
DOUBLE GUIDEEXACT TRIGGER SYSTEM FIT

Innovatief en doordacht glasbeslag

Portavant M 50
Portavant M 80
Portavant G 120

NIEUW!
Het nieuwe Portavant-beslag 

met dubbelzijdige demping voor deurbladen 
van 20 kg tot 120 kg



 02

Portavant M 50, Portavant M 80 en Portavant G 120 – de nieuwe 
generatie manueel bediend Portavant-schuifdeurbeslag

De voordelen in kort bestek

• Hele serie dubbelzijdig voorzien van demping en eindpositie-intreksysteem;
• Voor alle deurbladen van 20 kg tot 120 kg;
•  Drie verschillende typen beslag, waardoor loopwagen, demper en eindpositie-intreksysteem 

altijd perfect zijn afgestemd op het gewicht van het deurblad;
•  Minimum bladbreedte 330 mm bij Portavant M 50 en Portavant M 80 en 580 mm bij 

Portavant G 120;
•  Rustig loopgedrag, ook bij smalle, hoge deurbladen dankzij slimme dubbele geleiding 

(maximale hoogte-breedteverhouding 3:1);
• Ook voor gelaagd veiligheidsglas (VSG, gemaakt van enkellaags gehard glas), verlijmen niet nodig;
•  Geen glasbewerking nodig, ook niet bij gebruik van gelaagd veiligheidsglas 

(VSG, gemaakt van enkellaags gehard glas);
•  Zeer montagevriendelijk dankzij afstellen aan de voorzijde, clipafdekprofiel en duidelijk 

aangegeven montageposities voor demper en activator;
• Voor nagenoeg alle inbouwsituaties – ook met deurkozijn (afstandprofielen verkrijgbaar);
•  Optionele onderdelen: elektrisch slot (geen extra lang profiel nodig, achteraf te installeren) 

of aanslag-/sluitprofielen voor mechanische sloten.

Portavant M 50/Portavant M 80, wandmontage
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Optimale beslagoplossingen voor deurbladen van ieder gewicht

Portavant M 50 is de Portavant-oplossing voor smalle en lichte deurbladen. Met een profielhoogte 
van slechts 59 mm maakt Portavant M 50 een dubbelzijdige demping en eindpositie-intreksysteem 
zonder glasbewerking al mogelijk voor deurbladen vanaf 50 kg en 330 mm breed.

Portavant M 80 is de Portavant-oplossing voor alle standaarddeuren met deurbladen van 50 kg tot 
80 kg. Portavant M 80 is gebaseerd op dezelfde beslagcomponenten als Portavant M 50. 
De demper en het eindpositie-intreksysteem zijn echter afgestemd op zwaardere deurbladen.

Portavant G 120 wordt ingezet bij zwaardere deurbladen of bij bijzondere inbouwsituaties zoals 
glaswandmontage. Met de standaarddemper is Portavant G 120 inzetbaar van 60 kg tot 120 kg. 
Daarnaast is er een optionele demper voor lichte deuren met deurbladen van 20 kg tot 60 kg.

Portavant G 120, glaswandmontage
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Standaard voorzien van dubbelzijdige demping- 
en eindpositie-intreksystemen

Portavant M 50, Portavant M 80 en Portavant G 120 zijn standaard voorzien van dubbelzijdige 
demping en eindpositie-intreksystemen. Een glasuitsparing is niet nodig en de minimum 
bladbreedte bedraagt slechts 330 mm bij de beide Portavant M-beslagtypen en 580 mm bij 
het Portavant G-beslag.

COMFORT STOP
Het dempingsysteem voor uw veiligheid 

COMFORT STOP
• voorkomt een harde schok met geluid en vibraties, 
•  zorgt zo voor betrouwbare bescherming tegen glasschade 

en tegen beschadiging van beslag en metselwerk,
•  voorkomt schade als gevolg van uitgesprongen of 

gekantelde schuifdeuren,
• sluit het risico van vingers klemmen nagenoeg uit.

