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SYSTEMY  
ALUMINIOWO-SZKLANE 
Firma Vitrintec oferuje szeroką 
gamę systemów nienośnych 
ścian działowych o budowie 
aluminiowo-szklanej, 
umożliwiających funkcjonalny 
podział przestrzeni. Nasze 
produkty charakteryzują się 
najniższymi na rynku profilami 
aluminiowymi oraz najkrótszym 
czasem potrzebnym na ich 
prefabrykację i montaż.

Produkowane przez nas syste-
my szklanych ścian działowych 
przeznaczone są do aranżacji 

pomieszczeń biurowych, budynków 
użyteczności publicznej czy galerii 
handlowych. Zapewniają funkcjonalny 
podział wnętrza z zachowaniem naj-
wyższych standardów jakości, umoż-
liwiając jednocześnie spełnienie wy-
tycznych projektowych. Dzięki nim 
zostaje osiągnięty efekt wysokiej es-
tetyki pomieszczeń, a także ich peł-
nej funkcjonalności przy zachowaniu 
maksymalnej transparentności, co 
przekłada się na zadowolenie inwe-
stora.

W gamie rozwiązań bezklasowych 
przestawnych ścianek aluminiowo-
-szklanych firma Vitrintec oferuje trzy 
kompatybilne ze sobą systemy.

PURE
Produktem flagowym jest minimali-

styczny PURE. To system ścian poje-
dynczo przeszklonych z wykorzysta-
niem tafli szklanych o grubości 10 mm 
lub 24 mm. Cechą charakterystyczną 
tego systemu są niewielkie profile 
aluminiowe o wysokości jedynie 25 
mm lub 30 mm. Jego uzupełnieniem 
są cztery rodzaje zintegrowanych 
ościeżnic, które znacząco wpływa-
ją na optymalizację czasu instalacji 
systemu. PURE jest przeznaczony do 

pomieszczeń, w których wymagana 
izolacyjność akustyczna mieści się  
w przedziale od Rw 33 dB do 38 dB 
lub do Rw 40 dB w systemie z wyko-
rzystaniem profilu 30 mm i szkła lami-
nowanego z foliami akustycznymi.

SILENCE
Ofertę firmy wzbogaca SILENCE. To 

dwuszybowy system charakteryzujący 
się wyjątkowo oryginalnym designem. 
Jest on gwarancją realizacji nawet naj-
bardziej wymagających wizji architek-
tonicznych. Daje szerokie możliwości 
tworzenia ścian giętych, ścian łama-
nych heksagonalnie czy ścian nachy-
lonych względem podłoża. Profile  
w systemie SILENCE występują  
w dwóch wysokościach: 25 mm  

i 30 mm. Przy zastosowaniu tego roz-
wiązania można osiągnąć wysokie pa-
rametry izolacyjności akustycznej od  
Rw  40 dB do Rw 47 dB przy bezsz-
prosowych ściankach całoszklanych,  
Rw  52 dB przy szprosowych ścianach 
przeszklonych typu LOFT oraz do  
Rw 57 dB przy ścianach peł-
nych nieprzeziernych. W systemie  
SILENCE występują dwa rodzaje 
ościeżnic, które pozwalają na mon-
taż wielu rodzajów drzwi, takich jak 
całoszklane, w ramie aluminiowej 
pojedynczo lub podwójnie prze-
szklone, drzwi drewniane lakiero-
wane, fornirowane lub laminowane 
czy drzwi typu Flush Door zlicowane  
z ościeżnicą. 

ULTRA SILENCE
Rozszerzeniem systemu SILEN-

CE jest ULTRA SILENCE – system o 
wysokości profili 25 mm lub 30 mm 
i głębokości 100 mm. To elegancki  
i elastyczny system oferujący funkcjo-
nalność wymaganą w nowoczesnych 
projektach architektonicznych. Podob-
nie jak reszta z gamy naszych wszyst-
kich systemów, ULTRA SILENCE 
został zaprojektowany tak, by mak-
symalnie ułatwić montaż i skrócić 
jego czas. Zastosowanie ULTRA  
SILENCE pozwala osiągnąć wysokie 
parametry izolacyjności akustycznej 
dochodzącej do Rw 49 dB przy za-
stosowaniu ścianek bezszprosowych. 
Tak jak w systemie SILENCE, wystę-
pują dwa rodzaje ościeżnic, które 
pozwalają na montaż wielu rodzajów 
drzwi, takich jak całoszklane, w ramie 
aluminiowej pojedynczo lub podwój-
nie przeszklone, drzwi drewniane 
lakierowane, fornirowane lub lamino-
wane czy drzwi typu Flush Door zlico-
wane z ościeżnicą. 

System ukrytych uszczelek
Firma Vitrintec opracowała nowa-

torski system ukrytych uszczelek, 
dzięki któremu znacznie poprawiły 
się walory estetyczne oferowanych 
rozwiązań. Lekkość i budowa pro-
fili oraz ukryte uszczelki instalowa-
ne przed etapem szklenia ułatwiają  
i w znaczny sposób przyspieszają 
pracę, a co za tym idzie, obniżają 
koszty związane z prefabrykacją oraz 
montażem systemów.

Rozwój oparty  
na zasadach i pasji
Od początku istnienia naszej firmy 

działamy w zgodzie z zasadami zrów-
noważonej produkcji. Hale produkcyj-
ne, w których wytwarzane są nasze 
systemy, zasilamy zieloną energią  
z ogniw fotowoltaicznych. Ponadto 
pracujemy z wykorzystaniem nowo-
czesnych, elektrooszczędnych ma-
szyn sterowanych numerycznie. 

W swojej działalności kładziemy 
ogromny nacisk na rozwój oraz udo-
skonalanie produktów oferowanych 
klientom. Nasza działalność jest na-
szą pasją, dlatego też nie brak nam 
ambicji i zaangażowania. Poprzez 
liczne inwestycje w nowoczesny park 
maszynowy oraz wdrażanie innowa-
cyjnych rozwiązań konstrukcyjnych 
Vitrintec dąży do osiągnięcia wiodącej 

VITRINTEC SP. Z.O.O. 

roli na rynku producentów systemów 
aluminiowych przeznaczonych do 
powierzchni biurowych i mieszkanio-
wych.
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