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PORTAL schuifdeurbeslagen:  
meer licht en vormgevingsvrijheid  
voor moderne architectuur.

Window systems

Door systems

Comfort systems



Ruimtelijk comfort  
beleven.
Wij brengen  
ruimtes tot leven.
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Voor het ruimtelijke comfort  
van de toekomst.

Met onze producten en oplossingen brengen wij 
ruimtes tot leven, zodat mensen zich daarin thuis 
voelen. Dat is onze motivatie en onze inspiratie, maar 
tegelijk ook de sleutel om samen met onze klanten 
op de lange termijn succesvol te zijn.
Het gevoel voor de eisen van de markt, de ontwik-
kelingen van de toekomst en de behoeften van onze 
klanten heeft ons vandaag de dag wereldwijd tot een 
innovatieve partner gemaakt. Dit hebben wij te dan-
ken aan meer dan 2.800 medewerkers in ongeveer 
80 landen en de intensieve samenwerking met onze 
partners en klanten.

Meer dan 100 jaar ervaring.

Als Duits familiebedrijf ontwikkelen wij reeds in de 
vierde generatie toekomstgeoriënteerde systemen, 
die het leven voor u eenvoudiger maken bij de dage-
lijkse verwerking en uw klanten de zekerheid bieden 
dat uit vier wanden een individueel thuis of een mo-
derne werkomgeving ontstaat.  
In onze showroom kunt u deze visie van ruimtelijk 
comfort live ervaren. Ook al noemden wij het voor-
heen nog geen "ruimtelijk comfort": wij werken er 
inmiddels al meer dan 100 jaar aan.
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Ruimtelijk comfort  
verwerken.
Afgestemd op uw 
behoeften.
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PORTAL biedt een verscheidenheid aan oplossingen. 
PORTAL lost barrières op — niet alleen bij uw klanten, maar 
ook in de planning en bij de montage. Want PORTAL is zeer 
flexibel te gebruiken en levert u optimale oplossingen van 
de sluitstang tot de bouwkundige aansluiting.

Diverse mogelijkheden onder één dak.

Met een breed opgestelde productportfolio voor moderne raamsystemen, deur-
systemen en comfort-systemen heeft SIEGENIA gewoon alles onder één dak, in 
streng geteste kwaliteit en met tal van innovaties. Onze PORTAL schuifdeur- 
beslagen bieden u een breed spectrum aan openingstypes alsmede oplossingen 
met een maximale 12 m openingsbreedte bij 0 mm dorpelhoogte.

Meer flexibiliteit en economische efficiëntie.

Met PORTAL schuifdeurbeslagen hebt u alle opties voor de individuele schaalver-
deling om uw systemen uiterst precies met iedere projecteis te kunnen uitlijnen. 
Daarbij zorgen de hoge mate van voormontage, de optimale instelmogelijkhe-
den en het geringe aantal beslagonderdelen voor efficiëntere processen en een 
strakkere logistiek. Zo stellen wij onze hef-schuifsystemen in de COMFORT UNIT 
als montageklaar compleet-zorgeloos-pakket voor u ter beschikking.

Diensten op maat.

Het zijn vaak de kleine dingen die in de praktijk het doorslaggevende verschil 
maken. Met SIEGENIA hebt u een partner, die op ieder detail let en uw dagelijkse 
behoeften als geen ander kent. Daarom hebben wij niet alleen onze productsys-
temen, maar onze totale knowhow perfect voor u gebundeld, in servicepakket-
ten, die u ter zake adviseren, informeren of ter plaatse ondersteunen. Of het nu 
is voor uw productie, de training van uw medewerkers, uw marketing of voor uw 
montage: wij staan voor u klaar!
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Ruimtelijk comfort 
plannen.
Daarop  
kunt u bouwen.

Uitgebreide ondersteuning. 
Wij willen u graag ondersteunen met 
gekwalificeerde adviezen en diensten. 
Daarnaast staat ons team met objectadvi-
seurs en toepassingstechnici met de 
bijbehorende datatechniek en software 
voor u klaar.

architecten.siegenia.com

Meer planningskwaliteit met ruimtelijk comfort.

Onze hoogwaardige beslag-, ventilatie- en gebouwentechniek 
levert u niet alleen belangrijke bouwstenen voor moderne woon- en 
ruimteconcepten, maar goed op elkaar afgestemde systemen. Want 
pas als alle functies in de ruimte als één systeem samenwerken, kan 
uit een ruimte een leefruimte ontstaan.  
Met SIEGENIA hebt u de vrijheid om het comfort te scheppen, waar-
mee ruimtes tot leven komen: ruimtelijk comfort.
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PORTAL openingstypes
Meer breedte in verschillende varianten.

De ware grootte van een ruimte wordt niet gemeten in vierkante meters, maar 
in visuele ruimtelijkheid en natuurlijk daglicht. Dit is waar grote schuif elementen 
met ons PORTAL beslag goed tot hun recht komen. Want door maximale pro-
ductkwaliteit en innovatieve comfortdetails kunnen ze in iedere orde van groot-
te, gewichtsklasse en soort materiaal zeer licht en veilig bediend worden. Portal 
lost barrières als sneeuw voor de zon op, niet alleen bij uw klanten, maar ook in 
de planning en bij de montage.  

Hef-schuif
PORTAL HS

ECO SLIDE schuif
PORTAL ES

Parallel-schuif-kiep
PORTAL PSK comfort
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Schuif
PORTAL CS

Vouwschuif
PORTAL FSPLUS

Parallel-schuif
PORTAL PS comfort
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PORTAL openingsschema's
Meer dan alleen schema F.

Hef-schuif
PORTAL HS

ECO SLIDE schuif
PORTAL ES

Parallel-schuif-kiep
PORTAL PSK comfort

max. 8.000 mm

max. 6.000 mm

max. 4.000 mm

max. 10.000 mm

max. 5.000 mm

max. 19.800 mm

L

C

F

K

max. 13.300 mm

A A A

K

K

C

G

D

max. 6.700 mm

G

G2

G3

H

E

max. 9.900 mm
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Schuif
PORTAL CS

Vouwschuif
PORTAL FSPLUS

Parallel-schuif
PORTAL PS comfort

max. 8.000 mm

max. 6.000 mm

max. 4.000 mm

max. 10.000 mm

max. 5.000 mm

AA

K

K

C

G

220

max. 1.800 mm

330

321

max. 2.700 mm

440

431

max. 3.600 mm

550

541

532

max. 4.500 mm

660

651

633

max. 5.400 mm

770

761

743

max. 6.300 mm
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PORTAL HS
Het baanbrekende hef-schuifsysteem
voor meer comfort en openingsbreedte.

Meer ruimtelijk comfort en schaalvarianten.

Met een openingsbreedte van max. 12 m en een kleine 20 m totale breedte 
brengt PORTAL HS eenvoudig beweging in moderne vormgevingsconcepten. Na 
meerdere decennia ontwikkelingswerkzaamheden kunnen zelfs hef-schuifele-
menten van 400 kg vleugelgewicht uitgesproken comfortabel en veilig bediend 
worden. De innovatieve vormgevings- en uitrustingsopties, die gaan van een 
SOFT CLOSE-functie via een inbraakwering tot RC3 tot de verdekt liggende 
motoriek of openings- en sluitcontrole, bieden u alle mogelijkheden voor een in-
dividuele schaalverdeling. Zo kunt u flexibel voor meer ruimtelijk comfort zorgen 
of uw systemen exact afstemmen op specifieke projecteisen.

Grote efficiëntie en slanke logistiek.

De PORTAL-hef-schuiftechniek voor hout, kunststof en aluminium is zo veelzijdig 
en geavanceerd dat hij veelzijdige opties van ruimtelijk comfort ook met grote 
mogelijkheden voor tijdsbesparing en kostenverlaging combineert. Zo zorgen de 
hoge mate van voormontage, de optimale instelmogelijkheden en het geringe 
aantal beslagonderdelen voor efficiëntere processen en een strakkere logistiek. 
Bovendien stellen wij onze hef-schuifsystemen in de COMFORT UNIT ook als 
montageklare compleet-zorgeloos-pakketten voor u ter beschikking.

Revolutionaire montage.  
Onze hef-schuifsystemen met de ECO PASS 

dorpel zijn perfect op u afgestemd. Want 
door de  compleet-zorgeloze-service van de 

COMFORT UNIT ontvangt u montageklare 
totale pakketten, waarbij alles al voor u in-

gekort, voorgeboord en voorgemonteerd is..

Voortreffelijke vormgeving. 
Met onze gelijkliggende dorpel ECO PASS SKY axxent 
biedt u uw klanten een oplossing, die barrièrevrij-
heid, energie-efficiëntie en design effectief met 
elkaar combineert. Deze oplossing zorgde voor de 
hoogste onderscheiding; de gerenommeerde  
Red Dot Award. 
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Hef-schuif

PORTAL HS
Productoverzicht.

PORTAL HS 150 PORTAL HS 200 PORTAL HS 300
PORTAL HS 400
PORTAL HS 400 compact

Openingstype Hef-schuif Hef-schuif Hef-schuif Hef-schuif

Profiel Hout Hout, kunststof, aluminium Hout, kunststof, aluminium Hout, kunststof, aluminium

Vleugelbreedte in mm 650–2.485 590–2.485 720–3.335 1.370–3.335

Vleugelhoogte in mm 1.175–2.690 1.175–2.690 1.175–3.325 1.175–3.325

Vleugelgewicht in kg max. 150 200 300 400

Kwaliteitsbewaking QM-346-gecertificeerd 
(H3), corrosieklasse 5  

QM-346-gecertificeerd 
(H3), corrosieklasse 5  

QM-346-gecertificeerd 
(H3), corrosieklasse 5  

QM-346-gecertificeerd (H3),  
corrosieklasse 5  

Greephoogte
In trappen variabel
(510, 810, 910, 1010,  
1.110 mm)

410 mm maat 170
1.010 mm maat 220, 260

410 mm maat 170
1.010 mm maat 220, 260

410 mm maat 170
1.010 mm maat 220, 260

Schema’s A, C, D, G, G2, G3, 
H, K, F, E, L

A, C, D, G, G2, G3, 
H, K, F, E, L

A, C, D, G, G2, G3, 
H, K, F, E, L

A, C, D, G, G2, G3, 
H, K, F, E, L

Thermisch gescheiden dorpel 
(optioneel barrièrevrij) ◉ ◉ ◉ ◉

Zelfreinigende looprol – – ◉ ◉

In hoogte verstelbare loopwagen 
met kogelgelagerde looprollen – – ◉ ◉

Bereikbare weerstandsklasse 
volgens EN 1627–1630 RC2, RC3 RC2, RC3

Greep aan binnen- en buitenkant afsluitbaar ◉ ◉ ◉ ◉

Barrièrevrijheid volgens DIN 18040 ◉ ◉ ◉ ◉

Beglazing tot op de dorpel – ◉ – ◉

SOFT CLOSE-functie ◉ ◉ ◉ ◉

Kierventilatie ◉ ◉ ◉ ◉

AEROMAT flex ◉ ◉ ◉ ◉

Gemotoriseerde aandrijvingen DRIVE axxent HSA smart DRIVE axxent HSA smart DRIVE axxent HSA smart

