Pre dom

Garážové brány
Pozemkové oplotenia
Oceľové, hliníkové a protipožiarne dvere

Firma

Firma WIŚNIOWSKI je v súčasnosti
najväčším výrobcom garážových
a priemyselných brán a plotových systémov
v Strednej Európe. Navrhujeme riešenia pre
individuálne a priemyselné stavebníctvo.
WIŚNIOWSKI je súkromnou firmou, úplne
založená na poľskom kapitále, v súčasnosti
zamestnáva viac ako 1000 osôb.
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Politika kvality zohráva hlavnú úlohu v
aktivitách a stratégii rozvoja Firmy
WIŚNIOWSKI. Už niekoľko rokov
pracujeme na základe Systému Riadenia
Kvality potvrdený certifikátom ISO
9001:2008.
Obratnú obsluhu Klientov vedie sieť viac ako
1500 Predajných Stredísk v tuzemsku a v
zahraničí. Vďaka špecializovanej dopravnej
základni zaručujeme dodávky výrobkov.

Technológie
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Výrobné linky
Výroba výrobkov na svetovej úrovni si
vyžaduje použitie inovačných technológií:
automatizácia výroby zaručuje
opakovateľnosť a presnosť; efektívne procesy
zaručujú udržanie konkurenčnej ceny;
najlepšie suroviny tvoria najlepší výrobok.

Systém DUPLEX
V oddeleniach zinkovne a lakovne získavajú
oceľové brány a oplotenia trvanlivosť a
estetiku. Dvojitá ochrana povrchu (systém
DUPLEX) poskytuje vysoký ochranný stupeň a
je zárukou dlhoročného používania výrobku.

1. Časť 150–metrovej výrobnej linky vyrábajúcej panely do segmentových brán. 2. Linka na preglejovanie
panelov. 3. Proces žiarového zinkovania. 4. Technologická linka práškovej lakovne.
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Segmentové
garážové brány

Navrhnuté a vyrobené pre náročných užívateľov. Sú teplé,
trvanlivé, funkčné a komfortné.
Každý dom je iný a vyžaduje si individuálny prístup. Naše segmentové brány sa ľahko
prispôsobujú stolárstvu a fasáde budovy. Rôznorodosť navrhovaných vzorov a farieb poskytuje
neobmedzené možnosti voľby. Taktiež tvar otvoru môže byť ľubovoľne navrhnutý: štvorcový,
zrezaný na okrajoch, oblúkový alebo zaoblený. Segmentová brána je vhodná pre každý
z nich.
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Roletové
garážové brány

Roletové brány sú dokonalým návrhom pre všetkých,
ktorí si vážia komfort, trvanlivosť a estetiku.
Roletové brány sú štandardne automatickými bránami, doplnkovo je možno vybaviť diaľkovým
ovládaním a pohodne otvárať ovládačom. Sú trvanlivé – postavené z hliníka, materiálu
odolného voči korózii a veľmi funkčné – vďaka kompaktnej stavbe zaručujú maximálnu
šetrnosť miesta v garáži a na príjazde. Dostupné sú v atraktívnych farbách, v typických
rozmeroch a ľubovoľných rozmeroch na objednávku.
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Sklopné
garážové brány

Jedny z najpopulárnejších a overených brán na trhu.
Ich nízku cenu zaručujú jednoduché a tradičné konštrukčné riešenia.
Klasická výplň brán trapézovým plechom vo zvislom , vodorovnom alebo šikmom systéme
je vždy módnym riešením. Zárukou trvanlivosti sú ochrany: žiarové zinkovanie konštrukcie
a zinkovanie a povrchové poťahovanie konštrukcie polyestrom. Bránu je možné vyrobiť
v zateplenej verzii a vybaviť ju automatikou. Praktické doplnky napr. prechodové dvere,
ventilačné mriežky alebo presklenia zvyšujú funkčnosť brány.
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Otváracie
garážové brány

Tradičné zatváranie garáže v modernom prevedení.
Brány často používané do rekonštruovaných garáží a hospodárskych miestností z dôvodu
širokej palety dostupných rozmerov a chýbajúceho vyžadovaného nadpražia. Dostupné
sú v niekoľkých verziách: ako jednokrídlové alebo dvojkrídlové s preskleniami alebo bez
presklení, so symetrickým alebo nesymetrickým rozdelením krídel. V prípade brán s veľkými
rozmermi sa dokonale správajú doplnkové dvere v bránovom krídle – uľahčujú komunikáciu
počas častého používania garáže.
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Automatika
do garážových brán

Komfort obsluhy v každých poveternostných podmienkach
zaručuje namontovanie automatiky.
Prostredníctvom jej použitia jednoduchým a bezpečným spôsobom je možné ovládať prácu
každej brány, bez zbytočnej námahy a ťažkostí. Ovládač umožňuje otvorenie brány jedným
tlačidlom, kódovaný zámok spúšťa pohon po zapísaní osobného prístupového kódu, systém
ovládania a informovania WIŚNIOWSKI umožňuje otvorenie alebo zavretie brány mobilným
telefónom. Rovnakým ovládačom je možné uviesť do pohybu napr. garážovú a vjazdovú
bránu.
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Vonkajšie dvere
séria: : Deco Basic, Deco Classic, Deco Top i Plus Line

