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PORTAVANT 80 AUTOMATIC Povrchové úpravy EfE

Posuvný systém s automatickým otváraním a zatváraním. Nízky 
stupeň kinetickej energie a nastavené kontroly bezpečnosti umožňujú 
systém aplikovať do interiérov so zvýšeným dôrazom na bezpečnosť 
napr. nemocnice, hospice, penzióny, reštaurácie apod..

Systém nevyžaduje odbornú elektronickú montáž.  Extrémne 
dlhá životnosť celého systému bola testovaná na 500.000 posunutí 
nemeckým TÜV.  

Minimálne opotrebovanie je dosiahnuté pomocou motora bez 
klzných kontaktov, ozubeného remeňa vystuženého oceľovým lankom, 
presnými oceľovými ložiskami a špeciálnym plastovým povrchom 
koliesok.

Portavant 80 Automatic je navrhuntý ako modulárny systém, ktorý 
používa niektoré komponenty z Portavant 120 a môže byť čiastočne 
rozšírený komponentami z tohto systému. 

Hmotnosť dverného krídla
 Až do 80 kg pre systém s jedným dverným krídlom
 Až do 60 kg je systém s dvoma dvernými krídlami

Maximálny odporúčaný pomer výšky a šírky Dverné krídlo maximálne 2,5:1

Dverné krídlo / Hrúbka skla pri kalenom bezpečnostnom skle 8 / 10 / 12 mm

Dverné krídlo / Hrúbka skla pri kalenom/lepenom bezpečnostnom skle 8.76 / 10.76 / 12.76 mm

Fixný diel / Hrúbka skla pri kalenom bezpečnostnom skle 10/12 mm

Fixný diel / Hrúbka skla pri kalenom/lepenom bezpečnostnom skle 2596 mm, 5196 mm, rovnako aj dĺžky fixných dielov

Podmienky použitia
0 – 40°C, IP 20. Maximálne zaťaženie: približne
150-200 cyklov za deň (max. 200 cyklov za hodinu)
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Push&Go - Štandardná funkcia
Ľahkým posunutím dverného 
krídla systém okamžite rozpozná 
smer pohybu a automaticky 
pokračuje v želanom pohybe.  
Push & Go je možné používať na 
otváranie aj zatváranie dverí. 

Diaľkový ovládač - Voliteľné 
príslušenstvo
Ak si prajete dvere komfortne 
ovládať na diaľku (z pohovky 
alebo spoza stola) je možné použiť 
diaľkový ovládať spolu s rádiovým 
modulom. 
Jeden ovládač je možné použiť až 
na 4 rôzne dvere. 

Tlačidlo- Voliteľné príslušenstvo
Portavant 80 automatic je 
možné obsluhovať aj pomocou 
bezdrôtového vypínača na 
stene. Vypínač je možné si 
vybrať ľubovoľný. Na využitie 
bezdrôtových funkcií systému 
sa jednoducho inštaluje zásuvný 
radiový modul do riadiacieho 
systému.  
Tlačidlo, ale môže byť samozrejme 
spojené aj prostredníctvom káblov 
bez bezdrôtového modulu. 

Pohybové čidlo - Voliteľné 
príslušenstvo
Samozrejmosťou je možnosť 
vybavenia pohybovým čidlom. 
Vysokokvalitné pohybové čidlo so 
širokými možnosťami nastavenia 
dokáže dokonca identifikovať smer 
pohybu osôb a tak eliminovať 
nežiadúce otvárania dverí. 
Takto sa dvere nebudú otvárať 
len ak budete len popred ne 
prechadzať alebo sa budete od 
nich vzdaľovať. 

