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VIA MAC2™ 

automat do ustawiania kręgli 
Automat VIA MC2™ stanowi połączenie 
najnowszych trendów technologicznych 
w dziedzinie konstrukcji maszyn do  
stawiania kręgli. Nowoczesny napęd 
(technologia Hyponic™), zaawansowany 
system sterowania  Process-Logic-Control 
(PCL), bezpieczeństwo oraz nieskompliko-
wana obsługa, korzystne warunki  
gwarancji i atrakcyjna cena to cechy, które 
wyróżniają VIA MC2™ spośród innych  
dostępnych na rynku. Zastosowane  
rozwiązania gwarantują poprawne  
działanie oraz pełną satysfakcję 
z inwestycji.  

Cechy, zalety i korzyści maszyny VIA MC2™  

• Certyfikat USBC 

• Niski koszt zakupu 

• Współpraca z PBL & FasTrak™ 

• Niskie koszty eksploatacji 

• Nowoczesny system sterowania PCL  
stosowany zwykle w zaawansowanych  
urządzeniach mechaniki precyzyjnej  
to gwarancja stabilnego działania  
w każdych warunkach 

• Niskie koszty części zamiennych 

 

 



VIA Power Lift™ 

podajnik i zasobnik kul 



VIA BALL RETURN SYSTEM  
system powrotu kuli 

VIA PowerLift 

Opatentowany system do powrotu kul  
FasTrak™ stanowi unikalne rozwiązanie 
technologiczne w stosunku do  
konkurencyjnych produktów.  
Zapewnienia jeden z najszybszych  
w branży powrót kul. 

  FasTrak™ 

• Ma minimalną liczbę części. 

• Może być łatwo wyciągnięty z pinsettera do serwisu i czyszczenia. 

• Zapewnia łatwy dostęp do ścieżki powrotu kul oraz wlotu  
kul z pinsettera do obsługi serwisowej tych obszarów. 

  FasTrak™ to: 

Do centrów bowlingowych preferujących tradycyjny styl powrotu kul przeznaczona jest winda  
kul „PBL”, która jest standardowym wyposażeniem instalowanym z pinsetterami VIA MC2™. 

  VIA P.B.L. (Positive Ball Lift) 



VIA WilsonArt 

laminaty torów bowlingowych 

Wykonane przez światowego lidera w produkcji laminatów WilsonArt z siedzibą w USA,  
laminaty WilsonArt gwarantują najwyższą jakość, która w pełnia zaspokaja oczekiwania 
najbardziej wymagających klientów. Kompozycja papieru pakowego z żywicą fenolową  
w połączeniu z warstwą dekoracyjną emitującą drewno impregnowaną żywicą melaminową  
w procesie przebiegającym pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. 

Laminaty WilsonArt zapewniają ciepły i bogaty wygląd, doskonałą powierzchnię i trwałość 
przy atrakcyjnej cenie, która zadowoli najbardziej wymagających właścicieli centrów  
bowlingowych. 

a. POWIERZCHNIA 
Składniki nieznacznie różnią  
się w zależności od wykonania 

 
b. PAPIER DEKORACYJNY 

Poddane obróbce żywicą melaminową 
 

c. PAPER  
Obrobiony żywicą fenolową 



VIA WilsonArt 

laminaty MAGIC™ 

SPACE, SPIDER, ICE-QUAK & OCEAN. 

Rodzina unikalnych wzorów do wyboru zapewniająca niesamowity efekt wizualny.  
Tory z laminatami VIA MAGIC™ mają doskonałą trwałość i świetny wygląd, który  
zapewni Ci uzyskanie pełnej satysfakcji twoich klientów. 



Dzięki ułatwieniom jakie dają automatycznie podnoszone płotki umożliwiasz dzieciom aby mogły 
zawsze trafić w cel. Automatyczne płotki VIA mają solidną konstrukcję, sterowane elektrycznie 
bezpiecznym napięciem 24V. Zintegrowane z systemem zarządzania torami umożliwia niezależne 
automatyczne podnoszenie i opuszczanie dla każdego gracza osobno. 

VIA BUMPER SYSTEMS 

automatycznie podnoszone płotki 



VIA RUNNING LIGHTS SYSTEM 

APPROVED 

Dzięki unikalnemu programowi ścigamy kulę z niezapomnianym doświadczeniem podczas gry  
w kręgle. Running Lights System jest wielokolorowy z wieloma trybami. Wyposażony jest  
w kontroler do zmiany trybu, koloru, jasności i zmiany prędkości. VIA Running Lights System  
dostarcza twoim klientom radości i niezapomniane doznań podczas gry w kręgle. Linie świetlne 
mogą świecić na stałe, migać i być w trybie pogoni za kulą. Running Lights System pozwoli Ci  
na pozyskanie wielu klientów do gry w bowling. 



