
   

Portavant - døren, der frister. 

Glem alt om:
• ... støj og vibrationsgener, når døren lukkes.
• ... risiko for stødskader på glas, væg og træværk.
• ... skader eller svigt i endestop. 
• ... usikkerhed og ubehag for brugerne.
• ... tvungen nænsom betjening af døren.

EASYluk
- Gennemtænkt lukkesystem for din sikkerhed

Design 
- moderne teknik forenet med godt design

•  SOFTstop bremser glasdøren effektivt, blidt og roligt. 

•  SOFTstop bremser døren over fl ere centimeter.

•  SOFTstop mindsker risikoen for klemte fi ngre.

•  SOFTstop fjerner frygten for brud på glas.

•  SOFTstop virker altid, uanset lukkehastighed.
 
•  SOFTstop forhindrer, at glasdøren hopper af.
 

•  AUTOluk sikre en betjeningsvenlig dør.

•  AUTOluk trækker døren det sidste stykke, og lukker den.

•  AUTOluk sikrer komfort, da døren altid lukkes helt.

•  AUTOluk fastholder døren lukket og forhindrer den i at springe op. 

Glem alt om:
• ... døre, der ikke lukker helt. 
• ... døre, der springer tilbage. 
• ... energispild i rum med klimastyring.
• ... halvåbne døre, der forstyrrer øjet.

•  Milimanistiske og elegante ophængsprofi ler, til væg eller loft.

•  Profi ler med lige eller buet kant.

•  Profi ler i aluminium: eloxeret eller rustfrit look.

•  Profi ler til enkelt - og dobbeltdøre samt døre med fast glas. 

•  Tilbehør: Greb og håndtag, i aluminium eller rustfrit stål.

Til kontor & privat
Portavant skydedørsbeslag giver ro og 
god atmosfære. Den minimalistiske 
topprofi l skaber sammen med glasset 
åbene og indbydende rum. Portavant 
er derfor ideel til både kontorer og 
private boliger. Portavant kan bru-
ges overalt indendørs - eksempelvis i 
stuer en suite, baderum, på kontor og 
i køkken. Ideel til rumopdeling. Por-
tavant fås både til enkel- og dobbelt-
dør samt til væg- og loftmontering. 

Portavant - døren, der overbeviser.

www.Portavant.dk

Portavant er et innovativt beslag til alle skydedøre i træ og glas. 
Portavant leveres på mål og passer derfor alle steder. Max 6 meter i længden.
Portavant kombinerer teknikkerne SOFTstop og AUTOluk i det unikke system EASYluk.
Portavant minimalistisk system, der  understøtter glassets vidde og giver åbenhed i rummet. 
Portavant mindsker støj- og trækgener og skaber et uforstyret rum i rummet. 
Portavant sætter nye standarder, med sit patenterede og overbevisende mekaniske princip.

•
•
•
•
•
•

Portavant 60 
Inkl. dobbelt EASYluk-system 
Portavant 60 leveres med dobbelt EASYluk-
system til begge ender. Det giver den optima-
le sikring mod klemte fi ngre og stød på glas 
og væg. Se alle specifi kationer på bagsiden.

EASYluk . . .

føles rart

og sikkert !

Portavant 120
Et større glas- og træskydedørsbeslag, til store døre, med mulighed for tilvalg 
af EASYluk og fastglas. Dobbeltdør op til 6 meters samlet længde. 
Se alle specifi kationer på bagsiden.          Play video på www.portavant.dk

Diskret og trygt - en god teknisk oplevelse 

Portavant 120

Enjoy the feeling
 of Portavant 

Se MERE på www.portavant.dk

•  Det enestående EASYluk-princip giver en sikre og stille lukning 
    - også når døren lukkes hårdt i. 

•  Når EASYluk-mekanismen er sat rigtigt op og justeret korrekt, virker den altid 
   - helt uden vedligeholdelse

•  EASYluk kombinerer systemerne SOFTstop og AUTOluk. 
  

PRÆSITION

DERFOR:

Skydedør 
med omtanke
Portavants unikke lukkesystem 
”EASYluk” passer både på dig og  
din dør. Døren bliver bremset over 
fl ere cm og til sidst lukket blidt. 

