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Virtus SYSTEM PRZESUWNY DO WITRYN I GABLOT

VIRTUS to pierwszy na naszym rynku system przesuw-

ny do gablot i witryn, który wykorzystuje suwnice 

z rolkami łożyskowanymi zarówno na dole jak i na górze. 

Dzięki temu drzwiczki ze szkła, czy każdego innego mate-

riału przesuwają się łatwo i cicho! 

System jest symetryczny. Dyskretny mały zamek bez żad-

nych elementów wystających poza profil systemu, który 

jest częścią zestawu, zamontujesz na górze, albo na dole. 

Jak chcesz. A konstrukcja profili jest antywłamaniowa. 

Specjalna budowa suwnic, gdzie rolki toczne są na mi-

mośrodach, umożliwia regulację położenia drzwi w pionie 

(uniesienia, lub obniżenia), aż do 5 mm!

W standardzie oferujemy dwa kolory profili: srebrny ano-

dowany i czarny anodowany szczotkowany. Ale jeżeli 

chcesz, na specjalne zamówienie możesz wybrać dowol-

ny kolor z bogatej palety barw. 

A wszystko to za najlepszą cenę w stosunku do jakości 

i bogactwa zawartości całego zestawu. Sprawdź nas. 

NOWY
SYSTEM

VIRTUS – to system zrodzony z polskiej myśli 

technologicznej i stworzony w całości przez pol-

skich inżynierów. W starożytnym Rzymie słowo 

to oznaczało doskonałość i odwagę. I taki jest 

nasz system, doskonały, dzięki odważnym roz-

wiązaniom. 

Konstrukcja profili jest 
antywłamaniowa. 
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Gabloty nigdy nie były tak estetyczne jak teraz z sys-

temem Virtus. Subtelny  wygląd i proporcjonalne 

wymiary elementów wchodzących w skład systemu spra-

wiają, że gablota może dorównywać pięknem ekspona-

tom, które w niej są. 

Drzwiczki przesuwają się lekko i cicho. Montaż prowad-

nic odbywa się za pomocą specjalnej dwustronnej taśmy 

klejącej. Eliminuje to nieestetycznie wystające łby śrub 

i wkrętów. A instalacja zestawu jest łatwa, szybka i spraw-

dzi się na każdym materiale, czy to szkło, drewno, czy 

płyta kompozytowa. 

Czy będą to dzieła sztuki, czy ekskluzywne towary, gablota 

z systemem Virtus tylko doda im klasy. 

A wspominaliśmy już, że Virtus w swojej konstrukcji ma 

zawarte zabezpieczenie antywłamaniowe i zamek jest 

w zestawie? Bez rozbicia szyby nikt nie da rady sforsować 

gabloty.

 

System jest symetryczny. Można zamontować zamek na 

górze i na dole. Wkładki zamka można dobrać tak, żeby 

jednym kluczem otwierać kilka gablot. 

Dzięki systemowi Virtus stworzysz modułowe zestawy 

gablot o zróżnicowanej szerokości i wysokości. Gabloty 

można budować z dowolnych materiałów: szkła, drewna, 

luster, płyt mdf itp. … I materiały te można ze sobą łączyć!

SYSTEM DO GABLOT

System jest symetryczny. 
Można zamontować zamek 
na górze i na dole.



Wkładki zamka można dobrać 
tak, żeby jednym kluczem 
otwierać kilka gablot. 
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Czy będą to dzieła sztuki, czy ekskluzywne towary 
bezpieczna gablota z systemem Virtus tylko doda im klasy. 

8

Virtus SYSTEM PRZESUWNY DO WITRYN I GABLOT



9



Koniec z zacinającymi się szybami! Koniec ze ślizgacza-

mi, uszczelkami, koniec z tarciem. Virtus to pierwszy 

taki system przesuwny, który wykorzystuje łożyskowane 

rolki na górze i dole profili. Szyby przesuwasz cichutko 

i jednym paluszkiem. Nie ma obawy, że kiedy z upływem 

czasu wypaczą się półki, coś zacznie haczyć. System ma 

regulację położenia drzwi w pionie, w zakresie do 5 mm. 

W każdym zastosowaniu systemu Virtus, konstrukcja 

jest symetryczna. Zamek z zabezpieczeniem antywła-

maniowym można montować na górze jak i na dole. 

A w komplecie jest wszystko co potrzeba do łatwego 

i szybkiego montażu. 

Oferujemy dwa kolory przesuwnic: srebrny anodowany 

i czarny anodowany szczotkowany. Ale na specjalne 

zamówienie, kolor przesuwnic można wybrać dowolnie 

z bogatej palety.  
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SYSTEM DO WITRYN 
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Na specjalne zamówienie kolor przesuwnic 
można dowolnie wybrać z bogatej palety barw.  

12

Virtus SYSTEM PRZESUWNY DO WITRYN I GABLOT



13



14

Virtus SYSTEM PRZESUWNY DO WITRYN I GABLOT

Myślisz, że nie potrzebujesz gabloty, albo gablotki do 

domu? Jeżeli jesteś kolekcjonerem to wiadomo, 

każda kolekcja, czy to zabawek z jajek z niespodzianką, 

czy cennych monet, potrzebuje odpowiedniej ekspozycji. 

