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PREČO PRÁVE PRIEMYSELNÉ BRÁNY WIŚNIOWSKI?
Priemyselné brány WIŚNIOWSKI reprezentujú najvyšší štandard, ktorý je vyrábaný na základe moderných technologických línií. Brány sú vyrábané precízne a
pozorne, dbajúc na každý detail, sú zárukou bezpečnosti a trvalého pôsobenia.

ŽIVOTNOSŤ V ROKOCH
Kvalita surovín, ako aj dokázané konštrukčné
riešenia rozhodujú o mnohoročnej a bezporuchovej prevádzke brán WIŚNIOWSKI.
Konštrukčné oddelenie a Technické laboratórium na základe návrhov zákazníkov stále
zlepšujú akosť riešení využívaných v bránach.
Vďaka tomu na trh sa dostane iba skontrolovaný a otestovaný výrobok. Jeho kvalitu
schvaľujú certifikáty a atesty:

Certifikát
kvality
ISO 9001:2008

Hygienický
atest
PZH

Technické
schválenie
ITB

EŠTE VIAC VOĽNÉHO PRIESTORU
$ Aby ste otvorili priemyselné segmentové
brány WIŚNIOWSKI nepotrebujete k tomu
priestor pred halou. Krídlo segmentových
brán sa dvíha zvisle smerom hore v súlade
s namontovaným typom vedenia. Dáva to
možnosť maximál-neho využitia priestoru
v objekte ako aj pred bránou.

Zhodnosť
výrobkov
s direktívami
Európskej únie

MODERNÉ RIEŠENIA
Priemyselné brány WIŚNIOWSKI sú moderné
brány určené pre priemyselné objekty,
skladovacie haly, dielne. Môžu byť vybavené
o prechodné dvere, okienka, ventilačné
mriežky, klapku odťahu spalín, automatiku
a zariadenia kontroly prístupu: kódovací
zámok, čítačka magnetických kariet, diaľkový
ovládač, systém svetelnej záclony. Pohodlnú
obsluhu zaručuje výber jedného z niekoľkých
spôsobov otvárania: reťazového alebo
šnúrového prevodu, kompaktného servomotoru.
BEZPEČNOSŤ
Priemyselné brány WIŚNIOWSKI sú
bezpečné v 100 percentách. Sú bezpečné
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počas používania a zároveň chránia náš
majetok. Bezpečnosť používania sa týka
všetkých tých, ktorí bránu obsluhujú každý deň.
Solídna konštrukcia sťažuje prístup k majetku
nepovolaným osobám a týmto zaručuje pocit
istoty a bezpečia.

segmentová
brána

$ Záclona priemyselnej roletovej brány
WIŚNIOWSKI sa roluje vo zvislej línii
smerom hore na hriadeľ. Jediné požadované miesto k montáži je minimálne 540 [mm]
výšky nadpražia. Dáva to neobmedzené
možnosti zariadenia priemyselného objektu.

roletová brána

$ Závesné posuvné priemyselné brány
WIŚNIOWSKI sú jednoduchým riešením
v halách s obmedzenými možnosťami
zástavby. Môžu byť využité v miestnostiach,
do zástavby otvorov s veľkou šírkou.

Závesná posuvná
brána

BRÁNA DO KAŽDEJ HALY
Vďaka širokej ponuke typov vedenia
priemyselné brány WIŚNIOWSKI môžu ladiť
s každým druhom haly.
Vhodne ladený typ vedenia umožňuje využitie
všetkých predností brány, ktorá nájde využitie
v novovybudovaných objektoch, ako aj v tých
určených k modernizácii.
FUNKČNOSŤ
Priemyselné brány WIŚNIOWSKI znamenajú
maximálnu funkčnosť a bezpečnosť pri
zachovaní estetickú celistvosť všetkých prvkov.
Priemyselné brány sú projektované tak, aby ich
práca nekolidovala s pohybom vo vnútri
priemyselného objektu, a jej obsluha bola
pohodlná a efektívna v každej situácii.

ANTIKORÓZNE ZABEZPEČENIA
Brány WIŚNIOWSKI znamenajú investíciu na
dlhé roky. Konštrukčné prvky sú vyrobené zo
zinkovanej ocele (koľajničky, zárubne,
spojovacie prvky), panely brány sú natreté
vysokokvalitnými polyesterovými farbami.
Znamená to optimálnu ochranu pred vplyvom
atmosférických činiteľov a zaručuje dlhodobé
využívanie brány. Vďaka širokej farebnej škále
priemyselné brány WIŚNIOWSKI sa môžu
úspešne prispôsobiť k fasáde stavby.
DODATOČNÉ PRESVETLENIE
PRIRODZENÝM SVETLOM
Interiéry priemyselných miestností môžu byť
pomocou presklenia dodatočne osvetľované.
Okienka v bránach sú bezpečné, vyrobené
z akrylu, polykarbonátu alebo bezpečného
skla.
VENTILÁCIA
Výmenu vzduchu v miestnosti zaručujú
ventilačné mriežky, klapka odťahu spalín alebo
ventilačný panel, ktoré znamenajú prirodzenú
ventiláciu miestnosti.

MODULOVÁ STAVBA
Architekt môže ľubovoľne tvarovať výzor
každej priemyselnej segmentovej brány. Je to
možné vďaka modulovej stavbe oceľových
a hliníkových panelov, ktoré môžeme so sebou
ľubovoľne spájať.
AUTOMATIKA
Automatika v priemyselných bránach
WIŚNIOWSKI je konfigurovaná tak, aby
mohla zaručiť bezchybnú prácu ako
segmentových tak aj roletových brán. Firma
WIŚNIOWSKI ponúka pohony a riadenia na
najvyššej úrovni, pričom takto zaručuje
pohodlie obsluhy a dlhodobé používanie.
DODATOČNÝ VSTUP NA HALU
V priemyselných bránach prechodné dvere
môžu byť vyrobené v krídle brány. Je to
pohodlné riešenie, ktoré umožňuje pohyb bez
nutnosti otvárania celej brány. Snímač
otvárania prechodných dverí zaručuje, že
automatické otváranie brány je možné iba pri
zatvorených dverách.

zaručuje profesionalitu servisnej obsluhy ako aj
dobrú technickú pomoc. Vedomosti a skúsenosti, ktoré sme získali zaručujú vyriešenie
rozličných problémov.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Firma WIŚNIOWSKI je ekologická firma.
Počas výroby optimalizujeme spotrebu energie
a vody, vlastníme bez splaškovú zinkovňu
a bezprašnú linku práškového maľovania.
Máme tiež najmodernejšie výrobné
a lakovacie línie. Takisto farby, ktoré využívame
sú priaznivé k životnému prostrediu.

NIE IBA BRÁNY
Široké vedomosti, bohaté skúsenosti a moderné výrobné línie umožňujú našim zákazníkom
výrobok najvyššej kvality a profesionálnu
pomoc v rôznych etapách realizácie investícií.
Naša ponuka okrem iného zahŕňa komplexné
systémy priemyselných oplotení, rôzne druhy
brán, ako aj výrobky oceľového a hliníkového
stolárstva v podobe: fasád, dverí a okien
v rôznych triedach proti požiaru a vlámaniu.