 Príslušenstvo

PV80.DO PV80.RM

PV80.PC PV80.KR

PV80.RJ

RUČNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

RÁDIOVÝ MODUL PRE VYPÍNAČ

RÁDIOVÝ MODUL

POHYBOVÉ ČIDLO ALTERNATÍVNE KRYTKY POHYBOVÉHO ČIDLA

ROZŠIRUJÚCA SADA PRE RIADIACU JEDNOTKU

 je možné ovládať až 4 dvere;
 systém musí byť vybavený Rádiovým 
modulom PV80.RM

PV80.RV

 napájanie pomocou batérie; 
 funguje spolu s lubovoľným vypínačom ktorý 
je potrebné kúpiť od tretej strany

 systém musí byť vybavený Rádiovým modu-
lom PV80.RM

 modul umožní bezdrôtové funkcie systému a 
vkladá sa do riadiacej jednotky

 Rôzne krytky na pohybové čidlo

 biely montážny rámik pre display 
riadiacej jednotky

 500 mm kábel na prepojenie 
riadiacej jednotky a displayu

 Technické detaily

Zahŕňa:
 čierna krytka
 S rozpoznávaním priameho pohybu
 S čiastočným potlačením pozdĺžnych pohybov
 3 m pripojovacieho káblu
 úchytky

45 €

315 €

126 € 75 €

22 € 34 €

79 €/ kus

/ kus

/ kus

/ kus

/ kus

/ kus
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PV80.1.B

PV80.1.S

PV80.2.B

PV80.2.S

SETY - MONTÁŽ - STENU

SETY - MONTÁŽ - STROP

Vodiaca koľajnica pre montáž na stenu 1
Krycí profil 1
Sada vozíkov a príslušenstva na jedno dverné krídlo 1
Ozubený remeň 1

Vodiaca koľajnica pre montáž na strop 1
Krycí profil 1
Sada vozíkov a príslušenstva na jedno dverné krídlo 1
Ozubený remeň 1

Vodiaca koľajnica pre montáž na stenu 1
Krycí profil 1
Sada vozíkov a príslušenstva pre dve dverné krídla 1
Ozubený remeň 1

Vodiaca koľajnica pre montáž na strop 1
Krycí profil 1
Sada vozíkov a príslušenstva pre dve dverné krídla 1
Ozubený remeň 1

2596 mm

2596 mm

5196 mm

5196 mm

SETY PORTAVANT 80 AUTOMATIC

pre 1 dverné krídlo

pre 1 dverné krídlo

pre 2 dverné krídla

pre 2 dverné krídla

1259 € 1338 €

1259 € 1338 €

1722 € 1880 €

1722 € 1880 €

/ set

/ set

/ set

/ set
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PV80.1.G

PV80.2F.S

PV80.1F.S

2474 mm

2874 mm

Vodiaca koľajnica pre montáž na stenu 1

Krycí profil 1

Profil na montáž na sklo 1

Sada vozíkov a príslušenstva jedno dverné krídlo 1

Ozubený remeň 1

SETY - MONTÁŽ DO SKLENENÉHO FIXNÉHO PANELU

SET PRE MONTÁŽ FIXNÉHO PANELU

pre 1 dverné krídlo

pre 1 dverné krídlo

pre 2 dverné krídla

2596 mm

5196 mm

1387€ 1494 €

1921 € 2168 €

Vodiaca koľajnica pre montáž na strop 1

Krycí profil 1

Sada vozíkov a príslušenstva na jedno dverné krídlo 1

Ozubený remeň 1

Set “Sidelights” montovaný na zadnú stranu profilu 1

- upevňovací profil

- krycí profil pre upevňovací profil

- samolepiace PET vložky pre upevňovací profil

- skrutky

- koncové krytky

Vodiaca koľajnica pre montáž na strop 1

Krycí profil 1

Sada vozíkov a príslušenstva na dve dverné krídla 1

Ozubený remeň 1

Set “Sidelights” montovaný na zadnú stranu profilu 1

- upevňovací profil

- krycí profil pre upevňovací profil

- samolepiace PET vložky pre upevňovací profil

- skrutky

- koncové krytky

Dodávané bez spodnej upevňovacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení

Dodávané bez spodnej upevňovacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení

1493 € 1611  €

1648 € 1783 €
/ set

/ set

/ set
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PV.545

PV.264

PV.254

KRYCÍ PROFIL

PODLAHOVÉ VODÍTKO 

SILIKÓNOVÉ TESNENIE

 pre fixný panel
 Poznámka: nacvakáva sa do otvorenej 
koľajnice fixného dielu

 vymeniteľné podlahové vodítko 
 hrúbka skla 8 až 12,76 mm
 vrátane vložiek

1496 mm 5000 mmTyp 1

5000 mmTyp 32996 mm

 transparentné
 štandardná dĺžka 5 m 

Prosím kontaktujte nás, pri výbere tesnenia.

