
Innovatieve en doordachte beslagtechniek



Vitris is de oplossing voor alle
situaties, waarbij glas een perfect
kader nodig heeft. Een kompleet
assortiment aan profielen, beslag
en schuifdeursloten voor etalage-,
winkel-, standen- en interieur-
bouwers. Alle systeemcomponen-
ten zijn exact op elkaar afgestemd
en maken zo een groot aantal
combinaties mogelijk voor ver-
schillende afmetingen en glas-
diktes. Opmerkelijk zijn de innova-
tieve detailoplossingen zoals de
schroefloze lopermontage of de
geïntegreerde aanslagdemping.
Vitris, het modulaire beslag-
systeem beantwoordt aan de hoog-
ste eisen qua duurzame functi-
onaliteit, esthetisch design, hoge
veiligheid en probleemloze montage.

Opmerking: het gehele Vitris-
assortiment van Willach is steeds
en continue leverbaar vanuit de
productieplaats te Ruppichteroth.

het systeem



Het Vitris-draagsysteem met
vormstabiele aluminium pers-
profielen maakt een attractieve
en flexibele productpresentatie
mogelijk. Het is zowel geschikt voor
glazen als voor houten legplanken.
De dragers laten zich gemakkelijk
langs voor in de profielen inhaken
en kunnen dankzij onderlinge
afstanden van 25 mm exact ge-
plaatst worden. De 6 verschillende
dieptes van 150 - 400 mm in stap-
pen van 50 mm maken veelzijdige
presentatievarianten mogelijk.

leggersysteem
Draagprofielen met optimale
bevestiging door middel van

transparante kunststof zuignapjes en
een belastbaarheid tot 40 kg.

Het leggersysteem is verkrijg-
baar in aluminium, zilver en goud.

Attractieve productpresentaties
voor de veeleisende winkel- en

standenbouwer.
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2  Leggerprofielen

3  Attractieve productpresentatie



Willach behoort tot de leidende
producenten van glasbeslag binnen
Europa. Sinds het oprichten van de
onderneming in 1889 heeft men
zich steeds geconcentreerd op
precisieproducten van de hoogste
kwaliteit. Door talrijke technische
vernieuwingen en intelligente
detailoplossingen kon Willach al
vroeg zijn reputatie als pionier in
de sector waarmaken. Onder de
naam Vitris biedt Willach vandaag
een compleet en omvangrijk
assortiment aan professioneel
glasdeurbeslag, schuifdeursloten
en wandrails voor de meest

veeleisende etalage-, winkel- en
standenbouwer.
Vitris producten zijn ISO gecer-
tificeerd en worden op de produc-
tieplaats Ruppichteroth volgens
strenge vervaardigingstandaards
gemaakt. Dit is de basis voor de
hoge kwaliteit en de constante
leverbaarheid van het gehele Vitris
gamma.
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