PROFESIONÁLNY SERVIS
Naša komplexná servisná obsluha sa dostane
kdekoľvek v krajine. Kvalifikovaný personál
5

SEGMENTOVÉ BRÁNY
MakroPro, MakroPro 100

Priemyselné brány WIŚNIOWSKI
to je záruka najvyššej kvality a bezchybnej prevádzky
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PREDNOSTI
ÚPLNÁ OCHRANA
$ Priemyselné segmentové brány MakroPro a MakroPro 100 sú
bezpečné v každej fáze otvárania a zatvárania, nezávisle od spôsobu
otvárania: ručného alebo automatického.
$ Pružiny, ktoré zostali dopasované s počítačovou presnosťou zaručujú
najlepšiu rovnováhu brány, maximálne pohodlie a bezpečnosť jej
užívateľa.
$ Brány s veľkými rozmermi sú dodatočne spevňované špeciálnymi
prvkami, ktoré zväčšujú pevnosť celej konštrukcie.

TERMICKÁ IZOLÁCIA
$ Oceľové panely sú vyrobené zo zinkovaného plechu, vyplnené
bezfreónovou tvrdou polyuretánovou penou a lakované vrstvou
polyeterovej farby po oboch stranách. Vďaka tomu získavajú dobré
termoizolačné a akustické vlastnosti.
$ Každá brána je vybavená v systém elastických a odolných tesnení po
celom obvode a medzi panelmi, vďaka čomu izolácia brány je lepšia.

40
[mm]

lak
vrstva
zinku

plech
polyuretánová
pena
plech+ vrstva
zinku + lak

SPOĽAHLIVOSŤ PREVÁDZKY
$ Segmentové brány MakroPro i MakroPro 100 sú odolné voči
pôsobeniu atmosférických podmienok.
$ Spoľahlivá prevádzka brány MakroPro 100 je zaručená trojfázovým
kompaktným servomotorom, ktorý je integrovaný s bránou. Využívaný
pohon zaručuje dlhé obdobie používania a obsluhy.
$ V bráne MakroPro 100 tradičné pružiny zostali nahradené moderným
pohonným systémom, vďaka čomu brána môže vykonať vyše stotisíc
cyklov.

ÚSPORA MIESTA
$ Segmentová brána je montovaná za otvorom, otvára sa zvisle smerom
hore a nezaberá miesto na príjazdovej ceste.
$ V prípade výberu segmentových brán, môže sa maximálne využiť
miesto pred bránou a vo vnútri objektu.
$ Vďaka bohatej ponuke rôznych typov verzii, je možné priemyselné
brány WIŚNIOWSKI prispôsobiť ku každému hoci aj atypickému
objektu. Takéto riešenia umožňujú pôsobenie brány bez kolízie
s pohybom vo vnútri haly.

7

SEGMENTOVÉ BRÁNY
MakroPro Alu, MakroPro Alu 100

Hliníkové brány z presklených panelov dokonale presvetľujú
vnútro objektu a zvyšujú jeho estetické prednosti
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PREDNOSTI
VIAC SVETLA
$ Presklené panely priemyselných brán WIŚNIOWSKI osvetlia miestnosť
prirodzeným svetlom, čo umožní úsporu elektrickej energie a zaručí
pohodlné pracovné podmienky.
$ Hliníkové panely presklené akrylovým sklom môžu plniť funkciu
výkladného okna, čo môže uľahčiť nazretie do vnútra napr. autosalónu.
$ Presklenie segmentových brán je úmerné k veľkosti brány, a pravidelne
umiestnené priečniky dávajú vzhľad harmonického celku.

INVESTÍCIA NA DLHÉ ROKY
$ Stabilná konštrukcia segmentových brán je vyrobená z hliníka, ktorý je
odolný voči pôsobeniu atmosférických podmienok. Vďaka tomu krídlo
brány počas dlhého používania nezmení svoje estetické prednosti.
$ Najvyššia kvalita surovín v spojení s modernými konštrukčnými
riešeniami je zárukou spoľahlivej prevádzky segmentových brán.

ÚŽITKOVÉ PREDNOSTI
$ Modulová stavba priemyselných brán umožňuje ľubovoľné tvarovanie
koncového výzoru brány.
$ Prvky brány, ako aj hliníkové panely a oceľové panely sa môžu
ľubovoľne spájať.
$ Typické a špeciálne rozmery umožňujú prispôsobenie brány na
potreby profesionálneho priemyselného stavebníctva.
$ Nízky prah v prechodných dverách je ergonomickým riešením, ktoré
zľahčuje pohyb – je to dôležité predovšetkým v prípade intenzívneho
používania.

GALÉRIA FARIEB
$ Farba je dôležitým prvkom výzoru. Firma WIŚNIOWSKI ponúka
mnoho farebných možností tiež pre priemyselné segmentové brány.
$ Okrem štandardných farieb ponúkame súpravu farieb z palety RAL.
$ Široká farebná škála umožňuje tvorenie individuálneho, neopakovateľného charakteru objektu.
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SEGMENTOVÉ BRÁNY – VYBAVENIE
MakroPro, MakroPro Alu
TECHNICKÝ POPIS

1

2

13

14
17

1
15
16

18
Zinkované alebo maľované pružiny
vyrovnávajúce váhu krídiel brány sú dodatočne
antikorózne zabezpečené.

FUNKČNÉ A OVERENÉ
RIEŠENIA

3

Váha krídla priemyselných segmentových brán MakroPro a MakroPro Alu je presne vyrovnaná vďaka
využitiu skrutných pružín, ktoré nachádzajúc sa na pohonnom hriadeli zaručujú voľné pôsobenie brány.
Pohodlnú obsluhu brán MakroPro a MakroPro Alu zaručuje výber jedného z niekoľkých spôsobov
otvárania brán: reťazového prevodu, šnúrového prevodu alebo kompaktného servomotora s ovládacou
kazetou: „hore –stop - dole”.
Modulová stavba riadenia umožňuje pripojenie iných zariadení k bráne: napr. autoumývareň.

Kovová závora
Používa sa v bránach so zámkom, blokuje pohyb krídla
brány pri pomoci západky.
10
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Integrované poistenie
v prípade prasknutia pružiny zabraňuje samočinnému
odpadnutiu krídla.

4

4

Napínač reťaze
používa sa spolu s reťazovým prevodom, je vybavený
v mechanizmus, ktorý udržiava reťaz v trvalom
položení, umožňuje ľahkú obsluhu a elastickú prácu.
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Šnúrový prevod
používa sa k ručnému otváraniu brány pri povrchu
menšom než 9 m2 a maximálnej výške 3m.

6

Reťazový prevod
používa sa k ručnému otváraniu brány, je vybavený
v reťaz o dĺžke prispôsobenej k druhu vedenia brány.
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SEGMENTOVÉ BRÁNY – VYBAVENIE
MakroPro 100, MakroPro Alu 100
TECHNICKÝ POPIS
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Pohonný hriadeľ
je integrovaný s pohonom, pričom preberá zaťaženie
spôsobené váhou krídla brány, pri pomoci dvoch
oceľových lán, ktoré sa navíjajú na lanový bubon,
namontované po oboch stranách hriadeľa.