Openings- en sluitcontrole AEROCONTROL ◉ ◉ ◉ ◉

Bijzondere kenmerken Optionele comfort-sluit-
stang met energieopslag

Optionele comfort-sluit-
stang met energieopslag

Optionele comfort-sluitstang met 
energieopslag

Opties voor meer ruimtelijk comfort

Planning en montage
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Voordelen

• Flexibel schaalbare draagkracht tot 200 kg, 300 kg of 400 kg
• Snelle en eenvoudige montage: gering aantal beslagonderdelen, hoge mate 

van voormontage en optimale instelmogelijkheden
• Ook leverbaar als montageklaar COMFORT UNIT compleet-zorgeloos-pakket
• Standaaard veilige, soepele bediening en kierventilatie
• Hoge basisveiligheid als standaard, profielafhankelijk uit te breiden tot RC3
• Profielafhankelijk met SOFT CLOSE: remt de vleugel af en trekt deze dicht
• Comfort-sluitstang voor zware vleugels
• Openings- en sluitcontrole AEROCONTROL mogelijk
• Meer energie-efficiëntie en barrièrevrijheid dankzij de ECO PASS dorpel
• Meer lichtinval door de ECO PASS SKY oplossingen

PORTAL HS 150 PORTAL HS 200 PORTAL HS 300
PORTAL HS 400
PORTAL HS 400 compact

Openingstype Hef-schuif Hef-schuif Hef-schuif Hef-schuif

Profiel Hout Hout, kunststof, aluminium Hout, kunststof, aluminium Hout, kunststof, aluminium

Vleugelbreedte in mm 650–2.485 590–2.485 720–3.335 1.370–3.335

Vleugelhoogte in mm 1.175–2.690 1.175–2.690 1.175–3.325 1.175–3.325

Vleugelgewicht in kg max. 150 200 300 400

Kwaliteitsbewaking QM-346-gecertificeerd 
(H3), corrosieklasse 5  

QM-346-gecertificeerd 
(H3), corrosieklasse 5  

QM-346-gecertificeerd 
(H3), corrosieklasse 5  

QM-346-gecertificeerd (H3),  
corrosieklasse 5  

Greephoogte
In trappen variabel
(510, 810, 910, 1010,  
1.110 mm)

410 mm maat 170
1.010 mm maat 220, 260

410 mm maat 170
1.010 mm maat 220, 260

410 mm maat 170
1.010 mm maat 220, 260

Schema’s A, C, D, G, G2, G3, 
H, K, F, E, L

A, C, D, G, G2, G3, 
H, K, F, E, L

A, C, D, G, G2, G3, 
H, K, F, E, L

A, C, D, G, G2, G3, 
H, K, F, E, L

Thermisch gescheiden dorpel 
(optioneel barrièrevrij) ◉ ◉ ◉ ◉

Zelfreinigende looprol – – ◉ ◉

In hoogte verstelbare loopwagen 
met kogelgelagerde looprollen – – ◉ ◉

Bereikbare weerstandsklasse 
volgens EN 1627–1630 RC2, RC3 RC2, RC3

Greep aan binnen- en buitenkant afsluitbaar ◉ ◉ ◉ ◉

Barrièrevrijheid volgens DIN 18040 ◉ ◉ ◉ ◉

Beglazing tot op de dorpel – ◉ – ◉

SOFT CLOSE-functie ◉ ◉ ◉ ◉

Kierventilatie ◉ ◉ ◉ ◉

AEROMAT flex ◉ ◉ ◉ ◉

Gemotoriseerde aandrijvingen DRIVE axxent HSA smart DRIVE axxent HSA smart DRIVE axxent HSA smart

Openings- en sluitcontrole AEROCONTROL ◉ ◉ ◉ ◉

Bijzondere kenmerken Optionele comfort-sluit-
stang met energieopslag

Optionele comfort-sluit-
stang met energieopslag

Optionele comfort-sluitstang met 
energieopslag
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Hef-schuif

ECO PASS dorpels
Voorzien van barrièrevrijheid en energie-efficiëntie.

De unieke ECO PASS dorpel voor onze PORTAL hef-schuifelementen combineert 
barrièrevrijheid en hoge energie-efficiëntie op een flexibel en montagevriendelijk 
wijze. Daarvoor is de ECO PASS dorpel in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar: 
als standaard variant, met 5 mm-looprail of in de gelijkliggende axxent-variant 
met 0 mm-looprail. De eersteklas warmte-isolatie en bijzondere stabiliteit van 
de eendelige oplossing wordt door het innovative 10-kamer-profiel inclusief 
versterking bereikt. Voor een vaste beglazing die gelijk loopt met de vloer zijn er 
dorpeluitvoeringen als SKY-varianten verkrijgbaar.

ECO PASS
Standaard

ECO PASS 
5 mm-looprail

ECO PASS axxent 
0 mm-looprail
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De unieke ECO PASS dorpel is voor 
alle grotere profielsystemen ver-
krijgbaar: 

Kunststof
• Budvar KF C28/48
• Internova HST 6000
• Gealan S8000 IQ
• Gealan S9000
• Profine PremiDoor 76
• Profine PremiDoor 88
• Rehau Geneo
• Rehau Synego
• Salamander evolutionDrive: HST 
• Vekaslide 82
• Schüco LivIngSlide
• Andere systemen in voorbereiding

Hout
IV 68, IV 78, IV 88, IV 92

Hout-aluminium
• Aluron
• Bug
• Gutmann
• Stemeseder

Warmte-isolatie
Hoge energie-efficiëntie en  
duidelijk minder condensrisico.

Stabiliteit
Uiterst robuuste oplossing in het 
elegante en smalle design.

Verscheidenheid aan profielen 
Met de juiste maat en zeer flexibel in 
gebruik voor alle soorten profielen.

De in de dorpel geïntegreerde 
aluminium- of staalversterking 
zorgt voor een extreem hoge mate 
van stabiliteit. In de hoeken van de 
dorpel wordt dit bereikt door spe-
ciale hoekverbindingen. De precies 
passende sokkelprofielen nemen de 
dorpelbelasting in de vloer volledig 
en gelijkmatig op.

Met zijn unieke 10-kamer-construc-
tie zorgt het profiel van de dorpel 
voor een eersteklas warmte-isolatie  
De precies passende dorpelprofielen 
met de verschillende hoogtevarian-
ten spelen hierbij een belangrijke rol.  
Ook het gevaar van een condens-
vorming in het koude seizoen wordt 
duidelijk minder. 
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Hef-schuif

ECO PASS dorpels
Uitvoeringen in het doorgangsbereik:  
de dorpelhoogte.

ECO PASS Standaard
Optimaal geschikt voor renovaties 
met een afwijkende vloer.

ECO PASS 5 mm-looprail 
Met een comfortabele doorgangs-
hoogte van 5 mm door middel van 
optionele en achteraf aan te brengen 
opvulplaten  

ECO PASS axxent 
De dorpel voor absoluut naadloze 
overgangen zonder afschuiningen.

De ECO PASS standaarduitvoering 
is de klassieke hef-schuifdorpel met 
een kleine opstap en een verwissel-
bare looprail, waarvan de hoogte 
naar keuze 5 mm of 15 mm kan zijn. 
Daardoor is hij uitermate geschikt 
voor renovaties, waarbij tussen het 
binnen- en buitengebied een vloer-
verschil bestaat.

In deze dorpeluitvoering wordt de 
doorgangshoogte door aanvullende 
opvulplaten en de speciale looprail 
tot 5 mm verlaagd. Hierdoor wordt de 
dorpel barrièrevrij volgens DIN 18040-
2 en wordt tegelijkertijd een elegant 
dorpeldesign geboden.

De gelijkliggende dorpel voor 
hout-aluminium-systemen verlaagt 
de hoogte van de dorpel inclusief de 
looprail zonder enige afschuining 
tot 0 mm. Dankzij de samenwerking 
met een toonaangevende leveran-
cier van afwateringssystemen maakt 
de hoogwaardige totaaloplossing 
ook een optimale bouwaansluiting 
mogelijk. De sterke constructie met 
afdichtplaatjes, indrukdichtingen en 
dorpelprofielen zorgt voor maximale 
dichtheid, terwijl het roostersysteem 
ervoor zorgt dat water en vuil zich 
niet ophopen.

Montagevoordelen

• Vakkundige bouwkundige aansluiting door een perfect standaard- en toebehorenassortiment 
• Een oplossing bestaande uit een geheel waardoor er een nette afwerking tussen de dorpel en 

het kozijn ontstaat
• Veelzijdig profielassortiment, van afdichtrails in diverse lengtes tot waterlijsten voor een  

homogene afdekking zonder randen
• ECO PASS: voor HS-systemen van hout, hout-aluminium of kunststof
• ECO PASS axxent: voor HS-systemen van hout-aluminium
• Leverbaar als montageklaar COMFORT UNIT compleet-zorgeloos-pakket

18



De ECO PASS axxent laat de dorpel naadloos in de vloer 
overgaan. Bij een afwateringsgoot voor de vaste beglazing is 
een identiek roosterdesign zoals in het dorpelgebied mogelijk. 
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Hef-schuif

Montagevoordelen

• Diversificatie van het productassortiment voor klantoplossingen op maat
• Leverbaar als montageklaar COMFORT UNIT compleet-zorgeloos-pakket
• Beschikbare hout-profielsystemen: IV 78, IV 88, IV 92
• Beschikbare hout-alu-profielsystemen: Aluron, Bug, Gutmann, Stemeseder

Om licht en grenzeloos te wonen, maakt de ECO 
PASS SKY onderdorpel de beglazing van de tweede 
vleugel tot direct op de dorpel mogelijk.  
Zo bereikt u in combinatie met smallere vleugel-
profielen een schuifdeurontwerp dat de woonruim-
te optisch vergroot en de grens tussen binnen en 
buiten opheft. Door de barrièrevrije dorpel geldt dat 
natuurlijk ook voor de doorgang. De ECO PASS SKY 
dorpel is geschikt voor PORTAL HS elementen van 
hout of hout-aluminium.

De onderdorpel ECO PASS SKY axxent voor 
hout-aluminium-systemen laat niet alleen de 
dorpel en looprail tot nul millimeter zakken, maar 
laat ook de vaste beglazing naadloos in de dorpel 
overgaan, zodat barrièrevrijheid met maxima-
le lichtdoorlatendheid gecombineerd wordt. Het 
kleurdesign van de dorpel kan aan het vloer- of 
kozijnmateriaal worden aangepast en ook het ku-
busdesign van de vleugelafdekkappen voldoet aan 
bijzondere eisen: de twee millimeter diepe metalen 
afdekkingen zorgen nauwelijks voor een verhoging 
en kunnen aan alle greepkleuren worden aange-
past.

