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Eenbaans beslag voor handmatig bedienbare glazen schuifdeuren 

 Portavant M 50 Portavant M 80 Portavant G 120 Portavant 150 

Uitrusting: Standaard met demping- en 
intreksysteem aan 
weerszijden 

Standaard met demping- en 
intreksysteem aan 
weerszijden 

Standaard met demping- en 
intreksysteem aan 
weerszijden 

Standaard met demping- en 
intreksysteem aan 
weerszijden 

Maximaal deurgewicht: Van 20 kg tot 50 kg Van 50 kg tot 80 kg Van 20 kg tot 120 kg1) Van 50 kg tot 150 kg met 
demping aan weerszijden 

Profielhoogte: 59 mm 59 mm 69 mm 70 mm 

Mogelijke inbouwsituaties: Wandmontage, 
plafondmontage, 
plafondmontage met vaste 
zijpanelen 
bevestiging aan de kopse 
kanten 

Wandmontage, 
plafondmontage, 
plafondmontage met vaste 
zijpanelen 
bevestiging aan de kopse 
kanten 

Wandmontage, 
plafondmontage, 
plafondmontage met vaste 
zijpanelen, 
glaswandmontage2) 

Plafondmontage, 
plafondmontage met vaste 
zijpanelen (Niet bij Portavant 
150 wood), 
(ook in sleuf in het plafond, 
voor de latei of in verlaagd 
plafond) 

Maximale hoogte-/ 
breedteverhouding van het 
schuifpaneel of de 
schuifpanelen: 

3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 

Minimale  
glasdeurbreedte: 

330 mm 330 mm 580 mm 960 mm 

Glasdiktes schuifdeur: 
    

Enkellaags gehard glas (ESG) 8 / 10 mm 8 / 10 mm 8 / 10 / 12 mm 10 / 12 mm 
Gelaagd veiligheidsglas (VSG, 
gemaakt van enkellaags 
gehard glas) 

8,76 / 10,76 mm 8,76 / 10,76 mm 8,76 / 10,76 / 12,76 mm 10,76 / 12,76 mm 
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 Portavant M 50 Portavant M 80 Portavant G 120 Portavant 150 

Glasdiktes vast 
zijpaneel/glaswand: 

    

Enkellaags gehard glas (ESG) 10 / 12 mm 10 / 12 mm 10 / 12 mm 10 / 12 mm 
Gelaagd veiligheidsglas (VSG, 
gemaakt van enkellaags 
gehard glas) 

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

Dikte houten schuifblad: 38 mm - 55 mm 38 mm - 55 mm 38 mm - 55 mm 38 mm - 55 mm 

Glasdiktes vast zijpaneel met 
houten schuifblad: 

    

Enkellaags gehard glas (ESG) 10 / 12 mm 10 / 12 mm 10 / 12 mm - 
Gelaagd veiligheidsglas (VSG, 
gemaakt van enkellaags 
gehard glas) 

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

Optionele onderdelen:  Elektrisch slot, aanslag-
/sluitprofielen, 
afstandsprofielen, vloer- en 
wandprofielen 

Elektrisch slot, aanslag-
/sluitprofielen, 
afstandsprofielen, vloer- en 
wandprofielen 

Elektrisch slot, aanslag-
/sluitprofielen, 
afstandsprofielen, vloer- en 
wandprofielen 

Aanslag-/sluitprofielen, 
vloer- en wandprofielen 

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) 

Aluminium natuur (EV1) 

Voorwaarden voor gebruik: Geschikt voor vochtige 
binnenruimtes volgens EN 
1527/1670 

Geschikt voor vochtige 
binnenruimtes volgens EN 
1527/1670 

Geschikt voor vochtige 
binnenruimtes volgens EN 
1527/1670 

Geschikt voor vochtige 
binnenruimtes volgens EN 
1527/1670 

 

1) 
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. 

2) Voor tweezijdige systemen met glaswandmontage, gelieve ons te contacteren. 


