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Vitris biedt een uitgebreid modulair assortiment aan hoogwaardig beslag voor glazen schuifdeuren van vitrines, meubels en doorgeefluiken, inclusief bijpassende 
sloten: 

Supra is een doordacht, onderaan lopend beslag voor glazen schuifdeuren. Het is universeel geschikt voor glasdiktes van 4, 5, 6 en 8 mm en een vleugelgewicht tot 50 
kg. Ook eenbaans en meerbaans systemen of systemen met een rondom lopend frameprofiel zijn met Supra mogelijk. 

Robustus is een beslagsysteem voor vitrinekasten en meubels waarvan het glas een grote glasdikte heeft. Dit maakt Robustus ook geschikt voor hoge glaspanelen. 
Robustus is universeel inzetbaar voor glas met een dikte van 8, 10, 12 en 12,76 mm. De maximale belasting van het Robustus-loopwerk bedraagt 140 kg. 

Penda/Bipenda is een eenbaans (Penda) of tweebaans (Bipenda) systeem voor hangende schuifdeuren met UV-verlijming is geschikt voor glasdiktes tot 8 mm en een 
vleugelgewicht tot 50 kg. Dit systeem is ideaal voor alle toepassingen met een vrije, onbewerkte ondergrond (b.v. doorgeefluiken, loketten, parketbodem). 

Dura/Durus is een geleidebeslagsysteem voor glasdiktes tot 4 mm (Dura) of 6 mm (Durus) is geschikt voor lichtgewicht glazen panelen. De panelen zitten in kunststof 
inlegprofielen die qua kleur afgestemd zijn op het glas. 

                         Supra Robustus Penda/Bipenda Dura/Durus 

Soort beslag: Onderaan lopend beslag voor 
glazen schuifdeuren 

 

Onderaan lopend beslag voor 
glazen schuifdeuren 

 

Beslag voor hangende 
schuifdeuren 

 

Eenvoudige geleideprofielen 

 

 

Mogelijke glasdiktes: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 8 mm, 10 mm, 12 mm, 
12,76 mm 

Max. 8 mm 4mm tot 6 mm 

Maximaal paneelgewicht: 25 kg (2 loopwerken)          
50 kg (4 loopwerken) 

70 kg (2 loopwerken)          
140 kg (4 loopwerken) 

25 kg (2 loopwerken)  
50 kg (4 loopwerken) 

Voor lichte panelen 

Beschikbare kleuren: Naturel EV1; 
geëloxeerd 
roestvrijstaalkleurig C31; 
goudkleurig EV3 

Naturel EV1; 
geëloxeerd 
roestvrijstaalkleurig C31; 

Naturel EV1 Naturel EV1 
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                         Supra Robustus Penda/Bipenda Dura/Durus 

Aantal banen: Eenbaans, tweebaans of 
meerbaans beslag 

Tweebaans beslag Penda: eenbaans 
beslag; 
Bipenda: tweebaans 
beslag 

Tweebaans beslag 

Beschikbaarheid van 
frameprofiel: 

Horizontaal en verticaal 
frameprofiel 

Verticaal frameprofiel 

  

Passende Secura-sloten: Secura loopschoenslot met 
passende adapter; Secura 
glaspaneel-vitrineslot 

Secura loopschoenslot met 
passende adapter 

Secura glasdeur-
vitrineslot (max. 6 mm 
glasdikte) 

 

Overige accessoires: • eindkap, U-vormig 
uitgesneden 

• loopschoengreep 

• inlegprofiel voor 
loopschoenen 

• stofdicht stootprofiel voor 
frames 

• stofdichte borstelstrip  
• uithangbeveiliging met 

bescherming tegen 
rammelen  

• aanslagdemper en 
uithangbeveiliging 

• eindkap, U-vormig 
uitgesneden 

• loopschoengreep 

• inlegprofiel voor 
loopschoenen 

• stofdicht stootprofiel voor 
frames 

• stofdichte borstelstrip 
• aanslagdemper en 

uithangbeveiliging 

• eindkap 

• aanslagdemper 

• glasgeleiding 
(beneden) 
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