ECO PASS SKY
Beglazing tot op de dorpel voor meer lichtinval 
en optische breedte.

ECO PASS SKY axxent 
Naadloze overgang van de vaste beglazing 
in de dorpel voor maximale designeisen. 

Vaste beglazing in de dorpelVaste beglazing tot op de dorpel

ECO PASS dorpels
Uitvoeringen in het gebied van de vaste beglazing:  
het SKY-effect.
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ECO PASS SKY axxent: een vloeiende overgang bij de 
doorgang en de vaste beglazing zorgen voor een barrière-
vrij en strak design volledig afgewerkt met vlakke en 
elegante metalen afdekkappen (kubusdesign). Het 
kleurdesign van de dorpel kan zeer flexibel aan de vloer of 
het raamkozijn worden aangepast.
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Hef-schuif

COMFORT UNIT
Totaal hef-schuifpakket voor optimale montage 
met de ECO PASS dorpel.

Volledig gereed voor montage: alles afgekort, 
voorgeboord en voorgemonteerd.

Met de nieuwe SIEGENIA online shop is het hele 
bestelproces ook afgestemd op de productie. De 
configurator geeft u een oplossing met één muisklik 
die u automatisch alle mogelijkheden laat zien en 
alle bestelfouten uitsluit.  
Dankzij de orderhistorie en het systeem voor het 
volgen van de leveringen is alles in een overzicht te 
zien. Hier zorgt  SIEGENIA voor.

Montagevoordelen

• Aanzienlijke besparing van tijd, montagekosten en opslagruimte
• Geen kostbaar voorraadbeheer, niet meer zoeken naar beslagonderdelen en geen voorraadrisico
• Geen afval, geen zaagverlies, geen montagerisico
• Hogere flexibiliteit tijdens montagepieken
• Snelle en eenvoudige configuratie in de SIEGENIA online shop met plausibiliteitscontrole 

Met de COMFORT UNIT hebt u een compleet- 
zorgeloze-service binnen handbereik, die een 
revolutie in de montageprocessen teweegbrengt. 
Naast dat de ECO PASS dorpel al helemaal voor-
geboord en gemonteerd wordt,  worden ook alle 
verdere beslagcomponenten geassembleerd. Van 
de loopwagen en de geleidingsrail tot de greep en 
de sluitstang: alles is op maat gesneden en zo ver 
mogelijk voorgemonteerd. De nieuwe SIEGENIA 
online shop maakt ook de bestelling en configuratie 
nog veiliger, sneller en eenvoudiger.

Afgestemd op snelle montageprocessen:  
de nieuwe online shop met configurator.
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shop.siegenia.com Veilig configureren met onmiddellijke  
plausibiliteitscontrole

Snelle bewerking van de individuele bestelling

Snelle levering, 
indien gewenst binnen 48 uur

De COMFORT UNIT bevat alle beslagcomponenten  
zoals een loopwagen, een sluitstang en een greep:  

precies passend geconfectioneerd en op maat gemaakt.

ECO PASS dorpel – met hoekverbinding kozijn, middendeel, 
opzetlijst, adapterprofiel, alle dichtingen en een de looprail: 
op maat gemaakt, voorgeboord en volledig gemonteerd. 
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Hef-schuif

Sluitstang
Hoogwaardige oplossingen, zodat veiligheid en  
bedieningscomfort perfect samengaan.

Montagevoordelen

• Doornmaten 27,5 mm en 37,5 mm
• De nieuwe generatie regeldelen en sluit-

stangen is zo op elkaar afgestemd dat er 
meer maattolerantie aanwezig is.

Montagevoordelen

• Doornmaten 27,5 mm en 37,5 mm
• Verdekt liggende aandrukverstelling voor +/- 2 mm
• Geen slijtage van het kozijndeel door zwenkhaken 

met rolgeleiding

Afhankelijk van het profielsysteem 
wordt met twee of vier vergren-
delingsnokken en een toebeho-
renuitrusting zonder problemen 
een inbraakwering tot RC2 bereikt. 
Bovendien kan voor enkele profiel-
systemen met vier vergrendeling-
snokken en toebehorenuitrusting 
een geteste RC3-inbraakwering 
gerealiseerd worden. 

De eerste klas afdicthting onstaat 
door drie zwenkhaken met een 
geïntegreerde blokkeerfunctie  in 
combinatie met accessoires voor 
een hoge inbraakwering tot RC2. 
Door de vlakke sluitplaten steken 
er geen beslagonderdelen uit in het 
doorgangsbereik. Bij het sluiten van 
de deurvleugel glijden de zwenkha-
ken via de vergrendelrollen zacht en 
slijtagevrij in de sluitplaten en wordt 
zo de belasting op de sluitstang ver-
minderd. De kierventilatiefunctie is 
standaard geïntegreerd en de verdekt 
liggende aandrukverstelling bedraagt 
+/- 2 mm.

Sluitstang met vergrendelingsnok 
Inbraakwering tot RC3.

Zwenkhaaksluitstang
Vlak, strak en veilig.
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Montagevoordelen

• Vermogensopslageenheid voorgemonteerd 
en gereed voor inbouw gefixeerd

• Aanvullende demper voor nog meer bedie-
ningsveiligheid ter plekke achteraf aan te 
brengen

De sluitstangdemper garandeert ook 
bij zware vleugels de spelingsvrije ver-
binding tussen greep en sluitstang. Zo 
wordt bij de bediening de kracht over-
gebracht zonder tilverliezen en wor-
den krakende geluiden voorkomen. In 
alle PORTAL HS sluitstangen met een 
doornmaat van 27,5 en 37,5 mm is de 
demper standaard geïntegreerd.

Sluitstangdemper
Perfecte, geruisloze krachtoverdracht 
zonder hefverliezen.

Montagevoordelen

• Geen aanvullend beslagonderdeel  
of kosten: in alle HS-sluitstangen met  
27,5 mm of 37,5 mm doornmaat reeds 
geïntegreerd

De comfort-sluitstang is voor nok-
kenvergrendeling en zwenkhaak-
sluiting beschikbaar. Daarin is een 
vermogensopslageenheid voorge-
monteerd. De spiraalveer gebruikt 
de gewichtskracht van de vleugel om 
het aandraaimoment te reduceren en 
hem gemakkelijker op te tillen. Bij het 
laten zakken in de sluitstand wordt 
ongecontroleerd terugslaan van de 
greep voorkomen. Afhankelijk van 
het gewenste comfort kan voor de 
comfort-sluitstang bij vleugelgewich-
ten vanaf ca. 300 kg ook een demper 
gebruikt worden. Het terugslaan van 
de greep wordt daardoor nog verder 
beperkt.

Comfort-sluitstang
Zodat de greep niet terugveert en 
het optillen makkelijker wordt.

Speciale veer: 
als het element 
gesloten is, dient 
de veer als 
energieopslag.

Bij het openen van 
het element neemt 
de veer de kracht 
weer af.
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Hef-schuif

Toebehoren
Meer comfort en veiligheid, meer vormgevingsvrijheid  
en frise lucht.

Montagevoordelen

• Groot aantal varianten tot aan de uitvoering met cilinder toe
• Perfect afgestemd op het beslag en het vleugelgewicht
• Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren
• Bij speciale kleurwensen: optie voor achteraf lakken

Montagevoordelen

• Met alle sluitstanguitvoeringen realiseer-
baar, ook met een zwenkhaaksluitstang

PORTAL HS grepen zorgen voor  spelingsvrij en geruisloos ver- en 
ontgrendelen met een duurzame optimale werking. Ze zijn perfect 
op het hef-schuifbeslag en het vleugelgewicht afgestemd en staan 
in een uitgebreid kleurenpalet ter beschikking. Bij speciale wensen 
bestaat ook de mogelijkheid van achteraf lakken. Door het vele 
aantal varianten zijn verschillende configuraties van de schuifdeur 
mogelijk.

PORTAL hef-schuifsystemen zijn in 
alle sluitstanguitvoeringen stan-
daard met een kierventilatiefunctie 
uitgerust, die heel eenvoudig via de 
greep geselecteerd kan worden. Zo 
kan met een luchtverversing van 
max. 265 m³/h comfortabel en zon-
der storende tocht voor een gezond 
ruimteklimaat worden gezorgd. 

Grepen
Kwaliteit die u direct kunt herkennen.

Kierventilatie
Standaard frisse lucht.

Talrijke wittinten

zilver

RVS-look

titanium mat licht

F9

EV1 gean.

EV2 gean.

oudgoud

middelbrons

RAL 8019

RAL 8022

RAL 9005

26



Montagevoordelen

• Past zich automatisch aan elke positie en tolerantie van de vleugel aan 
met behulp van veerlagers

• Volledig verdekt liggende en onderhoudsvrije oplossing
• Ontziet de hef-schuifelementen en voorkomt daarmee materiaalschade

Montagevoordelen

• Afzonderlijk of per paar, horizontaal of 
verticaal op het element in de aanwezi-
ge constructieruimte bruikbaar - zonder 
uitfrezing

• Snelle en eenvoudige montage ter plaatse: 
flexibel telescopisch uittrekbaar kanaal 
voor 70 tot 125 mm profieldiepte, optione-
le kanaalverlengingen voor max. 235 mm 
profieldiepte

Als aanvulling op de handmatige 
kierventilatie kan met de passieve 
ventilator AEROMAT flex ook een 
gebruikersonafhankelijke ventila-
tie gerealiseerd worden. Hiervoor 
maakt de ventilator optimaal ge-
bruik van de beschikbare inbouw-
ruimte en kan deze vrijwel volledig 
worden weggewerkt zonder uitspa-
ringen in het element. De toevoer 
van frisse lucht is zelfs bij gesloten 
rolluiken of zonweringen mogelijk 
en biedt door optionele isolerende 
modules een hoge geluidswering 
tot 55 dB. Afhankelijk van de ven-
tilatorvariant wordt de aanvoer-
luchtopening automatisch door 
de luchtvochtigheid in de ruimte 
gereguleerd.

De innovatieve SOFT CLOSE-functie, die onzichtbaar in de vleu-
gel geïntegreerd kan worden, bestaat uit een stuurelement in de 
SC-geleidingsrail en een demper. Hij remt de vleugel kort voor de 
eindpositie zacht af en trekt hem vervolgens zelf dicht. Dat mini-
maliseert bij onvakkundige bediening het risico op verwondingen 
en sluit materiaalschade uit.

AEROMAT flex
Optioneel integreerbare passieve 
ventilator voor het gebruikersonaf-
hankelijk ventileren.