Dvere: vonkajšie AW 101
Séria: Deco Basic

Dvere: vonkajšie AW 102
Séria: Deco Basic

Dvere: vonkajšie AW 410
Séria: Deco Top

Dvere: vonkajšie AW 011
Séria: Plus Line

Dvere: vonkajšie AW 116
Séria: Deco Basic

Dvere: vonkajšie AW 001-2
Séria: Plus Line

Dvere: vonkajšie AW 120
Séria: Deco Basic

Dvere: vonkajšie AW 207
Séria: Deco Classic

Dvere: vonkajšie AW 001-D
Séria: Plus Line

Vonkajšie dvere WIŚNIOWSKI to je trvanlivosť, bezpečnosť a estetika.
Hliníkové dvere z termickou prepážkou vyrobené v systémoch MB60 a MB70 zaručujú veľmi
dobrú tepelnú izolačnú schopnosť v miestnosti. Sú trvanlivé – odolné voči vlhkosti a účinkom
UV žiarenia, s 10 – ročnou zárukou na maliarsky povlak. Predstavujú pevné zamknutie domu,
sú vyrábané: so zámkom s atestovou vložkou alebo trojbodovým sekerovým posúvačom triedy
C, hrotmi proti vyváženiu a exkluzívnou kľučkou Hoppe.
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Vedľajšie dvere
prispôsobené bráne

Sú najčastejšie používané ako doplnkový vchod do garáže,
obyčajne v priamom susedstve brány.
Dvere ideálne prispôsobené bráne, majú rovnaký vzor a farbu – namontované vedľa seba
tvoria zohrané duo. Sú trvanlivé – vyrobené z vysokokvalitného hliníka a ocele zabezpečenej
proti korózii. Môžu byť vybavené kľučkou alebo držiakom. Kovania s trojstupňovým
nastavením umožňujú ideálne prispôsobenie krídla k zárubni, vďaka čomu sú dvere dobre
utesnené, zatvárajú sa ľahko a bezpečne.
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Oplášťované
protipožiarne dvere

Bezpečná ochrana pred ohňom
Dvere sú vyrábané vo dvoch triedach: EI 30 a EI 60. Sú určené na používanie v súkromných
budovách (kotolne, hospodárske miestnosti), priemyselných budovách a budovách verejného
úžitku. Sú dostupné ako otváracie jedno alebo dvojkrídlové, polodrážkové dvere, vo verzii
s plným alebo čiastočne preskleným krídlom a s prahom alebo bez prahu. Štandardne
sú vybavené zásuvkovo-západkovým zámkom s vložkou s 3 kľúčmi, kľučkou a samozatváracím
zariadením. Tiež sú dostupné vo verzii proti vlámaniu.
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Pozemkové
posuvné brány

Moderné, komfortné a bezporuchové v každých podmienkach.
Pohybujú sa niekoľko centimetrov nad vjazdom, vďaka čomu krídlo nie je ničím blokované.
Pohodlné používanie v každých podmienkach zaručuje automat vbudovaný do bránového
stĺpika – je to novátorské riešenie vypracované konštruktérmi Firmy WIŚNIOWSKI. Oceľový
stĺpik chráni pred škodlivým pôsobením poveternostných vplyvov a chráni pred krádežou.
Bezpečnosť používania zaručujú: prepäťový vypínač, fotobunky, bezpečnostné lišty,
signalizačná kontrolka.
12

Pozemkové
dvojkrídlové brány

Modernosť v tradičnom prevedení.
Luxusné brány vďaka ktorým každý pozemok získava originálny charakter, vybraný štýl
a eleganciu. Vybavenie pohonom s diaľkovým ovládaním zaručuje pohodlné používanie.
Niekoľko desiatok vzorov a 210 farieb podľa palety RAL poskytuje veľa možností aranžácie
okolia. Dvojkrídlovú bránu je možné kúpiť spolu s montážnymi dielami, ktoré umožňujú
jej inštaláciu na stĺpoch z ľubovoľného materiálu: oceľového, kamenného alebo klinkerového.
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Pozemkové oplotenia
segmenty • bránky • stĺpiky

Bohaté vzorkovníctvo, rôznorodosť, dokonalé prevedenie
Pozemkové oplotenia WIŚNIOWSKI sú systémom segmentov a stĺpikov a posuvných alebo
dvojkrídlových brán a bránok. Navrhujeme niekoľko desiatok rôznych vzorov v štandardných,
špeciálnych alebo ľubovoľných farbách z palety RAL, v typických rozmeroch alebo rozmeroch
na objednávku. Oplotenia WIŚNIOWSKI sú vyrábané v závode na výrobu oplotení
vo Wielogłowách, na základe moderných technologických liniek s využitím vedomostí
a dlhoročných skúseností konštruktérov.
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Opýtaj sa Nášho Partnera
na výrobky pre priemysel

Priemyselné brány

Priemyselné oplotenia

Hliníkové, oceľové a protipožiarne stolárstvo
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Úplná ponuka

Garážové brány – segmentové, roletové, sklopné,
otváracie, automatika
Priemyselné brány – segmentové, roletové, závesné,
posuvné, automatika
Pozemkové oplotenia – posuvné a dvojkrídlové
brány, bránky, segmenty, stĺpiky, automatika
Priemyselné oplotenia – posuvné a dvojkrídlové
brány, bránky, segmenty, stĺpiky, panelové mriežkové
oplotenia, automatika
Hliníkové stolárstvo – dvere, okná, hliníkové priečky
a fasády, automatické dvere, dvere, protipožiarne
hliníkové priečky a fasády
Oceľové stolárstvo – oceľové dvere a profilové
priečky, protipožiarne oceľové dvere a profilové priečky,
protipožiarné oceľovo opláštené dvere a bez ohňovej
odolnosti.

Výrobky predstavené vo fotografickom materiáli mnohokrát
majú špeciálnu výbavu a nie vždy sú zhodné so
štandardným prevedením. Všetky práva vyhradené.
Rozmnožovanie a využívanie, aj čiastočné len so súhlasom
Firmy WIŚNIOWSKI. Výrobca si vyhradzuje právo
vykonávať zmeny.
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