COMFORT STOP schept zekerheid voor alles wat waardevol is.

Een innovatief hydraulisch dempingsysteem remt de deurbladen zacht en geruisloos af voordat 
ze de eindpositie bereiken.

•  garandeert zo dat de schuifdeur volledig sluit ook bij onvolledig, 
haastig dichtduwen,

• houdt de deur in positie en voorkomt terugveren van de deur,
•  voorkomt ongewenste effecten zoals tocht, energieverlies, ontbreken 

van akoestische scheiding en optische beïnvloeding van de 
ruimtebeleving door niet volledig gesloten deuren.

PERFECT CLOSE zorgt voor rust, discretie en welbevinden in zacht gesloten ruimten.

Na de innovatieve demping trekt het eindpositie-intreksysteem PERFECT CLOSE 
de deurbladen veilig in de eindpositie en

PERFECT CLOSE
Het eindpositie-intreksysteem voor 
perfect gesloten deuren
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EXACT TRIGGER
Het mechanisme voor een betrouwbare werking

In het binnenwerk van Portavant M en G zorgen intelligente constructieprincipes (waarvoor octrooi 
is aangevraagd) voor uitstekende kwaliteit en duurzaamheid.

Het constructieprincipe biedt doorslaggevende voordelen ten opzichte van alternatieve systemen:

1) Foutloze montage door bevestiging van het dempingsysteem aan de eindaanslag

Omdat het dempingsysteem op de eindaanslag is bevestigd en de activator op de loopwagen, 
staat de activator altijd in de juiste positie in de lengterichting van de looprail en kan deze het 
dempingmechanisme betrouwbaar activeren. Beschadiging van het dempingsysteem als 
gevolg van van verkeerd afgestelde eindaanslag of activator is hierdoor uitgesloten.

2)   Overbelastingsbeveiliging 

Als de deur te krachtig wordt gesloten, blijft er aan het eind van de demping nog een 
restsnelheid over. Bij Portavant M en G wordt de deur dan gestopt door de eindaanslag, 
voordat de demper volledig ingedrukt is. Daardoor wordt voorkomen dat de onderdelen 
van de demper kapot gaan.

Portavant G 120
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Portavant M 50 en Portavant M 80

Portavant G 120
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3) Afstellen bij niet perfect rechte wanden 

Als de looprail niet geheel loodrecht ten opzichte van het glazen deurblad wordt gemonteerd, 
bijv. door scheve wanden, blijft de demper toch functioneren. De positie van de activator kan 
worden aangepast voor alle afwijkingen van de looprail van +/- 3 graden ten opzichte van 
loodrecht en voor alle hoogteposities van het deurblad.

Uitlijnen van de activator bij Portavant M 50 en Portavant M 80

Activator onder

Activator onder, zonder afstandsplaatjes

Kanteling van de looprail: +3 graden; 

hoogteregeling van het deurblad: boven

Kanteling van de looprail: +3 graden; 

hoogteregeling van het deurblad: boven

Kanteling van de looprail: -3 graden; 

hoogteregeling van het deurblad: onder

Kanteling van de looprail: -3 graden; 

hoogteregeling van het deurblad: onder

Activator boven

Activator boven, met twee afstandsplaatjes

Uitlijnen van de activator bij Portavant G 120

Met EXACT TRIGGER staat de activator van het dempingsysteem altijd in de juiste positie.
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DOUBLE GUIDE
De slimme, dubbele geleiding voor een rustig 
loopgedrag en meer veiligheid

Geen uithefbeveiliging nodig

Bij Portavant M 50, Portavant M 80 en Portavant G 120 
worden de kogelgelagerde looprollen veilig van onder 
en boven in de looprail geleid. Dankzij deze slimme, 
dubbele geleiding van de looprollen is een afzonderlijke 
uithefbeveiliging niet nodig. Dat bespaart montagetijd, 
voorkomt fouten en zorgt voor meer veiligheid.