SOFT CLOSE-functie
Remt de vleugel net als een keukenlade voor de 
eindpositie automatisch af.
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Hef-schuif

Montagevoordelen

• Verkorte aanslagtijd door het weglaten van een tandemoplossing  
bij 350-400 kg vleugelgewicht

• Max. 12 mm smallere en efficiëntere kozijnconstructie met handhaving 
van de vleugelstabiliteit onder

Montagevoordelen

• Geïntegreerde fijnafstelling met bijstelre-
serves van max. 3 mm voor het eenvoudig 
optillen van de vleugel in het achterste 
gedeelte

• Besparing van tijd en kosten door een 
snellere en meer flexibele uitlijning van de 
vleugel bij de montage ter plaatse

• Tolerantiecompensatie van een eventuele 
V-voeg op de sluitzijde mogelijk

Loopwagens
Maken zwaargewichten nagenoeg gewichtloos.

Deze loopwagen laat door zijn lastverdeling met pendellagers 
op acht rollen zelfs zware vleugelgewichten gewichtsloos op 
en neer glijden. Zijn zeer geringe bouwhoogte maakt bijzonder 
smalle vleugelprofielen mogelijk en zorgt met het verhoogde 
glaspercentage niet alleen voor meer daglicht, maar ook voor 
betere U-waarden. Door af te zien van een tandemoplossing bij 
350–400 kg vleugelgewicht worden de aanslagtijden korter.

De in hoogte verstelbare loopwagens 
maken niet alleen de schuifbewe-
ging moeiteloos en soepel, maar de 
montage ter plekke is al een duidelijk 
gemaksvoordeel.

HS 400 compact loopwagen
Brengt wel acht zelfinstellende rollen tot 400 kg vleugelgewicht 
moeiteloos in beweging.

HS loopwagen in hoogte verstelbaar
De oplossing voor de perfecte fijnaf-
stelling tot 400 kg.

Max. 3 mm
hoogteverstelling
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Montagevoordelen

• Eenvoudige montage van de PVC-afdek-
lijst

• Volumineuze dichting compenseert pro-
ductietoleranties

• Eenvoudig instellen door middensluitingen 
met aandrukregeling

Montagevoordelen

• Eenvoudige montage van de PVC-afdek-
lijst  

• Ter afdichting van het bovenste gedeelte 
van de vleugel ook horizontaal bruikbaar

• Tolerantiebereik vleugel +/- 3 mm in beide 
richtingen

• Optioneel met extra borsteldichting
• Eenvoudige, onzichtbare bevestiging door 

voorgeboorde schroefgaten

Montagevoordelen

• Eenvoudige montage van de PVC-afdek-
lijst  

• Vergroot tolerantiebereik vleugel
• Zeer snelle verwerking en eenvoudige 

bevestiging door vooraf vervaardigde 
schroefgaten en een hoekdeel tussen 
horizontale en verticale afdeklijst

Afdeklijsten
Laten nog kou noch warmte nog inbrekers door.

De afdeklijst C voor houten ele-
menten maakt een betrouwbare 
afdichting van de ruimte tussen de 
bewegende en de vaste vleugel mo-
gelijk. Voor een inbraakwering tot 
RC2 kunnen drie inhaakbeveiligingen 
van aluminium in de rail gemonteerd 
worden, die het uittillen van de vleu-
gel effectief voorkomen.

De nieuwe afdeklijst C28/48 maakt 
een effectieve afdichting mogelijk 
in het verticale en in het cruciale 
bovenste horizontale vleugelbe-
reik. Bovendien kan met weinige 
aanvullende beslagonderdelen een 
inbraakwering tot RC2 worden 
gerealiseerd. Daarmee biedt deze 
oplossing alle voorwaarden voor een 
hoog ruimtelijk comfort.

Deze consequente verdere ontwik-
keling van de afdeklijst C28/48 zorgt 
voor nog meer ruimtelijk comfort 
en voor nog meer snelheid in de 
verwerking. In combinatie met het 
HS 4.0 afdichtsysteem garandeert 
de DS28/48/28 horizontaal boven 
en verticaal een optimale dichtheid 
en wordt met weinig aanvullende 
beslagonderdelen een gecontro-
leerde inbraakwering van max. RC3 
mogelijk.

Afdeklijst C
Goede isolatiewaarden.

Afdeklijst C28/48
Optimale isolatie voor smalle  
profielaanzichten.

Afdeklijst DS28/48/28
Optimale isolatie en optioneel  
hoge veiligheid bij smalle  
profielaanzichten.
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Hef-schuif

Motoriek en controle
De nieuwe lichtinval van het wonen.

Montagevoordelen

• Toepasbaar voor het openingsschema A en C met max. 400 kg vleugelgewicht
• Snelle en eenvoudige montage en inbedrijfstelling:  

voorgemonteerde aandrijving en automatisch inleren
• Schaalbaar voor lichtere hef-schuifvleugels:  

aanvullende productvariant tot 200 kg vleugelgewicht

Met dit deels verdekte en voor de kosten-baten-optimalisering schaalbare 
aandrijvingssyteem kunnen vleugelgewichten tot 400 kg volledig automatisch 
opengaan, dichtgaan en veilig vergrendelen. Daarbij zorgt de volledig verdekt 
liggende hefaandrijving voor duidelijke designvoordelen. Door de standaard 
geïntegreerde Wifi-module, die een eigen Wifi-netwerk ter beschikking stelt, 
maar ook kinderlijk eenvoudig met het privé netwerk verbonden kan worden, 
functioneert de bediening niet alleen via de knop, maar ook via de SIEGENIA 
Comfort App. Deze zorgt voor aanvullende comfort-functies en bevat net als bij 
alle SIEGENIA smart-toestellen een slimme installatieassistent.

DRIVE axxent HSA smart
Volledig automatisch, deels verdekt aandrijfsysteem voor  
maximaal bedieningscomfort en een strak design.
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Met de SIEGENIA Comfort App kunnen alle SIEGENIA smart-producten 
intuïtief en ook met een afstandsbediening worden bediend, gekoppeld en 
gecontroleerd. Dat geldt behalve voor slimme ventilatoren, controle- en 
toegangscontrolesystemen vanzelfsprekend ook voor de slimme aandrij-
vingen. Zo kunnen ook grote hef-schuifelementen comfortabel bediend en 
geautomatiseerd worden. 
De SIEGENIA Comfort App zorgt voor talrijke extra functies zoals het gemo-
toriseerd opstarten van de kierventilatie en de vrije timerinstelling van 1 tot 
59 minuten als alternatief voor de automatische 10 minuten-ventilatie.

SIEGENIA Comfort App
Alle apparaten en functies van de slimme  
SIEGENIA-wereld in één enkele app.

Montagevoordelen

• Universeel toepasbaar
• Voor houten, hout-aluminium en enkele 

kunststof systemen ook als verdekte 
variant

• BUS-geschikt voor de gebouwenregel-
techniek

• VdS-gekeurd en afhankelijk van scha-
kelaartype goedgekeurd tot de hoogste 
bewakingsklasse C

Met deze verdekt in het profiel 
integreerbare magneetschake-
laar kunnen hef-schuifelementen 
optimaal in centrale controle- of 
alarmsystemen opgenomen worden. 
Daarbij kan zowel de openingstoe-
stand alsook de correcte vergrende-
ling gecontroleerd worden.

AEROCONTROL  
magneetschakelaar
Openings- en sluitcontrole  
tot de VdS-klasse C.

Open- en dichtgaan

Kierventilatie

Ver- en ontgrendelen

Ventilatietimer

Tussenstop
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PORTAL ECO SLIDE
Meer opties en economische efficiëntie
voor schuifdeuren en schuiframen.

Bedieningscomfort en dichtheid perfect gecombineerd.

Het uitgesproken economische en montagevriendelijke schuifbeslag PORTAL 
ECO SLIDE brengt het bedieningscomfort van hef-schuifsystemen en de hoge 
dichtheid van parallel-schuif-kiepsystemen consequent onder één noemer. De 
combinatie van speciale loopwagens en innovatieve geleidings- en vergrende-
lingselementen zorgt voor een intuïtieve bediening met een standaard kierventi-
latiefunctie. Door de niet aan elkaar gekoppelde beslagonderdelen is de montage 
zeer eenvoudig en economisch. In de vleugelbreedte is het beslag altijd identiek.

Veelvuldige mogelijkheden om de ruimte perfect te gebruiken.

PORTAL ECO SLIDE zorgt voor meer vormgevingsvrijheid – vooral bij een raam-
systeem, waar het beslag in de binnenruimte veel ruimte bespaart. Want als 
vleugels niet naar binnen zwenken, maar licht en rustig opzij glijden, kunt u ook 
op het raam iedere centimeter gebruiken. Zo vormt het systeem een interessante 
comfort-optie voor draai-kiepsystemen.
Maar ook bij schuifdeuren zorgt ECO SLIDE voor grote vormgevingsmogelijkhe-
den: met efficiënte oplossingen, die kinderlijk eenvoudig bediend kunnen worden 
en met hun dichtheid iedere belasting aankunnen. Afhankelijk van kozijnmateri-
aal en profiel kan het systeem tot 5 m breedte of 2,50 m hoogte gebruikt worden.

Innovatieve geleidings- en  
sluitelementen.
Ze leiden de vleugel precies in de sluitstand 
op alle vier de hoeken en zorgen voor een 
hoge mate van dichtheid.
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Schuif

PORTAL ECO SLIDE
Productoverzicht.

Planning en montage

Opties voor meer ruimtelijk comfort

PORTAL ES 150/250

Openingstype Schuif 

Profiel Hout, kunststof, aluminium; voor profielen met 16 mm-beslagopnamegroef

Vleugelsponningbreedte in mm 680–2.500

Vleugelsponninghoogte in mm 1.200–2.500

Vleugelgewicht in kg max. 150/250

Greephoogte Constant 300, 400, 500 of 1.000 mm

Kwaliteitsbewaking QM-346-gecertificeerd (H2), corrosieklasse 5

Schema’s A, K

Greep aan binnen- en buitenkant afsluitbaar ◉

SOFT CLOSE-functie Profielafhankelijk

Kierventilatie ◉

Aansturing ◉

Bijzondere kenmerken Als schuifraam of schuifdeur mogelijk, 
verdekte loopwagen en innovatieve geleidings- en sluitelementen

Voordelen

• Economische oplossing voor schuiframen of schuifdeuren met een vleugelgewicht van max. 250 kg
• Gering aantal beslagonderdelen voor een snelle en eenvoudige bevestiging
• Hoge energie-efficiëntie door een ononderbroken dichting rondom
• Innovatieve geleidings- en sluitelementen in elke vleugelhoek voor meer dichtheid
• Intuïtieve bediening: ook geschikt voor wisselende gebruikersgroepen
• Standaard met kierventilatie
• Profielafhankelijk met SOFT CLOSE: remt de vleugel af en trekt deze dicht
• Te combineren met smalle profielen voor maximale lichtinval
• Ook leverbaar als montageklare COMFORT UNIT het compleet-zorgeloos-pakket:  

systeem Profine PremiSlide met kozijn van aluminium

34



De ECO SLIDE-loopwagens dempen de 
blokkeerbewegingen van de vleugels 
door een zachte zijwaartse beweging 
en zorgen voor het soepel glijden. 
De noodzakelijke lastverdeling vindt 
daarbij plaats tot 150 kg vleugelge-
wicht door twee loopwagens, van 150 
tot 250 kg worden er vier loopwagens 
gebruikt.  
ECO SLIDE loopwagens zijn bovendien 
bijzonder onderhoudsarm en functio-
neren vetvrij. Zo trekken ze geen vuil 
aan, die de bediening kan beperken.

