również kompaktowy system amortyzacji jest umieszczony w 
szynie, bez potrzeby cięcia szkła

Łatwiejszy montaż
Portavant zaskakuje łatwością montażu; 
prosta, oszczędzająca czas w każdej sytuacji montażowej:

•	 Szkło można zamocować w sposób nieskomplikowany 
od przodu w zamocowaną szyne. Bez konieczności 
zawieszania ciężkiej szyby w pokrywie maskującej!

•	 Zabezpieczenia przed przechyleniem i wypadnięciem z 
urządzenia przytrzymującego

•	 Szybki i bezpieczny montaż oraz przyjazna dla użytkownika 
konstrukcja dzięki kilku doskonale opracowanym 
elementom konstrukcyjnym

Możliwość wygodnej regulacji 
Dzięki kilku uchwytom całkowicie przeszklone, przesuwane 
drzwi Portavant 60 można w dowolnym momencie wyregulować 
po bokach i na wysokość (przestawianie wysokości ± 2 mm).

Przestawne prowadnice podłogowe
Eleganckie prowadnice podłogowe zapewniają proste przesta-
wienie dla różnych grubości szkła. Wkładki z tworzywa sztucz-
nego zapewniają bezpieczne prowadzenie szkła o grubości od 
8 do 10,76 mm. Brak luzu w prowadnicach zapobiega kołataniu 
szyb. Tarcie prowadnicy podłogowej jest dopasowane do syste-
mu samozamykającego.

Dzięki systemowi EASY INSTALL montaż szklanych drzwi 
przesuwnych jest dziecinne prosty.
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Willach – jakość, na której możesz polegać

Dane techniczne do montażu na ścianie i na suficie
Ciężar drzwi do 60 kg

Minimalna szerokość drzwi przesuwnych > 380 mm

Grubości szkła drzwi przesuwnych
szkło hartowane 
szkło laminowane 

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

Dostępne długości profili 1996 mm, 2496 mm, 3996 mm,
4996 mm oraz wymiar indywidualny

Stosunek wysokości/szerokości Stosunek wysokości do szerokości szyb szklanych 
może wynosić maksymalnie 2,5:1.

Wózki Wysokiej jakości, precyzyjne łożyska kulkowe,
powlekane tworzywem sztucznym

Wykonanie Zawsze obustronnie amortyzowane, montaż 
ścienny lub sufitowy, 1-lub 2-skrzydłowe, do 
stosowania jako lewe i prawe, kolory EV1 lub C31 
(szczotkowane)

Dane techniczne

Najwyższa jakość techniczna
•	 Ekstremalnie mały opór toczenia 

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

•	 Ekstremalnie długa żywotność (100 000 cykli 
zgodnie z DIN EN 1527)

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

•	 Bezkonserwacyjność

Tradycyjna terminowość dostaw
Nasze standardowe produkty znajdują się w 
mgazynie Ruppichteroth 

i zawsze są dostarczane terminowo i niezawod-
nie przez firmę Willach.

Fachowe doradztwo 
Fachowe doradztwo oraz pomoc techniczną w 
przypadku wszystkich pytań zapewnia nasz per-
sonel specjalistyczny wewnętrznych i zewnętrz-
nych służb. Również w przypadku Portavant 60 
zapewniamy tradycyjnie wysoką jakość serwisu 
firmy Willach.

Od ponad 120 lat firma Willach ręczy za najwyższą jakość, najwyższej jakości technologię oraz długą 
żywotność produktów. Wysoką jakość produktów Willach zapewniamy również w wyrobach serii 
Portavant 60:
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Różnorodność typów zgodnie z potrzebami klienta

Portavant 60 
Montaż na suficie

Portavant 60
Montaż ścienny

Portavant 60
Systemy 1-skrzydłowe

Portavant 60
Systemy 2-skrzydłowe

Ustalenie szerokości szkła:
A = LW + 70 (1-skrzydłowe)

Ustalenie szerokości szkła:
A = LW/2 + 33 (zweiflügelig)

Legenda A = przeszklone na szerokość 
skrzydło przesuwne

C = długość szyn
H1 = przeszklone na wysokość  

skrzydło przesuwne
LW = średnica w świetle (otwór)
R = wysokość pomieszczenia

Ustalenie wysokości szkła:
H1 = R – 40

Ustalenie wysokości szkła:
H1 = R – 40



O firmie
Willach należy do wiodących producentów okuć szklanych w Europie. Od 
czasu powstania firmy w roku 1889 wytwarzanie produktów o najwyższej ja-
kości 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 produk-
tów 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 wy-
twarzane zgodnie z surowymi standardami produkcji w zakładzie produkcyj-
nym 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 08/2011

Miejsce na pieczęć