ĽAHKÁ OBSLUHA
A DLHODOBÉ POUŽÍVANIE

9

Priemyselné segmentové brány MakroPro 100 a MakroPro Alu 100 sú štandardne vybavené v špeciálny
trojfázový kompaktný servomotor integrovaný s bránou. Takéto riešenia umožňujú prispôsobenie brány
k individuálnym potrebám a požiadavkám priemyselných hál a skladov.
Vďaka nahradeniu tradičných pružín moderným pohonným systémom brána môže vykonať väčšie
množstvo cyklov - vyše stotisíc. Využívaný pohon zaručuje dlhé obdobie prevádzky a pohodlie obsluhy.
Ďalšou prednosťou brán MakroPro 100 a MakroPro Alu 100 je rýchla a ľahká montáž, pričom netreba
dodatočne doplácať za brány s rôznym typom štandardu.
Amortizátor
stabilizuje prácu servomotora.
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Servomotor
je vybavený v bezhlučný, samobrzdný závitový prevod
a chytajúce zariadenie, ktoré v prípade straty energie
zaisťuje bránu pred jej klesnutím, nezávisle od rýchlosti
otáčania, smeru otáčania alebo pozície zástavby.
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SEGMENTOVÉ BRÁNY - VYBAVENIE

TECHNICKÝ POPIS

Automaticky zatvárajúci mechanizmus
Môže byť namontovaný na prechodné dvere v ručnej
bráne – odporúča sa ho využiť v automatickej bráne.

Nízky prah v prechodných dverách*
Inovačné riešenie, ktoré zlepšuje funkčnosť prechodných dverí je ich vybavenie v tzv. nízky prah.
Nový, ergonomickejší prah je vyrobený z hliníkového profilu o výške 30 mm.
Konštrukcia segmentovej brány s nízkym prahom uchováva svoju stabilitu.

Antipanický zámok
Umožňuje rýchle a bezpečné otváranie prechodných
dverí montovaných v bráne.

* dostupný vo vybraných druhoch segmentových brán.

BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE

SOLÍDNA A STÁLA
KONŠTRUKCIA
Konštrukčné prvky brány sú vyrobené zo zinkovanej ocele (koľajničky, spájacie prvky)
alebo z kovového zinkovaného plechu a lakovaného polyesterovými farbami (panely).
Krídlo je vyrobené zo segmentov o hrúbke 40[mm].
Zárukou dlhodobého používania je panel o vysokej kvalite, prístupný v niekoľkých
verziách: segment celý (A), oceľový segment s okienkami (B), hliníkový presklený
segment (C).
V segmentoch bol použitý špeciálny systém mnohovrstvového ohýbania plechu,
ktorý zaručuje stabilné viazanie pántov.
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(C)

(B)

(A)

A

A

10

11

B

B

Spevňovanie v mieste montáže
pántov – päť vrstiev plechu

Solídna konštrukcia
unikátny proces formovania plechu je základom dobre
vyrobenej segmentovej brány.
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Ručná závora a zámka
Je to jednoduchý a praktický systém blokovania krídla
brány.

15

Klapka odťahu spalín
je vyrobená z hliníka s vnútorným priemerom otvoru
77 [mm], umožňuje odvod spalín z miestnosti smerom
von.

Ložiskové valčeky
zaručujú dlhodobú tichú a kvalitnú prácu brány.
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Presklenie hliníkovým panelom
Zaručuje presvetlenie vnútra miestnosti.

Jednodielne alebo dvojdielne akrylové sklo

je to odolné sklo z plastu.

14

Ventilovaný hliníkový panel
Umožňuje lepšiu ventiláciu, najmä v miestnostiach
s núteným obehom vzduchu.

16

Ventilačná mriežka
je to najjednoduchší spôsob zaručujúci prietok vzduchu
v miestnosti. Je montovaná v spodnej časti brány.

Prechodné dvere
umožňujú ľahký pohyb bez nutnosti otvárania celej
brány.
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SEGMENTOVÉ BRÁNY - BEZPEČNOSŤ

Bezpečné brány WIŚNIOWSKI
Označenie CE na priemyselných segmentových bránach znamená, že splňujú požiadavky európskej
normy EN 13241–1.
Priemyselné segmentové brány WIŚNIOWSKI sú vyrábané v procese produkcie v súlade so
systémom ISO 9001 a platnými normami.
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Špeciálne profilované panely
zabraňujú priškripnutie prstov v mieste spájania panelov,
ako aj v objektoch montáže pántov a prechodných dverí
zvnútra aj zvonka objektu.

20

Zabezpečenie v prípade prasknutia lana
to je ostrie nachádzajúce sa pri koľajničke, a ktoré
zabraňuje klesnutiu brány.

18

Systém svetelnej záclony
je to systém niekoľkých desiatok snímačov, ktoré reagujú
na pohyb vo svetle vjazdu, po prerušení infračervených
lúčov servomotor zastaví bránu a automaticky ju
zdvihne do otvorenej pozície.

19

Zabezpečenie pred vytlačením
zabraňuje vytlačenie krídla brány z vonkajšej strany
miestnosti treťou osobou.

21

Okrajová bezpečnostná lišta
montovaná na spodnom tesnení, v prípade narazenia na
prekážku sa brána okamžite zastaví a stiahne sa späť do
otvorenej pozície.

Snímač otvorenia prechodných dverí
blokuje možnosť spustenia pohonu brány v prípade
otvorených alebo nezatvorených dverí.

BEZPEČNOSŤ A KOMFORT
V ŠTANDARDE
Počas používania brány je najdôležitejšia bezpečnosť – brány WIŚNIOWSKI jeho normy sú najvyššie .
Využili sme mnoho zabezpečení, ktoré okrem bezpečnosti zaručujú 100 % pohodlia počas práce brány
ako aj počas jej nepoužívania.
Všetky prvky priemyselných brán WIŚNIOWSKI sú projektované a spracované skupinou skúsených
odborníkov.
Každý prvok je overovaný podrobnými testami bezpečnosti a životnosti.
Dáva to záruku výrobku na najvyššej, svetovej úrovni.
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SEGMENTOVÉ BRÁNY – VZORY

Vysoká kvalita a estetika segmentových brán WIŚNIOWSKI
je riešením pre náročných

18

VZORY BRÁN

Príklady presklení a prevedenia
Segmentových priemyselných brán

Segmentová priemyselná brána s okienkami

Segmentová priemyselná brána s hliníkovým preskleným panelom

Segmentová priemyselná brána s hliníkovým preskleným panelom
bez priečinkov (týka sa to brán o šírke do 3000 [mm] a výške
do 4000 [mm])

