
COMFORT STOP AUTO CLOSETELESCOPIC USE SYNCHRO MOVE

Innovatief en doordacht 

Dankzij de zwevende 
vloergeleiding is de hele 
doorgang vrij van obstakels.

ZSNEJ  60 twinline  
overtuigt door zijn  
filigraan profiel …  

… en de geringe afstand 
tussen de glaspanelen.

Hardglazen schuifdeuren zijn een elegant visitekaartje van uw 
interieur. Daarbij is het wel belangrijk dat de wand naast de 
glazen deur voldoende ruimte biedt om hem open te schuiven.
JENSZ

 
 60 twinline biedt de ideale oplossing voor smalle wan-

den, want de Portavant 60 twinline schuifdeuren schuiven naast 
elkaar bij het openen en nemen daardoor weinig ruimte in beslag. 

Bij een gewone schuifdeur mag de doorgang niet breder zijn 
dan de wand waar het schuifpaneel bij het openen voor wordt 
geschoven. Bij JENSZ  60 twinline kan de doorgang twee keer 
zo breed zijn dan de wand. Om dit mogelijk te maken, worden 
de schuifpanelen in een dubbele looprail gehangen, waardoor 
ze naast elkaar openschuiven. Hierdoor is Portavant 60 twinline 
de beste keus om kleine ruimtes te scheiden, zoals keukens, 
gangen en badkamers.

JENSZ 60 twinline kan echter ook als tussenwand worden 
gebruikt door bijvoorbeeld vier schuifpanelen – eventueel tussen 
twee vaste zijpanelen – zo te plaatsen, dat ze bij het openschuiven 
twee derde van de breedte van het vertrek als doorgang vrij laten.

JENSZ 60 twinline is de JENSZ -telescoopoplossing 
voor maximale doorgangsbreedte.

JENSZ 60 twinline – het JENSZ -systeem met een dubbele rail is ideaal  voor 
bredere doorgangen en beweegt twee schuifpanelen net zo zacht als één!

ZSNEJ  60 twinline



Met JENSZ  60 twinline bewegen twee schuifpanelen net zo zacht als één!

Bij ZSNEJ  60 twinline kunnen beide panelen met één handbeweging opzij worden geschoven.  
De synchroonfunctie zorgt ervoor dat de deuren soepel en gelijkmatig opzij schuiven. Dankzij de over hoogwaardige rollen 
geleide draadkabel volgt het tweede deurpaneel soepel het eerste. Dit gebeurt met halve snelheid, waardoor beide panelen 
gelijktijdig de aanslag bereiken.Hierdoor schuift het tweede paneel niet langer stroef en stokkend achter het eerste aan.

JENSZ 60 twinline beschikt aan beide kanten over een demping- en zelfsluitmechanisme 
en is daardoor bijzonder comfortabel!

Bij  ZSNEJ 60 twinline worden beide panelen dankzij een innovatief dempingmechanisme voorzichtig en geruisloos afgeremd,  
wat zorgt voor een zachte eindaanslag. Vervolgens trekt het zelfsluitmechanisme de panelen vanzelf in hun exacte eindpositie.

JENSZ 60 twinline neemt maar heel weinig ruimte in beslag.

Het heeft een telescoop- en een synchroonfunctie en aan weerszijden van het beslag een demping- en een zelfsluitmechanisme. 
Toch is het profiel maar 70 mm hoog en bedraagt de afstand tussen de glaspanelen en tussen het glaspaneel en de wand of het 
vaste zijpaneel hooguit 25 mm bij een glasdikte van 10 mm.

De beproefde en hoogwaardige binnenconstructie van de JENSZ -60-serie, waarop octrooi is 
aangevraagd, is gemakkelijk te monteren. 

De activatoren in de dempingsystemen, die op hun beurt met de 
eindaanslag zijn verbonden, bevinden zich altijd in de juiste positie 
om het dempingmechanisme in werking te zetten. Hierdoor is het  
vrijwel uitgesloten dat het dempingmechanisme beschadigd raakt 
door een verkeerde afstelling. Daarnaast zorgen de bescherming 
tegen overbelasting en de extra afstelmogelijkheid voor niet in het  
lood staande wanden ervoor dat het dempingmechanisme  
vlekkeloos functioneert.

Het hele systeem kan via de voorkant worden gemonteerd en is  
tijdens de montage vrij toegankelijk. Elk schuifpaneel kan in de  
hoogte met +/- 2 mm worden bijgesteld. ZSNEJ  60 twinline  
heeft een belastbaarheid van maximaal 60 kg. Bij de montage  
kunt u kiezen voor wandmontage, plafondmontage en plafond- 
montage met vast zijpaneel.
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