Play video

Portavant 60 

P120 Buet 
dækkappe 

P120 Lige 
dækkappe 

P 120 Buet 
dækkappe
til fastglas 

P120 Lige 
dækkappe
til fastglas 

P60 Lige 
dækkappe

5
,8

 c
m

5,2 cm
Portavant 60

6 cm

7
 c

m

Portavant 120



Portavant 120
Max 120 kg pr. dør.  Til træ 

Tilbehørssæt, der samler Portavant skydedørsbeslag med trædør. (enkel- eller dobbeltdør) 
Væg- eller loftmontering.
Trætykkelse 35 - 40 mm. 
Profi ler i op til 6 meters længde. 
Tilvalg af EASYluk-system, enkelt sæt: fra min. 72 cm i dørbredde. 
Tilvalg af EASYluk-system, dobbelt sæt: fra min. 105 cm i dørbredde.
Kun 4 mm luft mellem de lukkede døre i dobbeltdøren
Max. 80 kg pr. dør med lukkesystem og 120 kg pr. dør uden lukkesystem

•
•
•
•
•
•
•
•

Forhandler: 

Dobbeltdør Enkeltdør Dobbeltdør m. fastglas Enkeltdør m. fastglas

Døren tilpasses på mål (oplys hulmål ved tilbud/bestilling)

Portavant 60/120
 

Skydedørsbeslag med EASYluk

www.Portavant.dk

 Smuk, enkel og komfortabelPortavant - overbevisende glasteknik

     Portavant.dk

Portavant profil

Portavant greb

Greb A 
65 mm Ø 
8 -10 mm glastykkelse 
50 mm  glashulboring
Rustfri eller aluminium

Greb B 
64 mm Ø 
8 -10 mm glastykkelse
50 mm glashulboring 
Rustfri

Greb C
64 x 64 mm  
8 -10 mm glastykkelse
10 mm glashulboring  2 stk.
Rustfrit look  

Greb D
25 mm Ø rør tykkelse
400 el. 700 mm højde 
8 -12,76  mm glastykkelse
16 mm glashulboring 
Rustfri eller aluminium 

Greb E
64 mm Ø  
Selvklæbende
Rustfri 

Portavant 120
Max. 120 kg. pr. glas. Til glasdør på glasvæg

Portavant skydedørsbeslag til glasvægsmontering.
Glastykkelse: 8 - 8,76 - 10 - 10,76 - 12 - 12,76 mm
Skydedørssæt til døråbning på henholdsvis 1000 mm og 1200 mm.
Tilvalg af Esayluk-system, enkelt sæt eller dobbelt sæt.
Max. dørhøjde 220 cm. 

•
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Portavant 120
Max. 120 kg. pr. glas. Til glasdør

Skydedørsbeslag til enkel og dobbelt glasdør, samt døre med fastglas.
Væg- eller loftmontering.
Glastykkelse: 8 - 8,76 - 10 - 10,76 - 12 - 12,76 mm.
Profi ler i op til 6 meters længde.
Tilvalg af EASYluk-system, enkelt sæt: fra min. 72 cm i dørbredde. 
Tilvalg af EASYluk-system, dobbelt sæt: fra min. 105 cm i dørbredde.
Kun 4 mm luft mellem de lukkede glas i dobbeltdøren.
Max. 80 kg pr. glas med lukkesystem og 120 kg pr. glasdør uden lukkesystem.
Under 80 kg dør ingen hulboring. Over 80 kg dør: 4 huller pr. dør til sikring.
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Portavant 60
Max. 60 kg pr. glas. Til glasdør.

Skydedørsbeslag til enkel og dobbelt glasdør.
Væg- eller loftmontering.
Glastykkelse: 8 - 8,76 - 10 - 10,76 mm.
Enkeltdør - sæt: 2 og 2,5 meter. Dobbeltdør - sæt: 4 og 5 meter
Inklusiv dobbelt EASYluk-system pr. dør i alle sæt.
Kun 4 mm luft mellem de lukkede glas i dobbeltdøren
Max. 60 kg pr. glas.
Ingen hulboring i glasset.

•
•
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Portavant 60

Portavant 120

Portavant 60/120 Portavant 60/120 Portavant 120 Portavant 120  

 Portavant 60/120 lige     
  P60:   58 x 51 mm
  P120: 70 x 57 mm
  Loft- el. væghægt
        Aluminium eller 
  rustfrit look 

Portavant 120 buet
P120: 70 x 59 mm 
Loft- el. væghægt
Aluminium el. rustfrt look

PRÆSITION

FASTGLAS FASTGLAS FASTGLAS