Segmentová priemyselná hliníková brána s dolným
oceľovým panelom

Segmentová priemyselná hliníková brána s prechodnými dvermi

Segmentová priemyselná hliníková brána

BOČNÉ A PRECHODNÉ DVERE

Počas častého používania brány môžu byť praktickým riešením prechodné dvere montované v bráne. Snímač
otvárania prechodných dverí zaručí, že automatické otváranie brány je možné iba v prípade zatvorených dverí.
Prechodné dvere môžu byť vybavené automaticky zatvárajúci mechanizmus.
V prípade vhodného množstva miesta pri bráne existuje možnosť objednania bočných dverí, ktoré vzorom aj
farbou budú ladiť s bránou.
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SEGMENTOVÉ BRÁNY– DRUHY VEDENÍ

Mnoho možností prispôsobených
k individuálnym potrebám

20

DRUHY VEDENÍ

Kombinácia druhov vedení
Segmentových priemyselných brán
STL

– MakroPro, MakroPro Alu
¨

LH

Štandardné vedenie

HL

LHP

Nízke vedenie

HLO

Vysoké vedenie

STLK

Štandardné vedenie
pod uhlom

LHPZ

Nízke vedenie jednoduché

VL

Vysoké vedenie so zníženým
hriadeľom odporúčané
pre lodenice

– MakroPro 100, MakroPro Alu 100

Nízke vedenie pre hromadné
garáže

VLO

Zvislé vedenie

Zvislé vedenie so zníženým
hriadeľom

HLK

Vysoké Vedenie
pod uhlom

Segmentové brány WIŚNIOWSKI môžu byť montované na nových aj modernizovaných budovách.
Použitie vhodného vedenia umožňuje doladenie brány k požiadavkám budovy. V závislosti od podmienok
výstavby sú dostupné rôzne druhy vedení.

21

SEGMENTOVÉ BRÁNY– FARBY

Výber ľubovoľnej farby zo škály RAL
Dáva neobmedzené možnosti aranžovania

22

FAREBNÉ PREVEDENIA

Štandardné farby
Segmentových priemyselných brán

Žltá, RAL 1021

Červená, RAL 3000

Modrá, RAL 5010

Zelená, RAL 6002

Grafitová, RAL 7016

Sivá, RAL 7032

Hnedá, RAL 8014

Strieborná, RAL 9006

Biela, RAL 9016

Segmentová priemyselná brána
Môže byť pomaľovaná ľubovoľnou farbou
zo škály RAL
Segmentové brány WIŚNIOWSKI, sú dostupné v širokej farebnej škále.
Umožňujeme doladenie brány k individuálnemu charakteru a potrebám tak, aby
nielen uzatvárala objekt, ale aby bola jeho neoddeliteľnou súčasťou, perfektne
ladiacou k firemným farbám, fasády alebo okolia.
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Vo veľmi slnečných miestach neodporúčame použitie tmavých farieb brán.
Farby ako aj stupne lesku prezentované v materiáloch by mali stanoviť iba príklad farby.
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ROLETOVÉ BRÁNY BR-100

V roletových bránach WIŚNIOWSKI
komfort sa stáva štandardom

24

PREDNOSTI
KOMFORT V ŠTANDARDE
$ Celkove integrovaná automatika zľahčuje obsluhu a zdokonaľuje prácu
personálu.
$ Koľajničky vybavené tesnením a servomotor o nízkej emisii hluku
zaručujú tichú prácu brány.
$ Presklené profily presvetľujú vnútro, a ventilované profily umožnia výmenu
vzduchu.

DôRAZ NA DETAILY
$ Hliníkové profily roletovej brány sú vyrobené veľmi dôkladne a so
starostlivosťou na podrobnosti.
$ Vysoká kvalita štetinového tesnenia, ktoré je montované po obvode
brány zabezpečujú proti prachu, vlhkosti, chráni pred zimou a hlukom.
$ Spodný profil brány je zakončený tesnením odolným proti mrazu, ktoré
chráni pred znečistením a vyrovnáva drobné nerovnosti podlažia.

ÚSPORA MIESTA
$ Perfektné riešenie do objektov, v ktorých úspora miesta je dôležitá,
alebo tam, kde neexistuje možnosť pripevnenia podstropných
koľajničiek.
$ Záclona brány po navinutí na hriadeľ zaberá málo miesta priamo za
nadpražím. Vďaka tomu sa získava voľný priestor pod stropom a po
bokoch.

VÝBER NA DLHÉ ROKY
$ Všetky prvky záclony brány sú vyrobené z hliníka – je to surovina, ktorej
technické parametre a odolnosť voči pôsobeniu atmosférických
podmienok sú prednosťami, ktoré sa ťažko dajú porovnať s inými
surovinami.
$ Pohyblivý hriadeľ v roletovej bráne počas navíjania záclony mení svoju
pozíciu vzhľadom na stenu nadpražia, pričom takto zaisťuje udržanie
záclony vo zvislej línii.
$ Aretky počas navíjania záclony udržiavajú odstup medzi profilmi,
vďaka čomu sa profily nerysujú.

25

ROLETOVÉ BRÁNY– VYBAVENIE

TECHNICKÝ POPIS

3
4

Roletová brána
– automatika
Pohon v bráne zaručuje pohodlnú
obsluhu. Roletová brána je
vybavená elektrickým pohonom
v balíku.
5

Riadenie sa vykonáva pomocou
ovládacej kazety, prepínača na
kľúčik alebo diaľkového ovládania.

6
1

V prípade výpadku prúdu sa môže
brána otvoriť ručne pomocou kľuky
alebo poruchového reťazového
prevodu otvárania, ktorý sa
nachádza na motore.

1

Hliníkové koľajničky
sú montované vo vnútri miestnosti pozdĺž bočných okrajov
otvoru, sú vybavené v štetinové tesnenie a klzátka.

BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
A POUŽÍVANIA

2

Poruchové otváranie brány
V prípade výpadku prúdu sa môže brána ľahko ručne
otvoriť pomocou kľuky (A) poruchového reťazového
prevodu otvárania, ktorý sa nachádza na servomotore (B).

6

Stabilná konštrukcia, využitie surovín najvyššej triedy, vysoká kvalita prevedenia a mnoho zabezpečení
zaručuje bezpečné a pohodlné používanie roletových priemyselných brán WIŚNIOWSKI.
Brány s pohonom sú štandardne vybavené v okrajovú bezpečnostnú lištu.
Vďaka tomu roletové priemyselné brány WIŚNIOWSKI spĺňajú najvyšší bezpečnostný štandard.
Prepínač roletovej brány WIŚNIOWSKI môže byť tak naprogramovaný, aby sa brána po určenom čase
automaticky zatvárala.

Okrajová bezpečnostná lišta
montovaná na spodnom tesnení, v prípade narazenia na
prekážku sa brána okamžite zastaví a stiahne sa späť do
otvorenej pozície.
26

2

3

4

5

25 [mm]

100 [mm]

5

6

Profil AW 100
ľahký hliníkový profil, je vyplnený bezfreónovou
polyuretánovou penou.

1

3

Aretky
Zaručujú odstup medzi profilmi počas navíjania clony
brány, vďaka čomu práca brány je tichá, a životnosť
profilov sa značne predlžuje.