Rustig loopgedrag ook bij smalle deurbladen

Bij veel beslagtypen neigen de deurbladen bij het 
dempen te kantelen. Bij Portavant M 50, Portavant M 80 
en Portavant G 120 wordt dit voorkomen door de 
dubbele geleiding van de kogelgelagerde looprollen. 
Zelfs smalle, hoge deurbladen lopen hierdoor rustig. 
Dankzij het innovatieve klemmechanisme is een 
maximale hoogte-breedteverhouding van 3:1 van de 
glanzen deurbladen mogelijk, ondanks het feit dat ze in 
de loopwagen alleen worden geklemd.

Praktisch clipafdekprofiel

Door de dubbele geleiding blijft de loopwagen ook 
correct in de geleiding zitten bij een zijdelings 
uitgevoerde penduleslagtest analoog met norm 
EN 14428 voor douches. Het afdekprofiel hoeft 
de stoot niet op te vangen, zodat hier zonder 
bezwaar een clipafdekprofiel gebruikt kan worden. 
Het clipafdekprofiel bespaart tijd en biedt ook na 
montage snel toegang.

Dankzij DOUBLE GUIDE loopt uw deur rustig en veilig.
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EASY INSTALL
De oplossing voor maximaal montagecomfort

Portavant M 50, Portavant M 80 en Portavant G 120 scoren met een zeer eenvoudige montage. 

Tweedelige klemloopwagen voor eenvoudig inzetten van de glazen deurbladen
Bij alle drie de belagtypen is de klemloopwagen opgebouwd uit twee delen: klemschoen en loopwagen 
kunnen van elkaar worden gescheiden. Eerst wordt de klemschoen op het glazen deurblad 
gemonteerd. Daarna wordt het blad voor de looprail gezet. Dan pas worden de in de looprail 
ingekantelde loopwagens met de klemschoen vastgeschroefd. De loopvlakken van de looprollen 
kunnen bij het inkantelen van het zware glazen deurblad in de looprail dus niet beschadigd raken.

Veilig vastklemmen zonder bewerking van het glas – ook bij gelaagd veiligheidsglas
Bij de klemschoenen wordt het klemeffect voor alle toegestane glasdikten gerealiseerd via een 
drukplaat. Omdat voor alle diktes dezelfde schroeven worden gebruikt en voor het compenseren 
van de dikte ook geen verschillende vul- of afstandsstukken nodig zijn, worden montagefouten 
vermeden. Ook bij gelaagd veiligheidsglas (gemaakt van enkellaags veiligheidsglas) is voor 
de toegestane glasdikten geen extra beveiliging nodig, bijv. door verlijmen. Een intelligente 
voorspanning van de klemwagen zorgt ervoor dat ook na het samendruken van de lamingerings- 
folie en het dunnere glazen deublad dat daaruit resulteert, voldoende klemkracht overblijft.

Afstellen aan de voorzijde
Bij geopend afdekprofiel kunnen alle componenten van de Portavant M- en G-beslagtypen 
vanaf de voorzijde worden gemonteerd en afgesteld.

•  Instellen van de sluitpositie van het schuifblad 
De sluitpositie wordt ingesteld door verschuiven van de eindaanslag. 
Het dempingsysteem verschuift mee en hoeft niet opnieuw te worden afgesteld.

•  Hoogteverstelling van het schuifblad 
De hoogte van het schuifblad wordt ingesteld met een excenter. Dit maakt comfortabel 
verstellen mogelijk van +/-4 mm voor het G-beslag en +/-3 mm voor de M-beslagtypen.

•  Uitlijnen van de activator 
De positie van de activator kan worden aangepast voor alle afwijkingen van de looprail 
ten opzichte van de loodlijn van +/- 3 graden en alle hoogteregelingen van het deurblad 
(zie tevens pagina 8).

