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Автоматизация

Задвижване MOTO

ВИЖ СТРАНИЦАТА 2
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Тази публикация има информативен и промоционален характер относно офертата на марката WIŚNIOWSKI, представена през 2020 г.

НОВИ!
ЦВЕТОВЕ

УПРАВЛЯВАЙ ДОСТЪПА ДО ДОМА СИ
ОТ ВСЯКА ТОЧКА НА СВЕТА!

Бъди смарт!
Бъди CONNECTED!

smartCONNECTED е идея, която Ви дава възможност да управлявате гаражни
врати и входни порти, протки, външни врати, странични и терасни врати с
електрически брави, използвайки своя смартфон.
По този начин ще имате пълен контрол и контакт с дома си, където и да сте.

Модерен дизайн и надеждна
технология на задвижване METRO

НОВО

Задвижване MOTO

Задвижката MOTO е следващата след METRO, създадена благодарение на
сътрудничеството на WIŚNIOWSKI и Somfy - световен лидер в областта на производството
на автоматизация и решения за интелигентен контрол на домашните уреди.

Предавател PULSAR io
(4 канала)

Всички най-важни функции на задвижката за гаражната врата са поместени в
минималистичен и елегантен корпус. MOTO предлага надеждна работа с всички
функции, характерни за този тип задвижване. Позволява управлението на
предавателите и свързването на фотоклетки,
допълнителна сигнална лампа и бутон за ръчно
управление. Благодарение на възможността
за допълнително аварийно захранване на
задвижката със специална батерия, тя може
да бъде стартирана и в случай на липса на
електричество.

METRO е задвижка от ново поколение. Хармонична комбинация от мощност, красота
и надеждност, проектирана в съответствие с постиженията на най-новите технологии.
Създадена е благодарение на сътрудничеството на WIŚNIOWSKI и Somfy - световен лидер
в областта на производството на автоматизация и решения за интелигентен контрол на
домашните уреди. METRO се отличава с изключителни технически параметри, затворени в
корпус, проектиран в съответствие със стилистичните стандарти на марката WIŚNIOWSKI.
Всичко благодарение на модерната и безопасна технология io-homecontrol от Somfy.
• Управлявайте дистанционно портите и вратите
• Възползвайте се от възможността за геолокация
• Поддържайте постоянна връзка с дома си
• Създайте Вашата интелигентна версия на дома си
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Предавател PULSAR
(2 канала)

*

5

years

WARRANTY
EXTENDED CARE

НОВО

on automatic garage doors
with the METRO drive unit

ДИЗАЙН

ЕКСКЛУЗИВЕН
КЛАС

Секционна врата PRIME BLACK EDITION

Prime е синоним на стил, елегантност и сигурност. Представя иновативен подход при производството на гаражни врати, предлагайки много повече от стандартните решения.
Автоматичната секционна врата е усъвършенствана във всеки детайл - комбинация от дизайн от световна класа и съвременни технологии. Крилото й е създадено от оригинален
панел INNOVO с дебелина 60 mm. Модерният дизайн позволява адаптация на вратата към съвременните конструкции, а иновативните системи за сигурност ефективно действат за
безопасността на потребителите.

Нова дефиниция за БЕЗОПАСНОСТ
Отделните системи, които изграждат безопасната врата, зависят една от друга и едновременно взаимодействат с някои
елементи на конструкцията. Като например постоянните капаци на водачите, подвижните капаци на ролките, интегрирания
капак на пружинния вал, страничните капаци на вала и пружините, както и еластичните вътрешни капаци в местата на
съединяване на панелите.

Вертикални капаци на
водачите

Предпазна завеса - опция

Интегриран капак на
вала и пружините

Оптични сензори над
панелите

Вграден капак на вала
със странични капаци

Еластичен междупанелен
капак

Подвижни капаци на
ролките и водачите

Фотоклетки

Панел INNOVO 60 mm
Врата: PRIME, UniTherm

3

1

0,33

1. Затворена конструкция на панела.
2. Еластичен междупанелен капак.
3. Алуминиев монтажен профил за еластичните капаци.
4. Пет слоя ламарина в мястото на закрепване на пантите.
5. Междупанелно уплътнение.
6. Скрита панта.
7. Полиуретанова пяна.