4

Presklený hliníkový profil
Je to dodatočné presvetlenie miestnosti. Presklenia sú
umiestnené po celej šírke a hodia sa k výzoru brány.

Ventilovaný profil
z perforovaného plechu znamená dodatočnú ventiláciu
vzduchu.

27

ROLETOVÉ BRÁNY– VZORY A FARBY

O tom ako nakoniec bude brána vyzerať rozhoduje jej farba,
tvar, rozmery a vybavenie, ktoré sú dohovorené individuálne

28

VZORY BRÁN

Funkčnosť je
Roletová priemyselná brána BR-100
Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii môže byť montovaná prakticky v každej miestnosti. V jej blízkosti môžu pracovať iné zariadenia napr.: kozlík, hever.
Brány sú montované priamo za otvorom a nezaberajú miesto pred vjazdom alebo v miestnosti, a k ich montáži je potrebné nadpražie s výškou min. 540 [mm].

Brána BR-100

Brána BR-100 (príklad presklení)

Brána BR-100 s ventilovaným profilom

Presklený alebo ventilovaný profil
K tomu, aby tmavá miestnosť mohla byť presvetlená, je dobré porozmýšľať nad bránou s presklenými
profilmi. Takéto riešenie umožní úsporu elektrickej energie. Vďaka preskleným profilom takisto môže byť
kontrolovaný terén pred bránou bez nutnosti jej otvárania. Možnosť namontovania presklenia
dodatočne zvyšuje výzor brány.
Prietok vzduchu v miestnosti zaručuje udržanie optimálnej vlhkosti. Ventilované profily, ktoré sú
montované rovnako ako presklenia sú prirodzenou ventiláciou, ktorá umožňuje výmenu vzduchu vo vnútri
miestosti.

Hliníkové dvere
Dvere z profilov AW 100

Dvere z profilov AW 100
s preskleným profilom

Hliníkové dvere môžu byť doladené ku každej roletovej bráne v rovnakom farebnom prevedení, vzore a
výplni. Sú takisto dostupné s presklením v rovnakom type ako brána.

FAREBNÉ PREVEDENIA

Modrá, RAL 5010

Svetlomodrá, RAL 5012

Sivá, RAL 7012

Strieborná, RAL 9006

Strieborná, RAL 9007

Biela, RAL 9010

Tmavohnedá, RAL 8019

Vo veľmi slnečných miestach neodporúčame použitie tmavých farieb brán. Farby ako aj stupne lesku prezentované v materiáloch by mali stanoviť iba príklad farby.
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ZÁVESNÉ POSUVNÉ BRÁNY

Závesné posuvné brány WIŚNIOWSKI
– znamenajú jednoduché a ekonomické riešenie

30

PREDNOSTI
EXPERT V ŤAŽKÝCH SITUÁCIÁCH
$ Závesné posuvné brány WIŚNIOWSKI nie sú dodatočným
zaťažením strechy a dokonale sa hodia do objektov, v ktorých sa
vzhľadom na malé nadpražie nehodia segmentové a roletové brány.
$ Závesné posuvné brány umožňujú uzatváranie otvorov o veľkej šírke,
a vďaka jednoduchej konštrukcii sú univerzálnym riešením, ktoré je
perfektné aj v extremálnych podmienkach.
$ Dokončením brány je systém tesniacich prvkov, ktoré vďaka tomu, že
priliehajú ku krídlam, stenám a podlahe zvyšujú izoláciu brány.

EKONOMICKÉ RIEŠENIE
$ Závesné posuvné brány znamenajú overené riešenie uzatvorenia
hospodárskych miestností, priemyselných hál, skladov.
$ Skladajú sa len z niekoľkých častí, čo má vplyv na jej funkčnosť, ale aj
cenu.
$ Znižujú na minimum počet prvkov, riešenie, ktoré zaručí ľahkú montáž,
uľahčí slobodné a bezporuchové používanie brány a jej údržbu.

INDIVIDUÁLNE DOPASOVANIE
$ Závesné posuvné brány môžu byť prevedené v jednokrídlovej alebo
dvojkrídlovej verzii (presúvaná na obidve strany), o symetrickom alebo
asymetrickom delení krídel.
$ Závesná brána sa môže objednať s presklením, ventilačnou mriežkou
alebo prechodnými dvermi.
$ Môže sa montovať zvonka alebo zvnútra budovy – ako zástena
deliaca dve miestnosti.

TRVALÁ A BEZPEČNÁ KONŠTRUKCIA
$ Bezporuchová konštrukcia krídla je prevedená zo zinkovaných
oceľových tvaroviek, čo zaručuje dlhodobé používanie.
$ Výplň je profilovaný oceľový plech– lichobežník T-10, lakovaný
polyesterovou farbou. Výplň je pripevnená v zvislom alebo
vodorovnom systéme.
$ Pre väčšiu bezpečnosť majú obidve krídla brány (pasívne aj aktívne)
dve závory a sú zabezpečené patentovou zámkou.
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ZÁVESNÉ POSUVNÉ BRÁNY – VYBAVENIE

TECHNICKÝ POPIS

1

Kvalita potvrdená
certifikátom
Produkčný proces závesných
posuvných brán WIŚNIOWSKI je stále
kontrolovaný pre úplné zaručenie
bezpečnosti. Výroba je vykonávaná
v súlade so Systémom riadenia kvality
o ISO 9001.
Brány splňujú požiadavky európskej
normy EN 13241–1.

3

Zárukou atraktívnej ceny závesných
posuvných brán WIŚNIOWSKI je
využitie jednoduchých overených
konštrukčných riešení.

5

1

Kryt koľajnice
má estetické využitie, chráni koľajnicu pred pôsobením
atmosférických podmienok.

JEDNODUCHÁ KONŠTRUKCIA
– MNOHO MOŽNOSTÍ

2

Ložiskové valčeky
Zaručujú dlhodobú a tichú prácu.

6

Závesné posuvné brány majú širokú ponuku rozmerov a patria k najekonomickejším riešeniam.
V prípade presvetlenia uzatvoreného vnútra závesnou posuvnou bránou existuje možnosť použitia
okienok z dvojitého akrylovho skla. Zvislý alebo vodorovný systém presklení umožní doladenie
brány k výzoru objektu.

Skrutné spojenie
elementov vedenia zľahčuje nastavenie brány.

32

6

1

2

4

3

4

5
Panely
PVC

Polystyrén
30 [mm]

Oceľový
plech

Kryt brány
je vyrobený z oceľovoho profilovaného plechu v tvare
lichobežníka T–10, čo zaručuje vhodnú pevnosť krytu.

Brána vo verzii so zateplením
sa môže objednať za účelom zlepšenia tepelnej izolácie
objektu.

Kratka
Ventilačná
wentylacyjna
mriežka
je montovaná v spodnej časti brány, zaručuje udržanie
prietoku vzduchu v miestnosti.
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ZÁVESNÉ POSUVNÉ BRÁNY – VZORY A FARBY

Závesné posuvné brány WIŚNIOWSKI
– to je overená technológia a jednoduchá montáž

34

VZORY BRÁN

Maximálnu funkčnosť zaručí
Závesná posuvná brána
Je dostupná vo verzii jedno alebo dvojkrídlovej, zvislom alebo vodorovnom systéme výplne lichobežníkovým plechom T-10.
Môže byť zateplená, môžu sa namotovať prechodné dvere, presklenia alebo ventilačné mriežky.