Loopwagens 
Zorgen voor licht en soepel glijden.

Montagevoordelen

• Drie varianten qua verschroeving mogelijk: in de beslag-
opnamegroef, in de onderzijde van de opnamegroef of 
zijdelings (afbeelding)

• Lastverdeling tot 150 kg met twee loopwagens en van 
150-250 kg met vier loopwagens

•  Fixatie van de axiale beweging van de looprollen voor het 
licht plaatsen van de vleugel

• Met opnamegroeven voor borsteldichtingen

Ze bewegen zich bijna vanzelf: 
schuifelementen met ECO SLIDE 
onderscheiden zich door een 
optimale schuifbeweging en hoog 
bewegiingscomfort tot in de 
sluitstand, die door horizontale 
middensluitingen extra beveiligd 
wordt.
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Schuif

Sluitstang en sluittechniek
Comfortabel, dicht en veilig.

Montagevoordelen

• Geïntegreerde hoogte-instelling met optimale instelmogelijkheden
• Draai-kiepramen passend voor 16 mm-standaardgroef: geen  

 aanpassingen nodig

Het schuifbeslag PORTAL ECO SLIDE beschikt op alle vier de 
vleugelhoeken over unieke geleidings- en sluitelementen. De 
geleidingselementen geleiden de vleugel zeer precies in zijn 
sluitpositie of starten de kierventilatie. De benodigde afdichtings-
krachten worden eenvoudig en aangestuurd door de greep via de 
sluitstang naar de twee sluithaken, die de vleugel naar het kozijn 
trekken en voor een optimale dichting zorgen. De afgeronde sluit-
haken bestaan uit hoogwaardig gegoten messing.

Innovatieve geleidings- en sluitelementen
aan alle vier de vleugelhoeken.

➊ Geleidingselementen
➋ Sluitelementen
➌ Middensluitingen

Massieve geleidings- en 
sluitelementen brengen de 
vleugel naar het kozijn en 
dichten perfect af.
Horizontale middensluitin-
gen vormen een aanvulling 
op de vier sluitdelen voor de 
geleidingselementen.

3

1

2
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Montagevoordelen

• Groot aantal varianten tot aan de uitvoering  
met cilinder toe

• Perfect afgestemd op het beslag en het vleugelgewicht
• Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren
• Bij speciale kleurwensen: optie om het achteraf te lakken

Montagevoordelen

• Volledig verdekt liggend, maar goed toegankelijk en eenvoudig instelbaar
• Onderhoudsvrij door een in olie gelagerde gasdrukveer
• Ontziet de ECO SLIDE elementen en voorkomt materiaalschade

wit

crèmewit

zilver

titanium mat licht

F9

middelbrons

bruin

zwart

De innovatieve SOFT CLOSE-functie, die onzichtbaar in de 
vleugel geïntegreerd kan worden, bestaat uit een stuurelement 
in de bovenste geleidingsrail en een demper. Hij remt de vleu-
gel bij de sluit- of openingsprocedure net voor het het kozijn 
af en brengt deze veilig in de eindstand. Dat minimaliseert bij 
onvakkundige bediening het risico op verwondingen en sluit 
materiaalschade uit.

SOFT CLOSE-functie
Remt de vleugel zacht af en brengt deze automatisch veilig 
in de eindpositie.

PORTAL grepen combineren een 
spelingsvrij en geruisloos bedienings-
comfort met een optimale werking. Ze 
zijn verkrijgbaar in een breed scala aan 
kleuren en bieden, in geval van specia-
le verzoeken, ook de mogelijkheid om 
achteraf te lakken.

Grepen
Perfect afgestemd op het beslag en 
het vleugelgewicht.
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Schuif

Toebehoren
Voor een gezond ruimteklimaat.

Montagevoordelen

• Standaard geïntegreerd
• Eenvoudig uit te leggen bedieningsfunctie

Montagevoordelen

• Afzonderlijk of per paar, horizontaal of verticaal op het 
element in de bestaande installatieruimte bruikbaar - 
zonder uitfrezing

• Snelle en eenvoudige montage ter plaatse: flexibel  
telescopisch uittrekbaar kanaal voor 70 tot 125 mm  
profieldiepte, optionele kanaalverlengingen voor  
 max. 235 mm profieldiepte

PORTAL ECO SLIDE schuifsystemen zijn standaard 
met een kierventilatiefunctie uitgerust, deze kan 
heel eenvoudig via de greep geselecteerd worden.  
Zo kan op ieder moment via de greep, zonder 
storende tocht voor een gezond ruimteklimaat 
worden gezorgd. 

Kierventilatie
Standaard frisse lucht.

Als aanvulling op de handmatige kierventilatie kan 
met de passieve ventilator AEROMAT flex ook een 
gebruikersonafhankelijke ventilatie gerealiseerd 
worden. Hiervoor maakt de ventilator optimaal 
gebruik van de beschikbare inbouwruimte en kan 
deze vrijwel volledig worden weggewerkt zonder 
uitsparingen in het element. De toevoer van frisse 
lucht is zelfs bij gesloten rolluiken of zonweringen 
mogelijk en biedt door optionele isolerende modu-
les een hoge geluidswering tot 55 dB. Afhankelijk 
van de ventilatorvariant wordt de aanvoerlucht-
opening automatisch door de luchtvochtigheid in 
de ruimte gereguleerd.

AEROMAT flex
Optioneel integreerbare passieve ventilator voor 
het gebruikersonafhankelijk ventileren.

➊  Schuiven
➋  Kierventilatie
➌  Sluiten

1

3

2

38



COMFORT UNIT
Totaal schuif-pakket voor optimale montage  
voor Profine PremiSlide 76.

Montagevoordelen

• Aanzienlijke besparing van de montagetijd, de montagekosten en de opslagruimte
• Geen kostbaar voorraadbeheer, niet meer zoeken naar beslagonderdelen en geen 

voorraadrisico
• Geen afval, geen zaagverlies, geen montagerisico
• Hogere flexibiliteit tijdens montagepieken
• Standaard levertijd binnen Duitsland: 5-8 werkdagen

Met de COMFORT UNIT voor het kunststof profielsysteem 
Profine Premislide 76 (met aluminium kozijn) hebt u een com-
plete-zorgeloze service binnen handbereik, die een revolutie 
teweegbrengt bij montageprocessen. Want daarmee krijgt u 
alle noodzakelijke ECO SLIDE beslag- en railcomponenten in het 
exacte aantal stuks en met de exacte lengte.  
Het op maat gemaakte complete COMFORT UNIT-pakket be-
staat uit de loopwagen, de al op milimeter afgezaagde en volledig 
afgemonteerde draagrails, de greep en de sluitstang. 

Helemaal gereed voor montage: alles afgekort,  
voorgeboord, voorgemonteerd.
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PORTAL PS/PSK comfort
Parallel-schuif- en parallel-schuif-kiepsystemen
voor een intuïtieve bediening en verwerking.

PORTAL PSK comfort: 
van het modulesysteem tot de bediening 
gewoon een klasse op zich.

De nieuwe PSK comfort-generatie biedt u een beslagconcept dat vanaf de modu-
laire opbouw tot het soepele en voorzichtige intrekcomfort helemaal uniek is. De 
innovatieve comfort-componenten maken de openings- en sluitprocedure niet 
alleen bijzonder licht en veilig, maar bieden u ook veelvuldige schaalvarianten. Zo 
kunt u uw basisruitrusting afhankelijk van de klanteneis met enkele aanvullende 
beslagonderdelen zeer snel en flexibel naar het hoogste comfort-niveau brengen.

PORTAL PS 200 comfort:
ook voor het veranderen van gebruikersgroepen  
intuïtief te bedienen.

Minder is vaak meer. Met het parallel-schuifbeslag PORTAL PS 200 comfort 
betekent dit: de beperking tot de basis schuiffunctie. Zelfs grote schuifelemen-
ten kunnen eenvoudig en intuïtief worden bediend door de hendel 90 graden te 
draaien. Ook bij het veranderen van gebruikersgroepen is een verkeerde bedie-
ning nagenoeg uitgesloten. 
Bovendien profiteert u bij de PORTAL PS 200 comfort van een zeer efficiënt en 
flexibel beslagconcept, dat de basisuitrusting op ieder willekeurig moment met 
enkele en snel gemonteerde aanvullende beslagonderdelen in een comfort-vari-
ant transformeert, die zelfs aan de hoogste eisen voldoet.

Slimme comfort-beslagonderdelen. 
Daarmee kunnen ook hogere vleugelge-
wichten gelijkmatig en zacht afgeremd in- 
en uitgezwenkt worden. Het totale 
loopgedrag wordt gestabiliseerd en tegelijk 
wordt voorkomen dat de vleugel nazwenkt. 
Hierdoor wordt de slijtage tot een mini-
mum beperkt en het ruimtelijke comfort op 
een hoog niveau gebracht. 
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Parallel-schuif, parallel-schuif-kiep

PORTAL PS/PSK comfort
Productoverzicht.