4

BEZPIECZEŃSTWO
БЕЗОПАСНОСТ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ

5
6

2

4
7
3

Допълнителен
вътрешен капак
на врати с типичен
размер
* повече информация на https://www.wisniowski.eu/extendedcare

Еластични
междупанелни
капаци

Двойно долно
уплътнение

Горно уплътнение
в бленда

Междупанелни
уплътнения

Странични
уплътнения
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5

*

*

3

years

5

years

WARRANTY

years

WARRANTY

EXTENDED CARE

EXTENDED CARE

on automatic garage doors
with the METRO drive unit

EXTENDED CARE

on automatic garage doors
with the METRO drive unit

on automatic garage doors
with the MOTO drive unit

*

3

years

WARRANTY

WARRANTY

EXTENDED CARE

*

on automatic garage doors
with the MOTO drive unit

Секционна врата UniTherm

Секционна врата UniPro

Вратата UniTherm е създадена, за да отговори на нуждите
на енергийно ефективното строителство. В нея ефективно
са използвани топлинните свойства на панела INNOVO с
дебелина 60 mm и уплътнителните системи. Елиминирани
са топлинните загуби в най-чувствителните зони на корпуса
на вратата. Коефициентът на топлопреминаване на панела е
0,33 W / m2K.

UniPro съчетава прецизна изработка, внимание към
детайлите и огромна гама от модели. Може да се монтира
както в нови, така и в модернизирани сгради, където преди
това са функционирали други видове врати. В същото време,
те запазват всички свои функции и параметри, необходими
за затваряне на гаража, поради което те са сред найуниверсалните решения в областта на гаражните врати.

3

1

0,33
ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ

Панел INNOVO 60 mm

4

2
1

5

6
4
3

7

1. Затворена конструкция на панела.
2. Еластичен междупанелен капак.
3. Алуминиев монтажен профил за еластичните капаци.
4. Пет слоя ламарина в мястото на закрепване на пантите.
5. Междупанелно уплътнение.
6. Скрита панта.
7. Полиуретанова пяна.

Врата: UniPro
5

4
1

ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ

Панел 40 mm

4

Врата: PRIME, UniTherm

0,48

1. Затворена конструкция на панела.
4. Пет слоя ламарина в мястото на закрепване на пантите.
5. Междупанелно уплътнение.
7. Полиуретанова пяна.

7

Ролетна врата BR-77
BR – методи за монтаж

Монтаж на BR-77 s

Външен монтаж

Монтаж на BR-77Е

Гаражната ролетна врата е предназначена за използване в частни сгради и стопански помещения. Завесата на вратата
е изработена от алуминиеви профили с пълнеж от полиуретанова пяна без фреон. Завесата на вратата се навива върху
стоманен ролетен вал, разположен на щурца вътре в помещението. Алуминиевите вертикални водачи са прахово боядисани.
Стандартно, вратата е оборудвана с електрическа задвижка, вътрешен клавишен превключвател и външен превключвател с
ключ, както и манивела за аварийно отваряне. Вратата може да бъде оборудвана с контролер Rollixo RTS или io. Благодарение
на контролера Rollixo io можете да управлявате вратата чрез механизъм Connexoon или TaHoma. В ролетната врата BR77s, кутията се намира по цялата периферия на ролетния вал. Страничните капаци са изработени от прахово боядисана
поцинкована стоманена ламарина, а затварящият капак е от алуминий.

Летяща гаражна врата SELECT

Летяща гаражна врата KOMFORT

Врата Select - облицовката на крилото е изработена от поцинкована стоманена
трапецовидна ламарина Т-10, с вертикален, хоризонтален или наклонен пълнеж,
с покритие от полиестерна боя. Вратата е снабдена с напречна греда, свързваща
хоризонталните водачи и страничните плъзгачи. Възможна е изработката на
термоизолирана врата, врата с преходна вратичка (в избрани модели) с остъкление
(прозорци) или с вентилационна решетка.