Komiksy, książki, pamiątki sportowe… Cokolwiek zbierasz, 

przyda się ochrona przed kurzem i łatwy dostęp. A wtedy 

okazuje się, że gablotka z systemem Virtus będzie nieza-

stąpiona. 

Ale nawet przechowywanie zwykłych rzeczy jak doku-

menty, czy talerze i naczynia wykorzystywane od święta, 

będzie łatwiejsze w szafce z wygodnym i estetycznym 

otwieraniem. I tu znowu Virtus będzie najlepszym wyborem.  

System Virtus charakteryzuje się 
najlepszą ceną w stosunku do 
jakości i zawartości zestawu? 

Dostajesz prosty do modyfikacji i spersonalizowania 

zestaw do własnych potrzeb. Łatwo przystosujesz go 

tak, że będzie pasował do twojej szafki czy gablotki.  

W skład systemu wchodzą wszelkie potrzebne elementy 

do samodzielnego montażu.

SYSTEM
DO DOMU
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Virtus SYSTEM PRZESUWNY DO WITRYN I GABLOT

ZALETY SYSTEMU

25
LAT

25 LAT GWARANCJI 
PRODUCENTA NA WÓZKI 

UKŁADU JEZDNEGO

ZAMEK
W ZESTAWIE

SYSTEM
ANTYKRADZIEŻOWY

PRODUKT POLSKI

SYSTEM DO
SAMODZIELNEGO 
MONTAŻU

NIEZBĘDNE AKCESORIA
W ZESTAWIE

2 KOLORY TORÓW
I PROFILI

PL

PROFIL SYSTEMU
VIRTUS
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SPECYFIKACJA

ZAŚLEPKA PROFILU

ŁOŻYSKOWANA ROLKA

USZCZELKA DO SZYBY

ALUMINIOWY TOR 
Z TAŚMĄ KLEJĄCĄ

ALUMINIOWA PRZESUWNICA

KLUCZ Z WKŁADKĄ ZAMKA

ZAŚLEPKA DO ZAMKA

ZAŚLEPKA PROFILU DO ZAMKA



nr kat. opis ilość 
w zestawie

214-641 aluminiowy tor anodowany 1 m 2

214-642 aluminiowa przesuwnica anodowana 1.1 m 2

215-230 łożyskowana rolka 8

312-001 zaślepka profilu do zamka 2

312-002 zaślepka profilu bez zamka 6

312-003 zaślepka przednia do zamka 1

312-004 zaślepka tylna do zamka 1

362-040 uszczelka do szkła 2

372-177 klucz z wkładką zamka 1

921-038 klucz imbusowy 1

921-039 klucz imbusowy 1

Komponenty oferowane w zestawie

Uwaga!  
Kolor, ilości i warunki Zamówienia 
ustalane są indywidulanie pomiędzy 
Producentem, a Zamawiającym i nie 
stanowią oferty w rozumieniu 
obowiązujących przepisów KC.
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Dane techniczne

Komponenty opcjonalne
nr kat. opis

214-643 aluminiowy tor srebrny, anod. - 2400 mm

214-645 aluminiowy tor czarny, anod. - 2400 mm

214-644 aluminiowy profil poziomy, srebrny, anodowany - 2500 mm

214-646 aluminiowy profil poziomy, czarny, anodowany - 2500 mm

312-011 zaślepka profilu do zamka,  czarna

312-012 zaślepka profilu bez zamka,  czarna

312-013 zaślepka przednia do zamka,  czarna

312-014 zaślepka tylna do zamka, czarna

długość 
prowadnicy

dł. profilu 
max wys. max szer drzwi wys drzwi

max
ciężar 
szkła gablota

1000 mm 1100 mm 1200 mm 513 mm 1131 mm 7,25 kg 1000 x 1200

1200 mm 1300 mm 1050 mm 613 mm 981 mm 7,52 kg 1200 x 1050

1500 mm 1600 mm 850 mm 763 mm 781 mm 7,45 kg 1500 x 850

1800 mm 1900 mm 720 mm 913 mm 651 mm 7,43 kg 1800 x 720

2000 mm 2100 mm 650 mm 1013 mm 581 mm 7,36 kg 2000 x 650

2200 mm 2300 mm 600 mm 1113 mm 531 mm 7,39 kg 2200 x 600

2400 mm 2500 mm 550 mm 1213 mm 481 mm 7,29 kg 2400 x 550

Zalecane wielkości gablot
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Max. wysokość drzwi z okuciami: 1200 mm

Max. szerokość:  2500  mm

Grubość szkła:  5 mm

Głębokość systemu:  27 mm

Regulacja położenia wys. drzwi:   5 mm

DOSTĘPNE
KOMPONENTY 



312-001

312-003

Dane techniczne

312-011
312-012

312-013 312-014
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Max. wysokość drzwi z okuciami: 1200 mm

Max. szerokość:  2500  mm

Grubość szkła:  5 mm

Głębokość systemu:  27 mm

Regulacja położenia wys. drzwi:   5 mm

214-641

215-230

372-177

214-642

312-002

312-004

362-040

214-646
214-645
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