 Príslušenstvo k PV80

PV.297

UPEVŇOVACIA KONZOLA VODÍTKA NA STENU 

 upevňovacia konzola na stenu pre podkla-
hové vodítka PV.264 a PV.295

 nehrdzavejúca oceľ
 Poznámka: Konzola pre uchytenie podla-
hového vodítka na stenu je súčasťou sady 
príslušenstva komletného setu

10mm

12mm

PV.295 PV.296

PODLAHOVÉ VODÍTKO PRE SKLO TYPU SATINATO

 hrúbka skla 8  a 10 
mm ESG 

 vrátane tela podla-
hového vodítka

 bez samotného tela 
podlahového vodítka (je 
možné použiť telo ktore 
je dodávané v bežnom 
sete)

 bez povrchovej úpravy

24.20 € 26.50 €

48.30 € 52.90 €

17.30 €

15.80 €

12.70 € 17.30 €

27.60 €

/ kus

/ kus

/ kus/ kus

50.60 € 55.20 € 38.00 €/ kus / kus
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PREHĽAD MODELOV 
A ICH PARAMETROV

Základný materiál

Materiál dverného krídla

Maximálna hmotnosť dverí (kg)

Doporučená maximálna šírka dverí (mm)

Hrúbka skla (mm)

Tlmené dovieranie

Možnosť fixného dielu

Nosná konštrukcia na hornej hrane (stena/strop)

Nosná konštrukcia v podlahe

Montáž na sklenenú stenu

Teleskopická funkcia

Synchrónny mechanizmus

Automatické uzatváranie

Elektrické zapojenie

Opracovanie skla

INFORMÁCIE O POSUVNÝCH DVERÁCH

Posuvné dvere sú riešením pre malé i veľké priestory. Dverné 

krídlo zavesené nad dverným otvorom je posúvané popri 

stene. Práve spôsob horného uchytenia je najvýraznejším 

dizajnovým prvkom. V ponuke sú systémy od nenápadných 

profilov, cez vodiace koľajnice až po efektné bodové úchyty. 

Z funkčného hľadiska sú kľúčovými prvkami systém doviera-

nia dverí do posleného centimetra, tichý chod a nízke nároky 

na údržbu systému. 

 úspora priestoru
 dvere širších rozmerov
 jednoduchá manipulácia 
 elegantný dizajn systému
 jednoduchá inštalácia

 potreba bočného priestoru 
min. v šírke dverného krídla

 Bežné posuvné dvere

BEŽNÉ POSUVNÉ

Portavant 60 Portavant 120 V-8000 V-6450

hliník hliník hliník hliník

sklo sklo/drevo sklo/drevo sklo

60 80/120* 80/40 70

1000 1000 1000 1000

8-10.76 8-12.76 8-13.56 8-13.56

 Teleskopické posuvné 

Zvýšené nároky na posuvné dvere spĺňajú teleskopické po-

suvné systémy. Princíp ich fungovania spočíva v súbežnom 

posúvaní sklenených krídel po zdvojenej vodiacej koľajnici. 