Makkelijk monteren dankzij clipafdekprofiel 
Na een laatste functietest waarbij alle onderdelen goed zichtbaar zijn, wordt het clipafdekprofiel 
vanaf de voorzijde op de looprail gedrukt. Eenvoudiger kan het niet!

Met EASY INSTALL is het inbouwen van Portavant-schuifdeuren kinderspel.
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SYSTEM FIT
De modulaire oplossing voor uw inbouwsituaties

De beslagtypen Portavant M 50, Portavant M 50 en Portavant G 120 zijn opgebouwd als modulaire 
systemen en bieden een oplossing voor elke inbouwsituatie:

• wand-, plafond- of glaswandmontage1), 

• met of zonder vast zijpaneel, 

• als een- of tweezijdig systeem,

• voor glazen of houten deurbladen,

• ook montage boven of overlappend met deurkozijn (met afstandprofielen),

• voor zelfdragende systemen ook zijdelingse bevestiging aan de profieleinden2).

Wandmontage Plafondmontage zonder vast zijpaneel

Plafondmontage met vast zijpaneel Glaswandmontage

Schuifdeur met houten deurblad Montage boven een deurkozijn

1) Glaswandmontage alleen bij Portavant G 120
2) Alleen bij Portavant M 50 en Portavant M 80
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Vloergeleider 
voor standaard-
toepassingen 
en speciale 
situaties

Voor meer designvariatie zijn de beslagtypen verkrijgbaar in aluminium natuur (EV1), rvs-look (C31, 
zichtbare oppervlakken geborsteld), zwart geanodiseerd (C35, niet voor glaswandmontage) en wit 
gepoedercoat (RAL 9016, alleen wandmontage).

Uitgebreid onderdelenassortiment voor de Portavant-serie: 

Profielen en 
onderdelen voor 
vaste beglazing

Komgrepen en 
greepstangen

SYSTEM FIT voldoet dankzij modulaire oplossingen aan alle wensen voor uw inbouwsituaties.

Vloergeleider voor gesatineerde glazen deurbladen
Bij deze vloergeleider wordt het glazen schuifblad aan de 
gesatineerde zijde langs een speciale ommantelde looprol 
geleid. Zo kunnen ook gesatineerde glazen deurbladen rustig 
en precies worden geleid zonder sleepgeluiden.

Wandmontagebeugel voor vloergeleider
De wandmontagebeugel maakt een bevestiging van de 
vloergeleider aan de wand mogelijk in plaats van aan de vloer. 
Dit betekent dat er niet in de vloer geboord hoeft te worden, 
wat wenselijk kan zijn bij dure vloeren of nodig kan zijn 
bij vloerverwarming.

Extra: vloergeleiders voor speciale toepassingen
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EASY LOCK
De slimme oplossing voor eenvoudig afsluiten

Wilt u uw schuifdeur afsluiten, dan hebt u keus uit een elektrisch slot of aanslag-/sluitprofielen 
voor mechanische sloten:

1. Elektrisch slot

Het elektrische slot zit verborgen achter het afdekprofiel, zodat het transparante karakter 
van het glaspaneel en het elegante design van de profielen behouden blijven. Het bestaat uit 
de volgende componenten: 

• de haakgrendel die bevestigd is aan de eindaanslag,

•  de elektromagneet, die eveneens aan de eindaanslag is bevestigd en de haakgrendel onder 
spanning in gesloten stand houdt,

•  de sluitnok die op de loopwagen zit en waar de haakgrendel in vergrendelde toestand achterhaakt en

•  de geleidenok die ervoor zorgt dat de haakgrendel altijd correct achter de sluitnok haakt.

Het elektrische slot biedt volgende voordelen:

Eenvoudige montage zonder glasuitsparing en zonder extra profiellengte 
Dankzij de ruimtebesparende montage van de potmagneet en de sluitgrendel aan de eindaanslag 
zijn glasuitsparingen niet nodig. Een extra lang profiel voor het slot is niet nodig. 