PORTAL PSK  
100/130 comfort

PORTAL PSK  
160 comfort

PORTAL PSK  
200-Z comfort 

PORTAL PS  
200 comfort

Openingstype Parallel-schuif-kiep Parallel-schuif-kiep Parallel-schuif-kiep Parallel-schuif

Profiel Hout, kunststof 
Voor draai-kiepprofielen 
met 16 mm-
beslagopnamegroef

Voor draai-kiepprofielen 
met 16 mm-
beslagopnamegroef

Voor draai-kiepprofielen met 16 mm-
beslagopnamegroef

Vleugelsponningbreedte in mm 670–1.200 670–2.000 770–2.000 –

Vleugelsponninghoogte in mm 840–2.360 840–2.800 1.000–2.360 –

Vleugelbreedte in mm – – –
670–2.000 (tot 160 kg)
770–2.000 (> 160 kg)

Vleugelhoogte in mm – – – 840–2.800

Vleugelgewicht in kg max. 100/130 160 200 200

Kwaliteitsbewaking QM-347-gecertificeerd (H3)
Corrosieklasse 5

QM-347-gecertificeerd (H3)
Corrosieklasse 5

QM-347-gecertificeerd (H3)
Corrosieklasse 5

QM-347-gecertificeerd (H3)
Corrosieklasse 5

Schema’s A, C, G, K A, C, G, K A, C, G, K A, C, G, K

Uitzetbreedte in mm 125 125
125
118 (ALU)

125
118 (ALU)

35 mm benodigde ruimte voor looprail ◉ ◉ ◉ ◉

zelfreinigende looprol ◉ ◉ ◉ ◉

Bijzondere kenmerken – – Met aangestuurde scharen –

Bereikbare weerstandsklasse 
volgens EN 1627–1630 – RC2/SKG RC2/SKG RC2/SKG

Greep aan binnen- en buitenkant afsluitbaar ◉ ◉ ◉ ◉

SOFT CLOSE-functie – ◉ – ◉

Kierventilatie – ◉ – ◉

Openings- en sluitcontrole
AEROCONTROL ◉ ◉ ◉ ◉

Aansturing – – ◉ –

intuïtieve bediening – ◉ ◉ ◉

Opties voor meer ruimtelijk comfort

Planning en montage
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Voordelen

• Intuïtief bedieningscomfort door aanvullende comfort-componenten
• Zeer rustig loopgedrag en zeer rustig in- en uitzwenken
• Precies passende oplossingen voor verschillende vleugelgewichten
• Eenvoudige schaalverdeling mogelijk door innovatieve comfort-componenten
• Hoge basisveiligheid als, die zonder problemen uit te breiden is tot RC2
• Vereenvoudigde montage: loopwagen met verstelling van de hoogte en de hel-

ling, zelfdragende looprail zonder ondersteuning tot 160 kg (profielafhankelijk)
• Standaard draai-kiepbeslag te gebruiken bij centrale vergrendeling 
• Maximale flexibiliteit: met 125 mm uitzetbreedte en geringe afmetingen ook 

uitstekend geschikt voor zeer smalle of ingebouwde vleugelprofielen

Slechts 35 mm vrije opdekmaat t.a.v. het kaderprofiel.
Deze 35 mm verlagen niet alleen de drempelhoogte, ze maken 
tevens het gebruik van grotere glasoppervlakken mogelijk. Ook 
het gebruik van smalle en meer voordelige kozijnprofielen is 
mogelijk. 

35 mm

PORTAL PSK  
100/130 comfort

PORTAL PSK  
160 comfort

PORTAL PSK  
200-Z comfort 

PORTAL PS  
200 comfort

Openingstype Parallel-schuif-kiep Parallel-schuif-kiep Parallel-schuif-kiep Parallel-schuif

Profiel Hout, kunststof 
Voor draai-kiepprofielen 
met 16 mm-
beslagopnamegroef

Voor draai-kiepprofielen 
met 16 mm-
beslagopnamegroef

Voor draai-kiepprofielen met 16 mm-
beslagopnamegroef

Vleugelsponningbreedte in mm 670–1.200 670–2.000 770–2.000 –

Vleugelsponninghoogte in mm 840–2.360 840–2.800 1.000–2.360 –

Vleugelbreedte in mm – – –
670–2.000 (tot 160 kg)
770–2.000 (> 160 kg)

Vleugelhoogte in mm – – – 840–2.800

Vleugelgewicht in kg max. 100/130 160 200 200

Kwaliteitsbewaking QM-347-gecertificeerd (H3)
Corrosieklasse 5

QM-347-gecertificeerd (H3)
Corrosieklasse 5

QM-347-gecertificeerd (H3)
Corrosieklasse 5

QM-347-gecertificeerd (H3)
Corrosieklasse 5

Schema’s A, C, G, K A, C, G, K A, C, G, K A, C, G, K

Uitzetbreedte in mm 125 125
125
118 (ALU)

125
118 (ALU)

35 mm benodigde ruimte voor looprail ◉ ◉ ◉ ◉

zelfreinigende looprol ◉ ◉ ◉ ◉

Bijzondere kenmerken – – Met aangestuurde scharen –

Bereikbare weerstandsklasse 
volgens EN 1627–1630 – RC2/SKG RC2/SKG RC2/SKG

Greep aan binnen- en buitenkant afsluitbaar ◉ ◉ ◉ ◉

SOFT CLOSE-functie – ◉ – ◉

Kierventilatie – ◉ – ◉

Openings- en sluitcontrole
AEROCONTROL ◉ ◉ ◉ ◉

Aansturing – – ◉ –

intuïtieve bediening – ◉ ◉ ◉
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Parallel-schuif, parallel-schuif-kiep

Comfort-componenten
Zorgen ook in de montage voor versoepeling.

Aan de sluitzijde is een speciaal stuur- 
element in de looprail en stootdemper 
geïntegreerd, samen zorgen ze voor 
een soepele en rustige bediening.

Via een verbindingsstaaf worden de 
twee geleiders in de geleidingsrail 
gesynchroniseerd. Dat zorgt ook nog 
eens voor een rustige en stabiele vleu-
gelgeleiding.

Stuurelement
Rustig in- en uitzwenken.

Een geleider van de  
verbindingsstaaf
Rustig schuifgedrag.

Om de bediening ook voor de on-
ervaren en vaak wisselende gebrui-
kers kinderlijk eenvoudig te maken, 
moet hij niet alleen veilig, maar ook 
intuïtief werken. Deze bijzondere 
soepelheid begint bij de PORTAL PS/
PSK comfort reeds bij de montage. 
Want de slimme comfort-componen-
ten zijn eenvoudig te monteren en 
maken optimaal comfort en efficiën-
tie mogelijk.

Stootdemper boven

Stuurelement
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Een aan scharnierzijde geïntegreer-
de stootdemper stopt de geleider 
en daarmee de vleugel voorzichtig 
zowel aan de boven- als onderkant. 
Aan de sluitzijde is aan de boven-
zijde nog een extra stootdemper 
mogelijk, zodat de vleugel als extra 
stuurelement nog voorzichtiger in 
en uit te kan zwenken.

Diagonaal ten opzichte van elkaar 
geplaatste schuifdempers boven 
aan de sluitzijde en onder aan de 
tegenoverliggende zijde remmen de 
vleugel bij het inzwenken heel zacht 
af en minimaliseren het nazwenken.

De speciaal gecoate geleidingsrail 
ondersteunt samen met de stabiele 
looprail de soepele beweging van de 
vleugel en leidt zo vleugelgewichten 
van max. 200 kg eenvoudig en in 
veilige banen.

Stootdemper
Gedempt en veilig stoppen.

Schuifdemper
Zacht inzwenken voor slechts  
minimaal nazwenken.

Loop- en geleidingsrail
Meer rust en stabiliteit.

Schuifdemper
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Parallel-schuif, parallel-schuif-kiep

PORTAL PS/PSK comfort grepen 
combineren een spelingsvrij en ge-
ruisloos bedieningscomfort met een 
duurzaam optimale werking en een 
modern design. Ze zijn niet alleen 
beschikbaar in een groot aantal 
varianten tot aan de uitvoering met 
cilinder, maar ook in een groot kleu-
renpalet. Zo passen ze zich optimaal 
aan de woonruimte en de beslagaf-
dekkingen aan.

PSK 100/130/160  comfort:
• Na een draaiing van 90° van de greep kan de vleugel geopend en 

verschoven worden
• Draai nogmaals 90° om de vleugel te laten kiepen
• SIEGENIA centrale vergrendeling van standaard draai-kiepbeslagon-

derdelen
 
PS 200 comfort:
• Na een draaiing van 90° van de greep kan de vleugel geopend en 

verschoven worden
• SIEGENIA centrale vergrendeling van standaard draai-kiepbeslagon-

derdelen 

PSK 200-Z comfort:
• Door een beweging van 90° wordt de vleugel automatisch in de 

kiepstand geplaatst
• Na een verdere draaiing van 45° kan de vleugel verschoven worden.

Greep en sluitstang
Iedere gebruiker krijgt de draai te pakken.

PSK 200-Z comfort
➊ Sluiten
➋ Kiepen 
➌ Schuiven

3

2

1

Grepen
Intuïtief bedieningscomfort.

signaalwit

crèmewit

zilver

F9

oudgoud

middelbrons

bruin

PSK 100/130/160 comfort
➊ Sluiten
➋  Schuiven
➌ Kiepen

PS 200 comfort
➊ Sluiten
➋  Schuiven

1

3

2
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Montagevoordelen

• Doornmaten 30, 35, 40, 45 en 50 mm  
voor de optimale aanpassing aan  
profieleisen 

• Afsluitbaar ook in de kiepstand
• Opname van standaard tussenstukken 

mogelijk
• Geringe logistieke kosten

Montagevoordelen

• Eenvoudige en uiterst exacte montage dankzij traploze hoogteverstelling
• compenseert automatisch tolerantiespelingen en minimaliseert hierdoor de 

instelactiviteiten
• Voorkomt tijdrovende en dure reclamaties

In de uitvoering PSK 200-Z worden 
de scharen via het beslag aange-
stuurd, zodat de vleugel door een 
greepdraaiing van 90° automatisch 
in de kiepstand gebracht wordt. 
Draai nogmaals 45° om de vleugel te 
verschuiven. Dit maakt de comforta-
bele, eenhandige bediening van max. 
200 kg vleugelgewicht mogelijk.

De unieke comfortveiligheidsnok uit de TITAN-serie biedt grote 
voordelen in een zeer kleine ruimte: met een robuuste pad-
destoelnok, zijn rolfunctie en een traploze hoogteverstelling, die 
sponningtoleranties of veranderde randvoorwaarden automa-
tisch compenseert. Dat minimaliseert de instelactiviteiten en 
zorgt voor een op ieder moment optimaal ingesteld en lichtlo-
pend sluitsysteem. Zo combineert de comfortveiligheidsnok als 
geen ander een duurzaam hoog bedieningscomfort met conse-
quente inbraakwering en maximale efficiëntie bij de montage.

Sluitstangen-set PZ  
PSK 200-Z comfort
Minimale krachtsinspanning bij het 
kiepen en sluiten.

Comfortveiligheidsnok
De enige vergrendeling die toleranties zelf compenseert en 
robuuste inbraakwering duurzaam lichtlopend maakt.
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Parallel-schuif, parallel-schuif-kiep

Scharen en loopwagen
Meer comfort en uitzetbreedte.

De lasergelaste scharen zijn door 
de combinatie van hoogwaardige 
materialen zoals messing en hoog-
waardig staal uitgesproken veilige 
beslagonderdelen. Ze zijn in twee 
varianten verkrijgbaar: de PS-/PSK-
schaar laat schuiven tot 200 kg toe 
en kiepen tot 160 kg. In de uitvoe-
ring PSK 200-Z is kiepen tot 200 kg 
vleugelgewicht mogelijk.

Scharen
Krachtige oplossingen tot 
160 kg of 200 kg.