Závesná posuvná brána vyplnená plechom T–10, systém
výplne zvislý, brána so symetrickým delením krídel

Jednokrídlová závesná posuvná brána vyplnená plechom T–10,
systém výplne zvislý

Jednokrídlová závesná posuvná brána vyplnená plechom T–10,
systém výplne zvislý, brána s prechodnými dverami a okienkami
vo vodorovnom systéme

Oceľové dvere sa môžu
prispôsobiť ku každej
závesnej posuvnej bráne
rovnakého vzoru (systém
výplne: vodorovný a zvislý)
a farby. Sú dostupné
s ventilačnou mriežkou alebo
bez, a s presklením
rovnakého typu ako brána.
Dvojkrídlová závesná posuvná brána vyplnená plechom T–10,
systém výplne zvislý, brána s okienkami v zvislom systéme
a ventilačnou mriežkou

Dvojkrídlová závesná posuvná brána vyplnená plechom T–10,
systém výplne vodorovný

Oceľové dvere vyplnené
lichobežníkovým plechom
T–10, systém výplne zvislý

FAREBNÉ PREVEDENIA

Grafitová, RAL 7016

Hnedá, RAL 8014

Tmavohnedá, RAL 8017

Bordová, BTX 2701

Tehlová, BTX 2702

Olivová, BTX 4702

Strieborná, RAL 9006

Biela, RAL 9016

Vo veľmi slnečných miestach neodporúčame použitie tmavých farieb brán. Farby ako aj stupne lesku prezentované v materiáloch by mali stanoviť iba príklad farby.
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PRIEMYSELNÉ BRÁNY– AUTOMATIKA

Výber vhodného pohonu zaručí bezchybnú prácu
priemyselných brán WIŚNIOWSKI
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Elektromat SE Totmann + ovládacia ústredňa WS-900
P mechanický koncový vypínač dostupný z úrovne pohonu,
P napájanie 3x400 [V],
P trojfunkčný prepínač: hore (s pridržaním impulzu) - stop - dole
(bez pridržania impulzu),
P ovládacia ústredňa WS-900,
P neexistuje možnosť rozšírenia,
P samobrzdiaci prevod redukujúci rýchlosť s krytom z hliníkového
tlakového odliatku,
P reťazový prevod pohonu k poruchovému otváraniu s reťazou
o dĺžke prispôsobenej k druhu vedenia brán,
P termické zabezpečenie vo vinutí pohonu,
P stýkačové ovládanie trojfunkčným prepínačom: hore - stop - dole,
P pohon vo verzii IP 54 a IP 65.

Kódovací zámok

vnútorný
vonkajší

Uvádza bránu do pohybu pomocou
individuálneho prístupného kódu môže byť
pripevnený zvonka alebo vo vnútri miestnosti.

Čítačka magnetických kariet

Elektromat SE Automatik + ovládacia ústredňa TS -970
P elektronický koncový vypínač dostupný z úrovne ústredne,
P napájanie 3x400 [V],
P ovládacia ústredňa TS-970: hore - stop - dole (s pridržaním
impulzu),
P snímače okrajovej bezpečnostnej lišty,
P existuje možnosť rozšírenia,
P samobrzdiaci prevod redukujúci rýchlosť s krytom z hliníkového
tlakového odliatku,
P reťazový prevod pohonu k poruchovému otváraniu s reťazou
o dĺžke prispôsobenej k druhu vedenia brán,
P termické zabezpečenie vo vinutí pohonu,
P automatické ovládanie s integrovaným tlačidlovým prepínačom
hore - stop - dole,
P vbudovaná funkcia automatického zatvárania,
P digitálny displej k nastavovaniu dostupných funkcií,
P čítač pracovných cyklov,
P pohon vo verzii IP 54 a IP 65,
P pohon vo verzii ED 60% a ED 100%.

Umožňuje ovládanie pri využití magnetických kariet.
Stačí pridržať kartu blízko pri čítačke, a to uvedie
do pohybu pohon brány.

Signalizačná lampička

Plní výstražnú funkciu. Oranžová, blikajúca farba
znamená prácu brány.

Svetelná signalizácia

Elektromat SE Automatik S + ovládacia ústredňa TS -981
P elektronický koncový vypínač dostupný z úrovne ústredne,
P napájanie 3 x 400 [V],
P ovládacia ústredňa TS-981: hore - stop - dole (s pridržaním
impulzu),
P snímače okrajovej bezpečnostnej lišty,
P existuje možnosť rozšírenia a možnosť ovládania kyvadlového
pohybu dopravných prostriedkov pomocou svetelnej signalizácie,
P možnosť ovládania svetelnou signalizáciou,
P samobrzdiaci prevod redukujúci rýchlosť s krytom z hliníkového
tlakového odliatku,
P reťazový prevod pohonu k poruchovému otváraniu s reťazou
o dĺžke prispôsobenej k druhu vedenia brán,
P termické zabezpečenie vo vinutí pohonu,
P automatické ovládanie s integrovaným tlačidlovým prepínačom
hore - stop - dole,
P vbudovaná funkcia automatického zatvárania
P digitálny displej k nastavovaniu dostupných funkcií,
P čítač pracovných cyklov,
P možnosť ovládania pomocou inštalácie odstraňovania plynov,
P funkcia hrádze,
P pohon vo verzii IP 54 a IP 65,
P pohon vo verzii ED 60% a ED 100%.

Pomáha pri správnej organizácii pohybu v okruhu brány.
V komplete sa nachádzajú dve lampy: zelená a červená,
ktoré informujú o otvorení alebo zatvorení brány.

Vonkajší prepínač na kľúčik

Prepínač uvádza bránu do pohybu pomocou
kľúčika. Je perfektný všade tam, kde prístup
k bráne by mal byť kontrolovaný.
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PRIEMYSELNÉ BRÁNY– AUTOMATIKA
Reťazový prevod
k poruchovému otváraniu

Elektromat SE Totmann 230
P mechanický koncový vypínač dostupný z úrovne pohonu,
P napájanie 1 x 230 [V],
P trojfunkčný prepínač: hore (s pridržaním impulzu) - stop - dole
(bez pridržania impulzu),
P neexistuje možnosť rozšírenia,
P samobrzdiaci prevod redukujúci rýchlosť s krytom z PVC,
P reťazový prevod pohonu k poruchovému otváraniu s reťazou
o dĺžke prispôsobenej k druhu vedenia brán,
P termické zabezpečenie vo vinutí pohonu,
P trojfunkčný prepínač: hore - stop - dole,
P pohon vo verzii IP 54.

Umožňuje otvorenie brány v situácii, keď hlavné
napájanie je vypnuté.