Achteraf te installeren 
Het elektrisch slot kan achteraf worden geïnstalleerd. Het kan zowel links of rechts worden toegepast. 

Haakfunctie 
Het elektrische slot heeft een haakfunctie: zelfs als het slot al is vergrendeld haakt de haakgrendel 
in wanneer de schuifdeur wordt dichtgeduwd.

Bescherming van personen bij gevaar 
Het slot is een elektromagnetisch bediende sluiting die automatisch opengaat bij stroomuitval. 
De bescherming van personen, d.w.z. de mogelijkheid om in geval van gevaar te ontsnappen, krijgt 
bewust voorrang boven de bescherming van waardevolle voorwerpen. In de ruimte moet altijd 
een bedrade schakelaar worden aangebracht om de stroomtoevoer naar het slot te onderbreken, 
waardoor het slot wordt geopend en mensen de ruimte op elk moment kunnen verlaten. 

Compatibiliteit 
Het slot werkt op laagspanning (24 V DC) en kan worden aangesloten op de gewenste 
elektronische schakelcomponenten.
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Elektrisch slot bij Portavant M 50 en Portavant M 80

Elektrisch slot bij Portavant G 120
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Als er een mechanisch slot wordt ingezet, kan bij Portavant-aanslag-/sluitprofielen met een 
optionele sluitplaat worden gekozen voor haaksloten.

Portavant M 50/Portavant M 80, wandmontage met aanslag-/sluitprofielen 

2. Aanslag-/sluitprofielen 

Portavant M 50/Portavant M 80, wandmontage met aanslag-/sluitprofielen 

Met EASY LOCK is uw schuifdeur dankzij het elektrische slot of de aanslag-/sluitprofielen 
gemakkelijk af te sluiten.

Portavant G 120, plafondmontage met vast zijpaneel en aanslag-/sluitprofielen
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VERTROUWDE WILLACH-KWALITEIT

Al meer dan 130 jaar staat de firma Willach voor hoogste kwaliteit, hoogwaardige afwerking 
en lange levensduur van haar producten. De vertrouwde, hoge Willach-kwaliteit vindt u ook in de 
producten van de Portavant-serie:

Portavant M 50/Portavant M 80, wandmontage

Hoogste technische kwaliteit  
•  Extreem lage rolweerstand aan het begin 

(klasse 3 volgens DIN EN 1527) zorgt voor 
uiterst lichtlopende schuifdeuren 

•  Extreem lange levensduur (200.000 cycli 
bij Portavant G 120 en 100.000 cycli bij 
Portavant M 50 en Portavant M 80)

•  Bestendigheid tegen corrosie 
(geschikt voor vochtige binnenruimten 
volgens DIN EN 1527/1670)

• Onderhoudsvrij

Traditionele betrouwbaarheid bij het leveren
In het magazijn in Ruppichteroth zijn de 
standaardonderdelen altijd op voorraad, 
zodat Willach ze met de bekende 
betrouwbaarheid kan leveren. 

Deskundig advies
Deskundig advies en technische support 
bij alle vragen krijgt u van ons vakpersoneel 
in de binnen- en buitendienst. 
Ook bij Portavant M 50, Portavant M 80 en 
Portavant G 120 profiteert u van de bekende 
hoge servicekwaliteit van de firma Willach.
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1) Afwijkende profiellengtes bij glaswandmontage. 
2)  Bij deuren van 20 kg tot 60 kg moeten de standaard meegeleverde dempers vervangen 

worden door de afzonderlijk te bestellen lichtere Portavant G 120-dempers.

TECHNISCHE GEGEVENS

Portavant M 50 Portavant M 80 Portavant G 120

Gewicht deurblad Van 20 kg tot 50 kg Van 50 kg tot 80 kg Van 20 kg2) tot 120 kg

Breedte glazen 
schuifblad

Ten minste 330 mm,
de maximale hoogte-/breedte-
verhouding van de schuifblad-
en bedraagt 3:1.