Montagevoordelen

• Rationele aanslag: optimale schroefposi-
ties en een montagefixatie

• 125 mm uitzetdiepte: ook voor elementen 
met zeer diepe vleugelprofielen geschikt

Met maximaal 25% vergrote diameter maken de nieuwe POR-
TAL PS/PSK comfort looprollen de schuifbeweging nu nog rusti-
ger en soepeler. De vormgesloten metalen loopwagenbeveiligin-
gen houden de loopwagens continu en stevig in de looprail en 
zorgen met de PSK comfortbeslagen voor spanningsvrij kiepen. 
Voor vleugelgewichten tot 160 kg hoeft de looprail over het alge-
meen niet te worden uitgevuld en maakt de grote uitzetbreedte 
van 125 mm ook het gebruik in diepere, sterk gedempte profielen 
mogelijk.

Loopwagen
Zeer lichtlopend en grote uitzetbreedte bij kleine afmetingen.

Montagevoordelen

• Vereenvoudigde montage: hoogte- en hellingverstelling voor de optimale 
aanpassing aan het gewicht en de maat van de vleugel

• Maximale flexibiliteit: met 125 mm uitzetbreedte en geringe afmetingen ook 
uitstekend geschikt voor zeer smalle of ingebouwde vleugelprofielen

• Zelfdragende looprail tot 160 kg, uitvulling is niet nodig (profielafhankelijk)
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Toebehoren
Voor een gezond ruimteklimaat.

Montagevoordelen

• Wordt gerealiseerd met behulp van speciale kozijndelen, 
waardoor aanvullende onderdelen niet nodig zijn

• Eenvoudig achteraf aan te brengen oplossing

Een hoge mate van inbraakwerendheid en gezon-
de ventilatie sluiten elkaar al lang niet meer uit. 
Want met de beveiligde kierventilatie TITAN vent 
secure bestaat de mogelijkheid de kiepvleugel op 
een kier te laten staan en toch goed beschermd te 
zijn – tegen inbraak of vandalisme, tegen regen en 
tocht. Door TITAN vent secure wordt niet alleen in 
de slot-, maar ook in de 10 mm-kiepopeningsstand 
een geteste, instelbare inbraakwering van basis-
veiligheid tot RC2 bereikt. De intuïtieve bediening 
komt overeen met de gebruikelijke draai-kiepbe-
diening en ook de optiek van de schuifdeur blijft 
onveranderd.

Beveiligde kierventilatie TITAN vent secure
Inbraakwerend voor frisse lucht zorgen.

Montagevoordelen

• Afzonderlijk of per paar, horizontaal of verticaal op het 
element in de aanwezige constructieruimte bruikbaar - 
zonder uitfrezing

• Snelle en eenvoudige montage ter plaatse: flexibel tele-
scopisch uittrekbaar kanaal voor 70 tot 125 mm profiel-
diepte, optionele kanaalverlengingen voor max. 235 mm 
profieldiepte

Met de passieve ventilator AEROMAT flex kan een 
gebruikersonafhankelijke ventilatie gerealiseerd 
worden. Hiervoor maakt de ventilator optimaal 
gebruik van de beschikbare inbouwruimte en kan 
deze vrijwel volledig worden weggewerkt zonder 
uitsparingen in het element. De toevoer van frisse 
lucht is zelfs bij gesloten rolluiken of zonweringen 
mogelijk en biedt door optionele isolerende modu-
les een hoge geluidswering tot 55 dB. Afhankelijk 
van de ventilatorvariant wordt de aanvoerlucht-
opening automatisch door de luchtvochtigheid in 
de ruimte gereguleerd.

AEROMAT flex
Optioneel integreerbare passieve 
ventilator voor het gebruikersonaf-
hankelijk ventileren.
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PORTAL FSPLUS

Het vouwschuifbeslag voor grote openingsbreedtes
en volledige flexibiliteit.

Meer openingsbreedte, meer vrijheid bij de vormgeving.

Met de PORTAL FSPLUS kunnen vouw-schuifelementen met max. zeven elementen 
en max. 80 kg vleugelgewicht kinderlijk eenvoudig worden samengevouwen en 
indien gewenst ook met lage onderdorpel worden gebruikt. Daarbij ontstaan 
openingsbreedtes van max. 6,3 m met net zo grote vormgevingsmogelijkheden. 
Door de efficiënte aanslagtechniek wordt ook de verwerking zeer flexibel, snel 
en economisch efficiënt. De beslagafdekkingen kunnen in diverse kleuren gelakt 
worden en de hoogwaardige oppervlakten zijn door het gebruik van nieuwe 
materialen en coatingstechnologieën ook optimaal geschikt voor duurzaam ge-
bruik buitenshuis. Dit opent alle mogelijkheden voor het naar buiten openen van 
vouw-schuifelementen en daarmee ook potentiële afzetmarkten.

Max. 6,3 m vrije doorgang. 
Alle elementen kunnen heel gemakkelijk 
naar binnen of buiten worden samenge-
vouwen. Aangezien er geen stijl in de weg 
staat, wordt iedere centimeter van de 
doorgangsbreedte bruikbaar.
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Vouwschuif

PORTAL FSPLUS

Productoverzicht.

PORTAL FSPLUS

Openingstype Vouwschuif 

Profiel Voor draai-kiepprofielen  
met een 16 mm-beslagopnamegroef

Vleugelsponningbreedte in mm Tot 900

Vleugelsponninghoogte in mm 840–2.360 (vleugelsponninghoogte)
ALU: 850–2.400 (vleugelsponninghoogte)

Vleugelgewicht maximaal 80 kg per vleugel

Kwaliteitsbewaking QM-345-gecertificeerd (H3), corrosieklasse 5

Schema’s 220, 321, 330, 431, 440, 532, 541, 550,  
633, 651, 660, 743, 761, 770

Onder en boven lopend ◉

Greep aan binnen- en buitenkant afsluitbaar ◉

Openings- en sluitcontrole AEROCONTROL ◉

Bijzondere kenmerken Draaikiepraam integreerbaar, naar binnen en buiten openend 
realiseerbaar

Voordelen

• Max. 6,3 m openingsbreedte 
• Max. 80 kg vleugelgewicht
• Bijzonder lichtlopende vleugelbeweging:  

boven of onder, dezelfde profielset
• Onderhoudsvrije raamscharnieren door kunststof-lagers
• Efficiënte aanslagtechniek voor meer flexibiliteit en economische 

efficiëntie
• Verkrijgbaar in de uitermate corrosiebestendige RVS-look
• Draai-kiepvleugels integreerbaar
• Lage dorpeluitvoering mogelijk

Planning en montage

Opties voor meer ruimtelijk comfort
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Met hun speciale glijlagers zorgen 
PORTAL FSPLUS vouwscharnieren voor 
een bijzonder hoog, geruisloos en 
duurzaam bedieningscomfort. Door 
hun innovatieve kunststof lagers 
functioneren de vouwscharnieren 
onderhoudsvrij. Dankzij de hoog-
waardige oppervlaktetechnologie 
zijn de montageoderdelen weer-
bestendig en ook verkrijgbaar in de 
uitermate corrosiebestendige RVS-
look. Voor nog meer vormgevings-
vrijheid kan in PORTAL FSPLUS-ele-
menten ook zonder problemen een 
draaikiepraam geïntegreerd worden.

Ook als reinigingsscharnieren.
Het speciale vleugelscharnier FS-RS  
maakt het mogelijk de buitenzijden 
van binnenuit te reinigen. Dit kan juist 
op nauwe balkons voor veel extra 
gemak zorgen.

Ook naar buiten openend. 
Door de hoogwaardige oppervlakte-
technologie kunnen de vouw-schuife-
lementen ook naar buitentoe geopend  
worden. Dankzij de nokbeveiliging en 
speciale schroeven staat ook bij deze 
elementen de inbraakwering op de 
eerste plaats. Want de demontage 
van de scharnieren is alleen bij een 
geopende vleugel mogelijk.

Vouwscharnieren
Onderhoudsvrij, weerbestendig en 
naar buiten openend te gebruiken.

➊  Open scharnier:  
beveiligde reinigingsstand

➋  Gesloten scharnier:  
normale functie als vouwscharnier

1

2
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Vouw-schuif · Opties voor meer ruimtelijk comfort

Montagevoordelen

• Lage dorpeluitvoering mogelijk

Montagevoordelen

• Minimale instelactiviteiten door grote, kogelgelagerde 
loopwagens

• Geïntegreerde borstelelementen voor de reiniging van de 
looprail

Onderdorpel en loopwagen
Meer bedieningscomfort en bewegingsvrijheid.

De thermisch gescheiden onderdorpel voor 
vouw-schuifelementen maakt met zijn lage 
doorgangshoogte een nagenoeg barrièrevrije 
uitvoering mogelijk en voorkomt bovendien ook 
condensvorming.

De grote, kogelgelagerde loopwagens van speciale 
kunststof zorgen voor een bijzonder soepele loop 
van de vleugels en minimaliseren tegelijkertijd de 
instelactiviteiten. De borstelelementen houden de 
looprail vrij van vuil of stof en dragen daarmee ook 
bij aan een duurzaam hoog bedieningscomfort.

Onderdorpel
Geringe doorgangshoogte en hoge 
warmte-isolatie.

Loopwagen
Kogelgelagerd loopcomfort.
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Montagevoordelen

• Groot aantal varianten tot aan de uitvoering met cilinder toe
• Perfect afgestemd op het beslag en het vleugelgewicht
• Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren
• Qua kleur en design passend bij de grepen uit het  

draai-kiepassortiment

PORTAL FSPLUS grepen combineren een spelingsvrij 
en geruisloos bedieningscomfort met een duurzaam 
optimale werking en zijn perfect op het beslag en het 
vleugelgewicht afgestemd. De grepen zijn in diverse 
kleuren verkrijgbaar en passen qua design perfect bij 
de grepen uit het draai-kiepassortiment.

Grepen
Kwaliteit die u direct kunt herkennen.

Montagevoordelen

• Eenvoudige en uiterst exacte montage dankzij traploze 
hoogteverstelling

• Compenseert automatisch sponningtoleranties en  
minimaliseert daarmee de instelactiviteiten

• Voorkomt tijdrovende en dure reclamaties

De unieke comfortveiligheidsnok uit het TITAN- 
assortiment combineert als geen ander een hoog 
bedieningscomfort met consequente inbraakwe-
rendheid: met een robuuste paddestoelnok, zijn 
rolfunctie en de traploze hoogteverstelling, die 
sponningtoleranties automatisch compenseert. 
Dat minimaliseert de instelactiviteiten en zorgt 
voor een duurzaam lichtlopend sluitsysteem.

Comfortveiligheidsnok
De enige vergrendeling die toleranties zelf  
compenseert.

Grepen en sluitsysteem
Mooi veilig en eenvoudig lichtlopend.

wit

zilver

staal

titanium licht

goud

middelbrons

bruin
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Schuif56



PORTAL CS
De economische oplossing om traditionele  
schuifelementen hoogwaardig te maken.