VIA OVERHEAD MONITOR 
monitory torowe 

Monitory torowe VIA aktualnie w technologii LED poprzez swoje rozmiary dzielą się z tobą  
cudownym światem cyfrowym. Dostarczane monitory w rozmiarach od 40” do 55” wraz  
z osprzętem instalacyjnym w zależności od aranżacji i specyfiki pomieszczenia. Punktacja,  
animacje 3D, reklamy i filmy wyświetlane w rozdzielczości HD dostarczają niezapomnianych  
przeżyć.  



VIA MASKING 

tablice maskujące maszynownię 

BOWLING 
POLAND 

Oprócz konwencjonalnego rozwiązania polegającego na wybudowaniu ściany maskującej  
maszynownię VIA oferuje także rozwiązaniu polegające na instalacji specjalnie dopasowanych 
do wymiarów dwóch torów ROLLPOSTER’a, którego wyświetlana grafika może się zmieniać  
w zależności od potrzeb. Możesz wybierać z gotowych projektów graficznych jak również  
zainstalować swoje. 



DLA 2 TORÓW 

DLA 4 TORÓW 
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VIA LED PINDECK LIGHT 

system oświetlenia kręgli 

Oświetlenie VIA LED PINDECK LIGHT to wielokolorowe światło oświetlające obszar z kręglami.  
Dziesiątki wstępnie ustawionych oraz możliwość ustawienia niestandardowych programów,  
tworzy niesamowite efekty na pojedynczym torze, parach, grupa torów lub na wszystkich tarach 
w centrum bowlingowym. Wprowadza twoje centrum na nowy poziom rozrywka 
z niepowtarzalną atmosferą.  



VIA VISION-NEX & FOCUS-NEX 

PHOTOKIOSK 

Bez wizyty w recepcji! 
Przez kiosk możesz wpisać się na listę 
oczekujących. Kiosk wykonuje zdjęcie, 
które jest automatycznie wyświetlane 
na monitorach  

 

Typ gry GRAND PRIX to niesamowite przeżycia  
dla najmłodszych. Wyścigi można uruchomić  
na pojedynczym torze, na parze torów lub  
na wszystkich torach w kręgielni. 

GRAND PRIX 

 

 INTERAKTYWNE SIATKA PUNKTACJI 

 SALON LAS 

KOSMOS ŚREDNIOWIECZE 
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Focus-NEX - System w recepcji i biurze zapewnia  
Ci najbardziej kompletne zarządzanie Centrum  
Bowlingowym! Wyposażony w wiele funkcji,  
Focus-NEX nie tylko zarządza torami i przepływem 
gotówki w recepcji, ale o wiele więcej! Zbudowany 
na Microsoft.NET ™ i wykorzystujący Technologię 
Microsoft ™ SQL Database Focus-NEX jest  
niezawodny, modułowy i łatwy aby go uaktualnić  

INTERAKTYWNE GRAFIKI 3D 
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DLA DRUGIEGO RZUTU 

ANIMACJE 3D Hi - definition 

XGA - VIDEO 

TYPY ANIMACJI 

Podstawowy, urodzinowy,  
święta, zabawa, sport 

OBSŁUGA TORÓW OBSŁUGA BARU / RESTAURACJI OBSŁUGA GIER CZASOWYCH 

DEFINIOWANIE STREF CZASOWYCH  I STAWEK OBSŁUGA REZERWACJI OBSŁUGA LISTY OCZEKUJĄCYCH 

MODUŁY SYSTEMU FOCUS-NEX 
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VIA  PLAYER CONSOLE 
konsole graczy 

 

 KONSOLE GRACZY TYPU „I” ORAZ „Y” 

Konsole graczy typu ”I” i „Y” wyposażone są w membranową klawiaturę 
QWERTY świecącą w świetle UV charakteryzującą się dużą wytrzymałością. 

 KONSOLE GRACZY VIA 

Konsole graczy VIA wyposażone są w membranową  
klawiaturę QWERTY świecącą w świetle UV charakteryzującą 

się dużą wytrzymałością oraz monitory LCD 19”. 
(opcjonalnie monitor dotykowy) 

 KONSOLE GRACZY TYPU STELPAD 

Konsole graczy typu StelPad wyposażone w monitory dotykowe to nie tylko 
typowa konsola graczy. Ich zaawansowanie oprogramowanie umożliwia 

graczom dostęp do wielu dodatkowych funkcji. 

 KLAWIATURA QWERTY 

Charakteryzująca się dużą wytrzymałością  
klawiatura membranowa QWERTY świecącą  

w świetle UV. 
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Crossfire to kompaktowa, trwała i wysoce funkcjonalna 
maszyna do konserwacji torów w niezwykle przystępnej 
cenie. Crossfire wykorzystuje kombinację 6 specjalnych 
„padów”, które zapewniają uzyskanie zarówno  
wysokiej jakości konserwację torów jak i pozwalają  
na przygotowanie torów dla wymagających graczy. 