Ten minste 330 mm,
de maximale hoogte-/breedte-
verhouding van de schuifblad-
en bedraagt 3:1.

Ten minste 580 mm,
de maximale hoogte-/breedte-
verhouding van de schuifblad-
en bedraagt 3:1.

Dikte glazen 
schuifblad
Enkellaags gehard 
glas (ESG),
gelaagd veilig-
heidsglas (VSG, 
gemaakt van enkel-
laags gehard glas)

 
8 mm, 10 mm 

8,76 mm, 10,76 mm

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

 
8 mm, 10 mm, 12 mm 

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

Dikte glazen 
vast zijpaneel
Enkellaags gehard 
glas (ESG),
gelaagd veilig-
heidsglas (VSG, 
gemaakt van enkel-
laags gehard glas)

 
10 mm, 12 mm 

10,76 mm, 12,76 mm

 
10 mm, 12 mm 

10,76 mm, 12,76 mm

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

Dikte 
houten schuifblad

38 mm - 55 mm 38 mm - 55 mm 38 mm - 55 mm

Beschikbare 
profiellengtes1)

1996 mm, 2496 mm,
2996 mm, 3996 mm, 4996 mm 
en op maat gesneden

1996 mm, 2496 mm,
2996 mm, 3996 mm, 4996 mm 
alsmede op maat gesneden

1996 mm, 2496 mm, 2996 mm, 
3496 mm, 3996 mm, 5996 mm 
en op maat gesneden

Uitvoering
Seriematig dubbelzijdig met 
demping en eindpositie-in-
treksysteem

Seriematig dubbelzijdig met 
demping en eindpositie-in-
treksysteem

Seriematig dubbelzijdig met 
demping en eindpositie-in-
treksysteem

Optionele 
onderdelen

Elektrisch slot, aanslag-/slu-
itprofielen, afstandsprofielen, 
vloer- en wandprofielen

Elektrisch slot, aanslag-/slu-
itprofielen, afstandsprofielen, 
vloer- en wandprofielen

Elektrisch slot, aanslag-/slu-
itprofielen, afstandsprofielen, 
vloer- en wandprofielen

Mogelijke 
inbouwsituaties

Glazen of houten deurblad; 
een- of tweezijdig; wandmon-
tage, plafondmontage met of 
zonder vast zijpaneel, ook bev-
estiging aan de kopse kanten 
mogelijk

Glazen of houten deurblad; 
een- of tweezijdig; wandmon-
tage, plafondmontage met of 
zonder vast zijpaneel, ook bev-
estiging aan de kopse kanten 
mogelijk

Glazen of houten deurblad; 
een- of tweezijdig; wandmon-
tage, plafondmontage met of 
zonder vast zijpaneel, glas-
wandmontage

Kleuren

Aluminium natuur (EV1), 
rvs-look (C31, zichtbare 
oppervlakken geborsteld), 
zwart geanodiseerd (C35) en 
wit gepoedercoat (RAL 9016, 
alleen wandmontage)

Aluminium natuur (EV1), 
rvs-look (C31, zichtbare 
oppervlakken geborsteld), 
zwart geanodiseerd (C35) en 
wit gepoedercoat (RAL 9016, 
alleen wandmontage)

Aluminium natuur (EV1), 
rvs-look (C31, zichtbare 
oppervlakken geborsteld), 
zwart geanodiseerd (C35, niet 
voor glaswandmontage) en 
wit gepoedercoat (RAL 9016, 
alleen wandmontage)
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Portavant M 50/Portavant M 80 – glazen schuifdeuren

Portavant M 50/Portavant M 80 – houten schuifdeuren

KIES HET SYSTEEM DAT BIJ U PAST

Wandmontage

Wandmontage

Plafondmontage

Plafondmontage

Plafondmontage met vast zijpaneel

Plafondmontage met vast zijpaneel
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Portavant G 120 – glazen schuifdeuren