Врата Komfort - облицовката на крилото е изработена от поцинкована стоманена
трапецовидна ламарина Т-10, с вертикален пълнеж, с покритие от полиестерна боя.
Вратата Komfort е снабдена с напречна греда, свързваща хоризонталните водачи
и страничните плъзгачи. Възможна е изработката на термоизолирана врата, врата с
преходна вратичка с остъкление (прозорци) или с вентилационна решетка. Като опция
може да се оборудва с четково уплътнение.
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UniPro RenoSystem - модернизация без ограничения
UniPro RenoSystem - методи за монтаж

Монтаж зад отвора - маскиращ капак зад отвора

Монтаж в отвора - маскиращ капак в отвора

RenoSystem отговаря на нуждите на строителството, предназначено за реновация. Тази система ликвидира ограничението,
предизвикано от липсата на място за монтаж около отвора на гаража.

Монтаж в отвора - маскиращ капак пред отвора

НОВО

Конструкцията RenoSystem е изградена от специално проектирани рамки, пригодени за монтаж в отвори без щурц или
странични пространства или с неправилна повърхност на стената.

Секционна врата UniPro SNP 2.0

A

B
C

A

Секционна врата UniPro Nano80
UniPro Nano80 е адаптирана за
сгради, където прекалено нисък
щурц не позволява монтажа на
автоматични врати. Благодарение
на специално профилираните
водачи,
автоматичната
врата
UniPro Nano80 може да се използва
дори за щурц с височина 80
mm, повишавайки комфорта на
потребителите на гаража.

B

Странично уплътнение
+ маскиращ капак на
рамката в същия цвят
като вратата

Винтови водачи с рамка

C
Маркер 1000

Секционната гаражна врата на UniPro SNP 2.0 е снабдена със специално
проектирана система от водачи и рамки, която позволява регулирането на
положението на вратата по време на монтажа. Това е възможно благодарение
на завинтването на водачите към рамките, както и използването на специален
маскиращ панел на рамката в цвета на вратата и възможността за преместване на
мястото на монтажа им извън контура с помощта на специални ъглови профили.

Секционна врата CONNECT
Летящата врата CONNECT е комбинация от
най-добрите структурни и функционални
характеристики на летящите врати с модерен
архитектурен
дизайн.
Летящата
врата
Connectсе отличава: със здрава конструкция,
богато стандартно оборудване (плъзгачи,
цветна рамка на вратата, стоманени ключалки),
модерен външен вид и възможност за
различни видове монтаж.

Врати
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Предлага се от 2020 година

НОВО

AW.10.128

AW.09.128

BP.21.128

AW.10.129

AW.09.129

BP.21.129

ГОДИНИ

BEZPIECZEŃSTWO

ГАРАНЦИЯ
GWARANCJI

АНТИКОРОЗИВНОСТ
БЕЗОПАСНОСТ
ANTYKOROZYJNOŚĆ

ТРАЙНОСТ
TRWAŁOŚĆ

RAL цветове

КОЛЕКЦИЯ MODERN практични решения за дома
Колекцията MODERN на фирмата WIŚNIOWSKI е нашето предложение за оградни системи,
идеални за любителите на съвременните тенденции. Колекцията предлага съвременни
и модернистични модели, които освен елементите, изработени от стоманени профили,
съдържат перфорирана ламарина и изработени от заварена мрежа елементи. Оградите
MODERN не само ще гарантират Вашата безопасност, но и благодарение на уникалните
модели, ще Ви осигурят уединение и ще закрият гледката към имота. MODERN е система,

Задвижка в
колоната

което означава, че в офертата са налични всички елементи от пакета: плъзгащи, крилни
врати, протки, сегменти, аксесоари и оградни стълбове. В системата се предлага и
многофункционален ограден стълб Multi Box, който има редица приложения. Оградните
елементи са изработени от стомана и защитени срещу корозия чрез горещо поцинковане
и прахово боядисване в системата DUPLEX.

