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Portavant 150 multiline 

 

Planninginformatie voor plafondbevestiging 

 

Algemene informatie statica 

 

Let erop dat de deurpanelen van het Portavant 150 multiline systeem ieder maximaal 150 kg kunnen wegen en 

het systeem uit meerdere panelen bestaat. Als het systeem bijvoorbeeld 5 schuifpanelen heeft, hangen er in 

geopende (geparkeerde) positie 750 kg aan een zeer klein oppervlak aan het plafond. In dat geval kan de 

oppervlaktelast het maximale draagvermogen van het plafond overschrijden, zodat er speciale maatregelen 

nodig kunnen zijn zoals stalen liggers of vloersteunen. Wij bevelen u ten zeerste aan een architect en een 

bouwkundig constructeur te raadplegen en indien nodig samen te werken met een 

staalconstructiebedrijf. Wij vragen uw begrip voor het feit dat onze medewerkers u geen bouwkundig advies 

mogen geven, omdat dit niet binnen onze technische expertise valt. 

 

Gebruik van betonankers 

 

Boorgaten verzwakken de statische eigenschappen van het plafond. Daarnaast bieden inslagankers alleen 

voldoende draagvermogen als de boorgaten voldoende diep zijn en er voldoende afstand tussen de gaten wordt 

aangehouden. Anders zou het plafond kunnen uitbreken. De noodzakelijke afstand tussen de boorgaten stijgt 

over het algemeen naarmate de boorgaten dieper en de last zwaarder wordt. De kwaliteit en samenstelling van 

het beton zijn tevens belangrijke factoren bij het bepalen van de afstand tussen de boorgaten. Vraag de 

bouwkundig constructeur of de producent van de inslagankers om advies. 

 

De looprails en houderrails voor vaste zijpanelen zijn om de 100 mm van gaten voorzien. Iedere rail heeft zijn 

eigen rij gaten. Lees de montagehandleiding Portavant 150 multiline voor informatie over bevestiging van de rails 

aan het plafond. Om te voorkomen dat de looprails in de parkeerstand van de schuifpanelen als uitkragende 

ligger worden overbelast, moet het eerste bevestigingspunt binnen een afstand van minder dan 150 mm tot het 

einde van de looprail worden aangebracht. Om de afstanden tussen de boorgaten onderling zo groot mogelijk te 

maken, moeten de uiteinden van de rails om en om op een afstand van bv. 50 en 150 mm worden bevestigd. 

Vanuit deze positie moeten verdere bevestigingspunten minstens om de 300 mm in de lengterichting van de rail 

om en om worden aangebracht. Het bevestigingsschema ziet er dan bijvoorbeeld zo uit bij de kleinste 

boorgatenafstand van 70 mm: 
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Plafondverbindingsprofiel 

 

De looprails en houderrails voor vaste zijpanelen zijn aparte elementen. Dit biedt meer flexibiliteit bij het 

installeren van glazen schuifdeursystemen. Dankzij subtiele tussenafdekprofielen wordt de zichtbaarheid van 

technische onderdelen verminderd als de schuifpanelen dicht op elkaar zijn geschoven. Dit zou bij geëxtrudeerde 

meervoudige looprails niet mogelijk zijn. Het Portavant 150 multiline plafondverbindingsprofiel vangt de nadelen 

op die gepaard gaan met het aanbrengen van een groot aantal bevestigingspunten en boorgaten.  

 

 

 

 

 

 

Dankzij het plafondverbindingsprofiel kunnen de looprails en 

houderrails voor vaste zijpanelen met behulp van normale 

M6 x 20 mm verzonken schroeven (zie afbeelding rechts) veel 

sneller worden bevestigd. Zie voor een beschrijving de 

montagehandleiding Portavant 150 multiline. Het 

plafondverbindingsprofiel zorgt er daarnaast voor dat de rails 

perfect parallel hangen en verschillen in hoogte genivelleerd 

worden. Het is voorzien van in de lengte verlopende sleuven, 

waarin de verzonken schroeven direct kunnen worden 

vastgeschroefd. 
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HF = H – 86 

HS = H – 94 

 

 

 

Het plafondverbindingsprofiel zelf wordt dan om de 500 mm 

met twee schroeven aan plafond of plafondconstructie 

bevestigd zoals in de montagehandleiding Portavant 150 

multiline staat beschreven. Met behulp van afstandsplaatjes 

kan het profiel genivelleerd worden. 

 

 

 

 

 

Bij verlaagde plafonds verdient het aanbeveling een extra 

rechthoekig stalen buisprofiel genivelleerd aan het plafond aan 

te brengen als bevestigingspunt voor het 

plafondverbindingsprofiel. Voor een snelle montage kunnen 

zelftappende schroeven worden gebruikt om het 

plafondverbindingsprofiel aan het rechthoekige stalen 

buisprofiel te bevestigen. Hiervoor moet het 

plafondverbindingsprofiel op de hiervoor voorziene 

boorgleuven overeenkomstig de diameter van de schroeven 

worden voorgeboord. 

 

Houd er rekening mee dat het glazen schuifdeurensysteem in 

zowel de lengte- als in de dwarsrichting dynamische krachten 

kan overbrengen op het plafondverbindingsprofiel. Dit betekent 

dat het plafondverbindingsprofiel en eventueel ook het extra 

rechthoekige stalen buisprofiel bestand moeten zijn tegen 

beweging in alle richtingen. De volledige draagconstructie moet 

dan ook vóór montage worden gecontroleerd en vrijgegeven 

door een bouwkundig constructeur. 

Bij gebruik van het plafondverbindingsprofiel moeten de glasaftrekmaten voor berekening van de paneelhoogte 

(HF = hoogte vast zijpaneel en HS = hoogte schuifpaneel) volgens de tekening hiernaast worden aangepast aan 

ons systeem (systeemhoogte H). Indien verdere afstandshouders zoals rechthoekige stalen buisprofielen, 

vulplaten etc. worden ingezet, moet H worden berekend uit de plafondhoogte van het gebouw (dragend plafond 

boven het verlaagde plafond) en de hoogte van de afstandshouders. 

 (Tussen-)afdekprofielen 

Om statische redenen moet op iedere looprail of houderrail voor vaste zijpanelen volgens de 

montagehandleiding Portavant 150 multine ten minste aan één zijde een afdekprofiel worden geklemd.  

Deze informatie staat op onze website www.willach.com. 

Ruppichteroth, 17-02-2017 
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