Portavant G 120 – houten schuifdeuren

KIES HET SYSTEEM DAT BIJ U PAST

Wandmontage

Glaswandmontage

Plafondmontage Plafondmontage met vast zijpaneel

Wandmontage Plafondmontage Plafondmontage met vast zijpaneel
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Legenda

BO = glasbreedte dagopening
H = systeemhoogte
HF = glashoogte vast zijpaneel
HS = glashoogte schuifblad
LH = vrije hoogte
LS = lengte looprail/afdekprofiel

LW = binnenwerkse maat (gebouw)
LWt = binnenwerkse maat (deuropening)
WF = glasbreedte vast zijpaneel
WFZ = extra breedte vast zijpaneel
WS = glasbreedte schuifblad met greep
WSZ = extra breedte schuifblad voor greep

KIES HET SYSTEEM DAT BIJ U PAST

Eenzijdige systemen zonder vast zijpaneel

Eenzijdige systemen met vast zijpaneel

Glaswandmontage (binnenwerkse maat 1000 mm) 

(alleen Portavant G 120)

Glaswandmontage (binnenwerkse maat 1200 mm)

(alleen Portavant G 120)

Tweezijdige systemen zonder vast zijpaneel

Tweezijdige systemen met vast zijpaneel



DOUBLE GUIDE

PERFECT CLOSECOMFORT STOP EXACT TRIGGER

EASY INSTALL

SYSTEM FIT

De onderneming
Willach behoort met zijn productportfolio VITRIS tot de leidende producen-
ten 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 verfijnd en technisch doordacht glasschuifdeurbeslag voor 
binnendeuren aan. De productlijn Aquant omvat hoogwaardig glasschuif-
deurbeslag voor douches. Daarnaast biedt de productlijn Atrivant intelligen-
te glasschuifdeurbeslag voor balkon- en terrasbeglazing. Verder omvat het 
VITRIS-beslagportfolio een uitgebreid modulair assortiment aan vitrinebe-
slag, schuifdeursloten en een leggersysteem voor hoogwaardige interieur-, 
winkel- en beursbouw. VITRIS-producten zijn ISO-gecertificeerd en worden 
in de vestiging in Ruppichteroth volgens strenge productienormen vervaar-
digd. 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 2295 9208 421/423/427
Fax: +49 2295 9208 429
vitris@willach.com | www.willach.com

Flyers, folders en tekeningen zijn uitsluitend productbe-
schrijvingen en zijn geen toezeggingen m.b.t. de aard van 
het product noch garantieverklaringen. 
Wijzigingen voorbehouden.

Versie 06/2021

Stempelveld

Profiteer van de voordelen

COMFORT STOP
Het dempingsysteem voor uw 
veiligheid: remt het schuifblad 
zacht en geruisloos af voordat het 
zijn eindpositie bereikt.

PERFECT CLOSE
Het eindpositie-intreksysteem 
voor perfect gesloten deuren: 
trekt het schuifblad veilig in de 
eindpositie, voorkomt terugveren 
en zorgt zo voor rust, discretie en 
welbevinden in perfect gesloten 
ruimten.

EXACT TRIGGER 
Het mechanisme voor betrouwba-
re functie: zorgt dankzij revoluti-
onaire constructieprincipes voor 
betrouwbaar functioneren van 
de dempers.

SYSTEM FIT
De modulaire oplossing 
voor uw inbouwsituaties: 
realiseert nagenoeg iedere 
inbouwsituatie met modulaire 
systeemcomponenten.

DOUBLE GUIDE
De slimme dubbele geleiding: 
laat uw deurbladen rustig en 
veilig lopen. 

EASY INSTALL
De oplossing voor maximaal 
montagecomfort: maakt het 
inbouwen van schuifdeuren 
tot kinderspel.

EASY LOCK 
De oplossing voor eenvoudig 
afsluiten: maakt afsluiten van de 
schuifdeur gemakkelijk dankzij 
elektrisch slot of aanslag-/
sluitprofielen.