To umožňuje uzatvoriť dverný otvor s väčšou šírkou, ako je  

šírka bočného priestoru vedľa dverí pre uloženie sklenených 

panelov. 

 menšie nároky na bočný 
priestor 

 úspora priestoru
 jednoduchá manipulácia
 komfort užívateľa

 komplikovanejší systém a 
tým aj vyššia cena

* 80kg obmedzená pri tlmenom dovieraní
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 Po zemi posuvné dvere

Ak stavebná situácia neumožňuje montáž hornej koľajnice 

pre posuvné dvere vhodnou alternatívou sú posuvné sys-

témy interiérových dverí so spodnou nosnou koľajnicou. Sú 

kvalitatívne identickým riešení ako posuvné dvere s horným 

vedením, pričom dverné krídlo je posúvané po podlahe na 

spodných kolieskach. Práve tento komponent je hlavným di-

zajnovým prvkom, ktorým posuvné dvere dotvárajú interiér. 

 úspora priestoru
 staticky uložené na podlahe
 elegantný dizajn systému

 potreba bočného priestoru 
pre uloženie dverného krídla 
min. v šírke dverného krídla

 nosná koľajnica na podlahe
 podlaha musí byť v rovine

 Automatické posuvné

Najvyšší komfort posuvných systémov poskytujú automa-

tické posuvné dvere. Automatické otváranie a zatváranie 

dverí, pohybové čídlo, diaľkové ovládanie, nastaviteľné 

režimy výkonnosti sú jednoznačne tými hlavnými benefitmi. 

Významnú úlohu pri výbere zohráva spoľahlivosť pohonu, 

celková bezpečnosť systému, náročnosť pri montáži (s/bez 

elektroinštalácie) a následne samotná údržba systému.  

 úspora energie
 úspora priestoru
 vysoká bezpečnosť
 tichý chod
 vysoký komfort užívateľa

 odborná montáž pri 
elektroinštalácii

 cena

AUTOMATICKÉ POSUVNÉ

Portavant 80
Automatic

Linea Automatic

hliník hliník

sklo sklo/drevo

80 80

1000 1400

8 - 12.76* 8-10

TELESKOPICKÉ

Portavant 60 Twinline V-2200

hliník hliník

sklo/drevo sklo

60 100

1000 750

8 - 10.76 8 - 10.76

PO ZEMI POSUVNÉ

Silent Glam Magic Slide

hliník hliník

sklo/drevo sklo

150 80

1250 1100

8-13.56 8

*

* bez koľajnice s pohybom priamo po podlahe



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Leštený chróm Priehľadný

Biela prášková farba

Brúsená mosadz “Antik”

Čierna prášková farba

Šedá prášková farba

Leštený eloxovaný hliník

Strieborný eloxovaný hliník

Imitácia nerezu

Brúsený antikor

Leštený antikor

Matný chróm

Leštená mosadz

Gc

Ef

Mc

Gm

B

Abr Ge

E

Bp

S

M

N

OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 Obchodovanie so spoločnosťou KRAUS Glas Beschlaege, 
s.r.o. sa riadi jej Všeobecnými obchodnými podmienkami 
zverejnenými na www.kraussro.sk.

 Všetky ceny sú bez DPH.
 K cenám tovaru sa môže pripočítavať pomerná časť nákladov 
na prepravu od dodávateľa. 

 Predaj profilov a tesnení len v celých kusoch.
 Rezanie materiálu je len za účelom transportu a vykonáva sa 
s toleranciou ±10 cm za poplatok podľa platného cenníka. 

 Rezanie sa vykonáva sa len na výslovnú žiadosť odberateľa vo 
výnimočných prípadoch. 

 Na každú objednávku sa vzťahujú náklady na balenie v 
prípade transportu odberateľovi.

 Na profily na objednávku sa vzťahujú dodatočné jednorázové 
náklady na transport od dodávateľa.

 V prípade záujmu zasielame tovar kuriérom v rámci SR a ČR 
podľa aktuálnych cien prepravy.

 Príslušenstvo, ktorého kotvenie na sklo je riešené skrutkovým 
spojom je určené výhradne pre kalené bezpečnostné sklo 
alebo kombináciu kalených skiel zlepených bezpečnostnou 
fóliou. V prípade použitia kaleného lepeného skla vo vlhkom 
prostredí alebo v kontakte so silikónom, prosím konzultujte 
stálosť fólie s dodávateľom.
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