KEGEL CROSSIRE 6 PAD 

IKON to zasilana bateryjnie maszyna, która łączy 
sprawdzoną technologię Kegel z nowoczesną  
stylistyką FLEX. IKON wykorzystuje technologię  
Sanction dla systemu konserwacji, który jest  
niezawodny, weryfikowalny i dokładny. 
Do czyszczenia IKON wykorzystuje system bez 
spryskania, który nie powoduje spryskiwania rynien  
a tym samym utrzymuje czystość kręgli i pinsetterów. 
Opatentowane przez firmę Kegel systemy konserwacji 
i czyszczenia są jedynymi na rynku, które można 
sprawdzić i zweryfikować przed rozpoczęciem  
konserwacji toru. 
IKON Walker jest maszyną samojezdną. 

IKON & IKON WALKER 
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FLEX to najbardziej wyrafinowana i zaawansowana 
technologicznie maszyna firmy Kegel. 
System DUO łączy technologię Sanction ze dwoma 
zbiornikami z różnymi środkami konserwacji, dzięki 
czemu jest to jedyna maszyna torowa, która  
umożliwia korzystanie z więcej niż jednego środka 
konserwującego. Możesz użyć jednego lub dwóch 
środków, a nawet miksować je - wszystko w jednym 
przejściu! Dzięki FLEX możesz łatwo dostosować  
warunki do swoich klientów. Witamy w generacji 
FLEX. FLEX Walker jest maszyną samojezdną. 

FLEX & FLEX WALKER 

Kegel zapewnia szeroką gamę środków czyszczących 
i konserwujących przeznaczonych zarówno dla centrów 
bowlingowych mających charakter rekreacyjno / sportowy, 
jak i dla bardzo wymagających specjalizujących 
się w rozgrywkach sportowych. 

ŚRODKI CZYSZCZĄCE & KONSERWUJĄCE 

KONSERWACJA TORÓW 
maszyny do czyszczenia i konserwacji torów 



VIA  WYPOSAŻENIE DODATKOWE CENTRUM  

Otwierając centrum bowlingowe trudno sobie wyobrazić, że nie będzie tam oddających klimat  
wygodnych miejsc siedzących. VIA współpracując z producentami mebli, oświetlenia oraz firmami 
zajmującymi się aranżacją wnętrz oferuje kompleksowe wyposażenie, które jest dostosowane do 
wymogów przestrzennych jak również spełniających wymogi określonego stylu. 



VIA SIEDZISKA 

VIA LUXOR - Indywidualne 
krzesło Z kółkami 

VIA LUXOR - Indywidualne krzesło 
typu Hooker z kółkami 

VIA LUXOR -  poczwórny zestaw 
siedzisk R.H. lub L.H. 
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VIA Luxor siedziska indywidualne 

VIA Luxor zestawy siedzisk  
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VIA Luxor zestawy siedzisk 

Jeśli szukasz czegoś wygodnego i stylowego 
seria VIA Luxor z pewnością będzie najlepszą 
odpowiedź.  
Stół wykonany jest z ognioodpornego 

syntetycznego tworzywa. Korpusy siedzeń  
są super mocne z formowanego polietylenu. 
Montowane na mechanizmach obrotowych. 

VIA Luxor - stół wraz z zestawem 
czterech obrotowych krzeseł. 



VIA EVOLITION BALL  
STORAGE RACK 

VIA STOLIKI KOKTAJLOWE VIA OKRĄGŁY STOLIK NA KULE 

VIA STOLIKI KOKTAJLOWE 

Ognioodporny blat z krzesłami i stojakiem 
zapewnia uniwersalne siedzisko do wykorzystania 
przy ograniczonej przestrzeni.  
Gdziekolwiek modernizujesz lub rozważasz  
kompletny remont sprzęt VIA na pewno  
bądź najlepszą inwestycją. 
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Kule VIA House Ball przeznaczone na  
wyposażenie kręgielni wykonane są  
z powłoką z czystego uretanu co zapewnia 
wyjątkową trwałość. 
 
Dostępne są w wagach: 6-16 lbs. 

VIA URETHANE GLOW HOUSE BALLS 

Zarówno cholewka jak i podeszwa w botach do  
wypożyczalni VIA wykonane są z najwyższej jakości 
naturalnej. Posiadają długa gumowa piętę,  
a konkurencyjne ceny czynią je jednymi z najlepszych  
w branży.  
Dostępne są w rozmiar od 28 do 50. 

VIA Rental Shoes 

Kręgle VIA Super-V posiadają rdzeń z klonu  
kanadyjskiego oraz powłokę ze specjalnej mieszanki 
syntetycznej. Dostępne świecącej w ciemności (glow). 
 
Dla uatrakcyjnienia gier VIA proponuje także kręgle  
w różnych kolorach  

VIA SUPER-V BOWLING PINS 

VIA - KULE, KRĘGLE i BUTY 
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