Het schuifsysteem voor meer 
bedieningscomfort en duurzaamheid 
bij houten, kunststof en aluminium 
profielen tot 150 kg vleugelgewicht.

Heel comfortabel voor meer comfort zorgen.

Het PORTAL CS schuifbeslag biedt u de mogelijkheid eenvoudige schuifdeuren en 
schuiframen met een economisch systeem in hoogwaardige schuifelementen te 
veranderen. Om houten of kunststof elementen van max. 150 kg vleugelgewicht 
gemakkelijk in beweging te kunnen zetten, worden kogelgelagerde en in hoogte 
verstelbare loopwagens gebruikt. Max. vier sluithaken van speciaal staal en een 
geïntegreerde uittilbeveiliging zorgen daarbij voor de nodige veiligheid en kun-
nen via de diverse greepuitvoeringen zeer comfortabel bediend worden.
Ook voor aluminium elementen met max. 100 kg vleugelgewicht bieden wij u de 
passende oplossingen: de beslaglijn PORTAL CS ALU met zijn speciale sluitzijden. 
Hier zijn de sluithaken en vergrendilingsonderdelen gemaakt van roestvrijstaal en 
de infreesbare, klembare komgreep is voorzien van een heeft een vergrendelings-
indicator.
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Schuif

Met de uitvoering PORTAL CS 150 maken de ko-
gelgelagerde en in hoogte verstelbare loopwagens 
een eenvoudige en veilige verplaatsing mogelijk 
tot  max. 150 kg. Om het schuifsysteem flexibel 
aan de individuele eisen aan te passen, staat met 
de PORTAL CS 80 ook een variant voor kleinere 
elementen ter beschikking.

Loopwagen
Met zeer lichtlopende, kogelgelagerde looprollen 
voor duurzaam comfort.

PORTAL CS
Productoverzicht.

Planning en montage
PORTAL CS 80 PORTAL CS 150 PORTAL CS ALU

Openingstype Schuif Schuif Schuif

Profiel

Hout, kunststof,  
aluminium;  
voor profielen met 16 mm-
beslagopnamegroef

Hout, kunststof,  
aluminium;  
voor profielen met 16 
mm-beslagopnamegroef

Aluminium  
met ALU Euronut

Vleugelgewicht in kg max. 80 150 100

Greephoogte Vvariabel, in het midden Variabel, in het midden Variabel, in het midden

Schema’s A, C, D, K A, C, D, K A, C, D, K

Sluitstang met sluithaak ◉ ◉ —

Bijzondere kenmerken Loopwagen van roestvrij-
staal

—
Infreesbare, klembare 
komgreep

In hoogte verstelbare loopwagen
met kogelgelagerde looprollen ◉ ◉ ◉
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De PORTAL CS 80 en CS 150 sluitstang 
is geschikt voor profielen met 16 mm- 
beslagopnamegroef in alle kozijnma-
terialen. Hij beschikt over max. vier 
sluithaken van speciaal staal, een geïn-
tegreerde uittilbeveiliging en is tevens 
als afsluitbare variant verkrijgbaar. 
Geïntegreerde stootdempers verhogen 
het bedieningscomfort. Bij de PORTAL 
CS ALU zijn de sluithaken en regeldelen 
van roestvrijstaal.

PORTAL CS grepen combineren een 
spelingsvrij en geruisloos bedienings-
comfort met een duurzaam optima-
le werking en zijn in verschillende 
kleuren leverbaar. De schuifgrepen, 
draai-kiepgrepen, popup-grepen of 
vlakke grepen leveren voor iedere 
toepassing en profielsituatie een pas-
sende oplossing. De PORTAL CS ALU 
greep is een infreesbare en klembare 
komgreep met een slotindicator. Zo 
is ook aan de buitenkant zichtbaar of 
het element vergrendeld is.

Sluitstang
Betrouwbaar, robuust en comfortabel.

Grepen
Oplossingen voor iedere eis.

➊ Schuifgreep
➋ Draai-kiepgreep
➌ Popup-greep
➍ Greep vlak

431 2
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PORTAL voor aluminium60



Grote hef-schuifelementen  
met slimme motoriek.
PORTAL brengt meer licht en bedieningsge-
mak in duidelijke vormgevingsconcepten.  
Met onze aandrijfsystemen kunnen zelfs 
vleugelgewichten tot 400 kg via app 
bewogen en vergrendeld worden.

PORTAL voor aluminium.
In alle openingstypes de basis voor grote ideeën.

Alles onder een dak: 
PORTAL en het totale ALU-assortiment.

Ook voor aluminium schuifdeuren stelt PORTAL voor u een bijzonder breed 
dienstenpakket ter beschikking, dat u in alle openingstypes, maten en gewichts-
klassen met minder kosten meer opties voor een hoog ruimtelijk comfort biedt. 
Want PORTAL is een belangrijke bouwsteen in ons totale ALU-assortiment. Dit 
omvat alle toepassingsgebieden, van hoogwaardig schuifdeur- en raambeslag 
tot intelligente sluitsystemen voor toegangsdeuren. In een veelzijdigheid die u 
gemakkelijk de juiste oplossing biedt voor elke veiligheids-, comfort- en design-
vereiste en zo de beste basis vormt voor goede ideeën in de toekomst.

Alle vrijheid en innovaties:
al meer dan 50 jaar.

Aluminium is het materiaal om baanbrekende projecten te ontwikkelen. Daar-
voor moeten toekomstvisies en functionaliteit perfect gecombineerd worden. 
Om aan deze vraag te voldoen, gaat het bij ons niet alleen om ieder onderdeel, 
maar ook om het modulaire systeem en de knowhow die bestaat uit meer dan 
50 jaar consequente ontwikkelingen.  Door gerichte innovaties en individuele 
speciale oplossingen stelt ALU alle mogelijkheden om zich in de markt te onder-
scheiden. 
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PORTAL voor aluminium

Openingstype Hef-schuif 

Totale breedte max. 19800 mm (bij schema L)  

Vleugelbreedte 590–3.335 mm 

Vleugelhoogte 1.175–3.325 mm

Vleugelgewicht max. 400 kg

Kwaliteitsbewaking QM346-gecertificeerd (H3)
Corrosieklasse 5  

Portal HS ALU
Hef-schuifsysteem voor aluminium.

Voordelen

• Schaalbare draagkracht tot 200 kg, 300 kg of 400 kg
• In schema's A, C, D, G en E mogelijk
• Snelle en eenvoudige montage: gering aantal beslagon-

derdelen en hoge mate van voormontage
• Veilige, soepele bediening
• Standaard met kierventilatie 
• Standaard hoge basisveiligheid, profielafhankelijk uit te 

breiden tot RC3
• Profielafhankelijk met SOFT CLOSE-functie
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Portal ECO SLIDE ALU
Hef-schuifsysteem voor aluminium.

Voordelen

• Voordelige oplossing voor schuifdeuren of -ramen
• In schema A mogelijk
• Snelle en eenvoudige montage: gering aantal beslagon-

derdelen en hoge mate van voormontage
• Hoge energie-efficiëntie door ononderbroken dichting
• Innovatieve geleidings- en sluitelementen
• Intuïtieve bediening: ideaal voor wisselende gebruikers
• Standaard met kierventilatie
• Profielafhankelijk met SOFT CLOSE-functie

Openingstype Schuif 

Totale breedte max. 10.000 mm (bij schema K) 

Vleugelbreedte 680–2.500 mm 

Vleugelhoogte 1.200–2.500 mm

Vleugelgewicht max. 250 kg

Kwaliteitsbewaking QM-346-gecertificeerd (H2)
Corrosieklasse 5
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PORTAL voor aluminium

PORTAL PS/PSK comfort ALU
Parallel-schuif- en parallel-schuif-kiepsystemen  
voor aluminium.

Voordelen

• In schema's A, C, G en K mogelijk
• Schaalbaar door innovatieve comfort-componenten
• Loopwagen met hoogte- en hellingverstelling
• 125 mm uitzetbreedte en geringe afmetingen: ook ge-

schikt voor zeer smalle of ingebouwde profielen
• Slechts 29  mm looprailhoogte
• Intuïtieve bediening: zeer rustig loopgedrag en zeer rustig 

in- en uitzwenken
• Hoge energie-efficiëntie door ononderbroken dichting
• Hoge basisveiligheid als standaard, uit te breiden tot RC2

Openingstype Parallel-schuif
Parallel-schuif-kiep 

Totale breedte max. 8.000 mm (bij schema C/K) 

Vleugelbreedte 670–2.000 mm 

Vleugelhoogte 840–2.800 mm

Vleugelgewicht max.
PORTAL PS: 200 kg 
PORTAL PSK: 200 kg, profielafhan-
kelijk

Kwaliteitsbewaking QM-347-gecertificeerd (H3)
Corrosieklasse 5
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PORTAL FSPLUS ALU
Vouw-schuifbeslag voor aluminium.

Voordelen

• In verschillende schema's mogelijk
• Max. 6,3 m openingsbreedte en 80 kg vleugelgewicht
• Bijzonder lichtlopende vleugelbeweging: boven en onder, 

dezelfde profielset
• Slechts 26 mm dorpelhoogte
• Onderhoudsvrije raamscharnieren door kunststof-lagers
• Verkrijgbaar in de uitermate corrosiebestendige RVS-look
• Draai-kiepvleugels integreerbaar
• Barrièrevrije dorpeluitvoering mogelijk

Openingstype Vouwschuif 

Totale breedte max. 6.300 mm 

Vleugelbreedte 330–900 mm 

Vleugelhoogte 840–2.400 mm

Vleugelgewicht max. 80 kg

Kwaliteitsbewaking QM-345-gecertificeerd (H3)
Corrosieklasse 5
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Neem contact op met uw vakbedrijf:

Verkoopkantoor Benelux
Industrieterrein Dombosch I
Ramgatseweg 15
4941 VN Raamsdonksveer
NEDERLAND

Telefoon: +31 613 143773 
info-b@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA wereldwijd:

Benelux  Telefoon: +31 613 143773

China  Telefoon: +86 316 5998198

Duitsland  Telefoon: +49 271 39310

Frankrijk  Telefoon: +33 3 89618131

Groot-Brittannië  Telefoon: +44 2476 622000

Hongarije  Telefoon: +36 76 500810

Indië  Telefoon: +91  124 4342302 

Italië  Telefoon: +39 02 9353601

Oekraïne  Telefoon: +38 044 4065793

Oostenrijk  Telefoon: +43 6225 8301

Polen  Telefoon: +48 77 4477700

Rusland  Telefoon: +7 495 7211762

Turkije  Telefoon: +90 216 5934151

Wit Rusland  Telefoon: +375 17 2573988

Zwitserland  Telefoon: +41 33 3461010

Zuid-Korea  Telefoon: +82 15445369

Onze internationale adresgegevens vindt  

u op de website: www.siegenia.com