Rozhlasový prijímač

Elektromat SE Automatik 230
P
P
P
P
P
P
P

Umožňuje pohodlné ovládanie brány pri použití
vysielača (ovládača).
el3Q – 62 vysielačov
el20Q – 18 vysielačov
el4000 – 4000 vysielačov

P
P
P
P
P

Vysielač

mechanický koncový vypínač dostupný z úrovne pohonu,
napájanie 1 x 230 [V],
ovládacia ústredňa T-810: hore - stop - dole (s pridržaním impulzu),
snímače okrajovej bezpečnostnej lišty,
existuje možnosť rozšírenia,
samobrzdiaci prevod redukujúci rýchlosť s krytom z PVC,
reťazový prevod pohonu k poruchovému otváraniu s reťazou
o dĺžke prispôsobenej k druhu vedenia brán,
termické zabezpečenie vo vinutí pohonu,
automatické ovládanie a ovládacia ústredňa: hore - stop - dole,
vbudovaná funkcia automatického zatvárania,
test zariadenia zabezpečenie pred každým uvedením do pohybu,
pohon vo verzii IP 54.

Trojkanálový vysielač

Dvojkanálový vysielač

Spolupracuje s rozhlasovým prijímačom a umožňuje
ovládanie pohonu pomocou rádia. Pomocou
jedného diaľkového ovládača sa môžu otvoriť až
štyri rôzne brány (štvorkanálový vysielač).

Fotobunky

Ak sa v svetle počas cesty objaví prekážka,
nasleduje prerušenie infračervených lúčov ,
brána sa zastaví a vráti sa do otvorenej pozície.
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Elektromat SE Automatik DU + ovládacia ústredňa TS -970
POHON SO ZVÝŠENOU RÝCHLOSŤOU
OTVÁRANIA PRE OBJEKTY
NAPR.: POLÍCIU, HASIČOV

P elektronický koncový vypínač dostupný z úrovne ústredne,
P napájanie 3 x 400 [V],
P ovládacia ústredňa TS-970 alebo TS-981: hore - stop - dole
(s pridržaním impulzu),
P snímače okrajovej bezpečnostnej lišty,
P nastavenie rýchlosti otáčania otvárania a zatvárania,
P jemný štart a zastavenie,
P automatické prispôsobenie momentu zrýchlenia a brzdenia,
P existuje možnosť rozšírenia,
P samobrzdiaci prevod redukujúci rýchlosť s krytom z hliníkového
tlakového odliatku,
P reťazový prevod pohonu k poruchovému otváraniu s reťazou o dĺžke
prispôsobenej k druhu vedenia brán,
P termické zabezpečenie vo vinutí pohonu,
P automatické ovládanie s integrovaným tlačidlovým prepínačom
hore - stop - dole,
P vbudovaná funkcia automatického zatvárania,
P digitálny displej k nastavovaniu dostupných funkcií,
P čítač pracovných cyklov,
P pohon vo verzii IP 54 a IP 65.

Bezpečnostný vypínač

Elektromat SI Totmann + ovládacia ústredňa WS-900
P mechanický koncový vypínač dostupný z úrovne pohonu,
P napájanie 3 x 400 [V],
P trojfunkčný prepínač: hore (s pridržaním impulzu) - stop - dole
(bez pridržania impulzu),
P ovládacia ústredňa WS-900,
P neexistuje možnosť rozšírenia,
P samobrzdiaci prevod redukujúci rýchlosť s krytom z hliníkového
tlakového odliatku,
P prevod s úchytným zariadením a elektromagnetickou brzdou,
P kryt pohonu je vyrobený z hliníkového tlakového odliatku,
P kľuka k poruchovému otváraniu v prípade vypnutia elektrickej
energie,
P termické zabezpečenie vo vinutí pohonu,
P stýkačové ovládanie trojfunkčným prepínačom: hore - stop - dole,
P pohon vo verzii IP 54 a IP 65.

Totmann

Automatik

V prípade poruchy umožňuje okamžité
zastavenie brány.

Univerzálny trojfunkčný prepínač

Elektromat SI Automatik + ovládacia ústredňa TS -961
P mechanický koncový vypínač dostupný z úrovne pohonu,
P napájanie 3 x 400 [V],
P ovládacia ústredňa TS-961: hore - stop - dole (s pridržaním
impulzu),
P snímače okrajovej bezpečnostnej lišty,
P existuje možnosť rozšírenia,
P samobrzdiaci prevod redukujúci rýchlosť s krytom z hliníkového
tlakového odliatku,
P prevod s chytajúcim zariadením a elektromagnetickou brzdou,
P kryt pohonu je vyrobený z hliníkového tlakového odliatku,
P kľuka k poruchovému otváraniu v prípade vypnutia elektrickej
energie,
P termické zabezpečenie vo vinutí pohonu,
P automatické ovládanie s integrovaným tlačidlovým prepínačom
hore - stop - dole,
P vbudovaná funkcia automatického zatvárania,
P digitálny displej k nastavovaniu dostupných funkcií,
P čítač pracovných cyklov,
P pohon vo verzii IP 54 a IP 65,
P pohon vo verzii ED 60% a ED 100%.

Umožňuje ovládanie brány pomocou tlačidiel.

Spínacia skrinka

Totmann

Elektromat SE Automatik wersji ER + ovládacia ústredňa TS -970
RÝCHLE ODBLOKOVANIE
V PRÍPADE VYPNUTIA
NAPÁJANIA

P elektronický koncový vypínač dostupný z úrovne ústredne zasilanie
P napájanie 3x400 [V],
P ovládacia ústredňa TS-970: hore - stop - dole (s pridržaním
impulzu),
P snímače okrajovej bezpečnostnej lišty,
P existuje možnosť rozšírenia,
P samobrzdiaci prevod redukujúci rýchlosť s krytom z hliníkového
tlakového odliatku o,
P termické zabezpečenie vo vinutí pohonu,
P automatické ovládanie s integrovaným tlačidlovým prepínačom
hore - stop - dole,
P vbudovaná funkcia automatického zatvárania,
P digitálny displej k nastavovaniu dostupných funkcií,
P čítač pracovných cyklov,
P pohon vo verzii IP 54 a IP 65,
P pohon vo verzii ED 60% a ED 100%.

Automatik

Vďaka spínacej skrinke sa môže blokovať tlačidlá,
ktoré ovládajú bránu.

Ťahový spínač

Umožňuje sekvenčné ovladánie brány bez
používania vysielača.
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GALÉRIA – SEGMENTOVÉ BRÁNY
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GALÉRIA – SEGMENTOVÉ BRÁNY
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GALÉRIA – ROLETOVÉ BRÁNY

44

GALÉRIA – ZÁVESNÉ POSUVNÉ BRÁNY
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KOMPLETNÁ PONUKA DO PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV
WIŚNIOWSKI sú výrobky najvyššej triedy, vyrobené v jednom z najmodernejších stredoeurópskych podnikov. Naša ponuka okrem iného zahŕňa komplexné systémy
priemyselných objektov – od oplotení, cez rôzne druhy brán, až po dvere a hliníkové a oceľové okná, v rôznych protipožiarnych triedach a triedach proti vlámaniu.
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PRIEMYSELNÉ BRÁNY
Firma WIŚNIOWSKI ponúka široký výber
oceľových ako aj hliníkových brán: segmentových, roletových a závesných posuvných.
Všetky bránové systémy WIŚNIOWSKI
zaručujú úplnú bezpečnosť v každej fáze
otvárania a zatvárania, nezávisle od toho ako
sa brána otvára: či je to ručný alebo
automatický spôsob. Solídna konštrukcia sťažuje prístup k nášmu imaniu. Sú projektované
tak, aby ich práca nekolidovala s pohybom vo
vnútri priemyselného objektu a jej obsluha bola
pohodlná a obratná v každej situácii.

PRIEMYSELNÉ OPLOTENIA
Priemyselné oplotenia WIŚNIOWSKI
znamená maximálnu funkčnosť a bezpečnosť
pri zachovaní estetickej celistvosti všetkých
prvkov oplotenia. Vďaka modulovej budove
všetky prvky oplotenia môžu byť ľubovoľne
skladané a zostavované, prispôsobujúc ich
k požiadavkám objektu a tvaru terénu.
Systém sa skladá z:
- posuvné brány,
- dvojkrídlové brány,
- bránky,
- mriežkové panely,
- stĺpiky a montážne príslušenstvo.

POLOHA PREKLADKY WIŚNIOWSKI
zaručuje komplexné logistické riešenia.
Zaručuje zväčšenie bezpečia prekládky,
úsporu času, zlepšenie pracovných podmienok a zabezpečenie miesta prekládky voči
pôsobeniu atmosférických podmienok.
V našej ponuke nájdete celkový súbor prvkov
kompletnej prekládkovej stanice v podobe:
- prekládkových rámp,
- tesniacich hrádz,
- tesniacich prírub,
- segmentových brán,
- dodatočného vybavenia (koncovky,
ochranné stĺpiky).
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HLINÍKOVÉ STOLÁRSTVO
Špeciálne hliníkové systémy umožňujú
produkciu výrobkov, ktoré sú vysoko odolné
voči vlhku, pôsobeniu UV lúčov a majú zvýšenú
odolnosť voči poškriabaniu. Moderné
konštrukčné riešenia umožňujú dopasovanie
stolárstva aj k najmenej atypickým projektom
Navrhujeme:
- hliníkové vnútorné a vonkajšie dvere,
- hliníkové posúvanú ručne dvere,
- hliníkové automatické dvere,
- hliníkové kyvadlové dvere,
- hliníkové dvere proti vlámaniu,
- hliníkové panelové dvere,
- hliníkové dymotesné dvere,
- okná, deliace priečky a hliníkové fasády.

OCEĽOVÉ STOLÁRSTVO
WIŚNIOWSKI sa charakterizuje vysokou
odolnosťou voči mechanickým poškodeniam,
vďaka pevnej konštrukcii a spojeniu so
zváraním. Ani najväčšie využívanie nespôsobí
ich rýchle opotrebenie alebo zničenie.
Navrhujeme:
- oceľové profilové dvere,
- oceľové dymotesné dvere,
- oceľové dvere bez triedy,
- dvere oceľové proti vlámaniu,
- stále okná a oceľové profilové deliace
priečky.

OCEĽOVÉ STOLÁRSTVO
WIŚNIOWSKI sa charakterizuje vysokou
odolnosťou voči mechanickým poškodeniam,
vďaka pevnej konštrukcii a spojeniu so
zváraním. Ani najväčšie využívanie nespôsobí
ich rýchle opotrebenie alebo zničenie.
Navrhujeme:
- oceľové profilové dvere,
- oceľové dymotesné dvere,
- oceľové dvere bez triedy,
- dvere oceľové proti vlámaniu,
- stále okná a oceľové profilové deliace
priečky.
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FIRMA

TECHNOLÓGIE

Firma WIŚNIOWSKI je najväčším výrobcom garážových
a priemyselných brán a systémov oplotenia v strednej Európe. Sme
súkromnou firmou, s výlučne poľským kapitálom . Zamestnávame viac ako
1000 osôb.

Našou devízou je kvalita bez kompromisov. Produkcia výrobkov na
svetovej úrovni vyžaduje používanie inovačných technológií:
automatizácia výroby zabezpečuje opakovateľnosť a presnosť; efektívne
procesy zaručujú udržanie konkurenčnej ceny; najlepšie suroviny sú
základom pre najlepší výrobok.

Už niekoľko rokov pracujeme v Systéme riadení kvality potvrdenom
certifikátom ISO 9001:2008. Všetky výrobky spĺňajú požadované
kvalitatívne a bezpečnostné normy. Výroba je vykonávaná so špeciálnou
starostlivosťou o životné prostredie.

Vo vlastnej konštrukčnej kancelárii a pomocných oddeleniach vzniká
väčšina elementov a častí.. Vďaka tomu zachovávame plnú kontrolu nad
výrobkom.

Sieť maloobchodných predajní sa nachádza po celej krajine i v zahraničí,
poskytujú rýchle dodanie a odborné poradenstvo podporované
obchodnými zástupcami našej spoločnosti.
Našu ponuku smerujeme do individuálnych odberateľov, ako aj do firiem
a inštitúcií.
Pri nákupe výrobkov WIŚNIOWSKI máte istotu, že ste investovali do
dobrej poľskej značky.
Výrobky predstavené vo fotografickom materiáli majú niekedy špeciálne vybavenie a nie sú vždy v súlade s realizáciou štandard • zložka nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka • Výrobca si vyhradzuje právo
vykonávať zmeny • POZOR: Farby predstavené v letáku treba považovať výlučne len ako názorné • Všetky práva vyhradené • Rozmnožovanie a využívanie a to aj čiastočné, iba so súhlasom Firmy WIŚNIOWSKI

WIŚNIOWSKI
Garážové brány
Priemyselné brány

Ponuka
segmentové, roletové, výklopné, dvojkrídlové, automatika
segmentové, roletové, závesné posuvné, automatika

Pozemkové oplotenia

posuvné a dvojkrídlové brány, bránky, segmenty, stĺpy, automatika

Priemyselné oplotenia

brány posuvné a dvojkrídlové, bránky, segmenty, stĺpy, panelové
mriežkové oplotenia, automatika

Hliníkové stolárstvo

dvere, okná, deliace priečky a hliníkové fasády, automatické dvere,
dvere, deliace priečky a hliníkové protipožiarne fasády

Oceľové stolárstvo

dvere a steny z oceľových profilov, ocelové dvere a steny
protipožiarne, dvere oceľové plášťové protipožiarné a tiež
bez požiarnej odolnosti

Výrobky predstavené vo fotografickom materiáli majú niekedy špeciálne vybavenie a nie sú vždy v súlade s realizáciou štandard • zložka nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka • Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny
POZOR: Farby predstavené v letáku treba považovať výlučne len ako názorné • Všetky práva vyhradené • Rozmnožovanie a využívanie a to aj čiastočné, iba so súhlasom Firmy WIŚNIOWSKI
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