За безопасността и удобството на потребителите, задвижката на плъзгащата порта е скрита в интегрираната в конструкцията колона. Това уникално
решение дава достъп до контролера само на потребители с ключ, а колоната също защитава механизма от метеорологичните условия.

Монтаж на плъзгащи оградни порти WIŚNIOWSKI

B-2 - Стандартен тип монтаж за модели с
право завършване - портата се монтира
към фундамента с помощта на два болта и
колона (със задвижка), която се прикрепва
към оградния стълб с помощта на конектор.

MULTIBOX

- опции за изработка

MultiBox
- вариант 1
процеп за писма

B-3 - Стандартен тип монтаж за
модели, завършени с изпъкнала дъга
- портата се монтира към фундамента
с помощта на три болта. Монтажът не
изисква конектор, както в случая с B-2.

B-4 - Монтаж на порта в двойна
рамка с 4 фундаментни болта не е необходим допълнителен
конектор или ограден стълб.

MultiBox е многофункционална оградна колона, интегрирана с пощенска кутия. В своята основна функция, колоната
може да бъде монтирана навсякъде в оградата; като колона за портата, протката и между сегментите. Вътрешността на
пощенската кутия е защитена от метеорологичните условия, а допълнителен атрибут е възможността за използване на
няколко процепа, което е полезно, когато оградата е обща за комплекс от няколко къщи, до които пътят е един.

MultiBox
- вариант 2
процепи за
писма

MultiBox
- вариант 3
процепи за
писма

MultiBox
- вариант
с безопасен
процеп
за пакети
интегриран
с процеп за писма

BEZPIECZEŃSTWO

БЕЗОПАСНОСТ

ТРАЙНОСТ
TRWAŁOŚĆ

Страница 5 | ОГРАДИ

Колекции огради WIŚNIOWSKI
Оградите WIŚNIOWSKI са подходящи за всеки имот. Те представляват системни решения за порти, протки, оградни колове, колони и много други удобства, които могат да бъдат
комбинирани и адаптирани за всеки имот. Перфектно подбраните компоненти гарантират лесен и бърз монтаж, а еднородността на линията на целия проект улеснява това. Оградите
WIŚNIOWSKI не само осигуряват функционалност, но и безопасност. Богатството на наличните модели и финиши придава уникалност на имота, на който са монтирани.

LUX

MODERN
AW.10.100

AW.10.101

AW.10.102

AW.10.31

AW.10.34

AW.10.33

AW.10.103

AW.10.104

AW.10.105

AW.10.39

AW.10.45

AW.10.106

AW.10.107

AW.10.108

AW.10.48

AW.10.51

AW.10.109

AW.10.110

AW.10.111

AW.10.53

AW.10.54

AW.10.56

AW.10.112

AW.10.114

AW.10.57

AW.10.58

AW.10.59

AW.10.60

AW.10.61

STYLE
AW.10.07

AW.10.08

AW.10.46

AW.10.52

AW.10.63

AW.10.09

CLASSIC
AW.10.12

AW.10.14

AW.10.15

AW.10.01

AW.10.02

AW.10.04

AW.10.20

AW.10.21

AW.10.22

AW.10.05

AW.10.06

AW.10.16

AW.10.23

AW.10.24

AW.10.25

AW.10.17

AW.10.70

AW.10.71

AW.10.72

AW.10.TT

AW.VA.55

AW.10.64

AW.10.65

AW.10.26

PREMIUM

VARIO
AW.10.81

AW.10.82

AW.10.83

AW.10.84

AW.10.63

AW.10.66

BASIC
AW.10.90

AW.10.91

AW.10.93

AW.10.94

AW.10.92

AW.10.67

AW.10.68

AW.10.69

BEZPIECZEŃSTWO

БЕЗОПАСНОСТ

АНТИКОРОЗИВНОСТ
ANTYKOROZYJNOŚĆ

ТРАЙНОСТ
TRWAŁOŚĆ
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CREO - врати с индивидуална КРЕАция
Най-новото поколение алуминиеви входни врати WIŚNIOWSKI е творчески подход към Вашите уникални нужди.

ПРОТИВОВЗЛОМНИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ

ЗВУКОПОГЛЪЩАНЕ

ДИЗАЙН

Структурални МАТ цветове, ДЕКОР
и дървесно фолио

ЕЛЕМЕНТИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
Bluetooth - вратата може да се отвори с мобилен телефон, четец за пръстови отпечатъци,
четец за близост, кодова клавиатура.

Алуминиевите врати CREO с двустранен панел са идеално решение за тези, които ценят оригиналността и неограничените възможности при избора на решения, които ще отговарят
на тяхната визия за дома им. Можете сами да проектирате вратата си, като изберете детайлите, цветовете, стъклата, благодарение на които ще получите персонализиран модел.
Освен това, благодарение на технологията smartCONNECTED Вие получавате достъп до дома си от всяка точка на света. Пълнежът на крилото представлява топлоизолационен панел
с дебелина 77 mm, а уплътняващата система позволява постигането на стойности U от 0,8 W/m2K 1) - в зависимост от изпълнението и оборудването на крилото на вратата. Вратите
CREO получават противовзломен клас RC2 и RC3 в тестовете Проведени в IFT Rosenheim - най-голямата изследователска лаборатория в Европа.
1)

За врати с референтни размери 1400 x 2500 mm.
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Врати
JANSEN JANISOL EI

Стоманена профилна врата
FORSTER PRESTO

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Противопожарните врати WIŚNIOWSKI предлагат
максимална безопасност и издръжливост при екстремни
условия. Те могат да бъдат произведени в следните
класове: EI30 и EI60

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Идеално решение за многофамилни жилища.
Шарнирната панта гарантира безопасност на
употреба, а техническата колона притежава още
повече функционалности. В техническата колона
е възможно да се подготвят отвори за монтаж на
домофон, пощенски кутии или други устройства.

DECO - алуминиеви външни врати
Алуминиевите
врати
с
пакетен
панел от серията DECO ще впечатлят
всеки, който ще Ви дойде на гости. Те
отговарят на високите технологични
изисквания,
които
характеризират
всички алуминиеви врати. Отличават се с
висококачествени материали и трайност.
Благодарение на усъвършенстването
на технологията за използване на
пакетния панел в крилото, получихме
уникални естетически ефекти, които ще
направят входа на всеки дом неотразим.
Три опции за изработка: DECO Plus,
DECO Basic или DECO Light. Крилото
на вратата е изградено от алуминиеви
профили с различна дебелина, което
дава възможност да се избере решение,
съобразено с индивидуалните нужди на
жилищна сграда.

Алуминиеви външни врати MB70
от противовзломен клас RC3

Алуминиевите врати MB70 в противовзломен клас
RC3 представляват солидна защита на помещенията в
многофамилни и инвестиционни сгради. Изработени
са от алуминиеви профили с термична преграда MB70 и
могат да бъдат запълнени с двукамерен противовзломен
стъклопакет или армиран панел с дебелина 45 mm.
Стандартно са оборудвани с триточково заключване с
вградени стоманени куки и болтове, противовзломен
патрон клас C и три противовзломни болта на крило.

ECO Basic - стоманена врата
с облицовка

Странични панелни врати
Еднокрили или двукрили алуминиеви врати, релефно и цветово
адаптирани до гаражната врата. Секционни врати със стоманен
панел, например с нисък, касетен, висок релеф или без релеф,
благодарение на което те перфектно хармонизират със
секционните врати WIŚNIOWSKI.

Стоманените врати с облицовка ECO Basic са идеално
решение за промишленото и жилищно строителство.
Широката гама от цветове и аксесоари Ви позволява
да ги адаптирате към индивидуалните си изисквания.
Ядрото на вратата представлява крило с дебелина 40 mm,
изработено от ламарина с дебелина 0,5 mm.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

DoorLock

предназначени са за дистанционно отваряне и затваряне
на вратите. Контролът на бравата се осъществява чрез
приложението Somfy Keys, достъпно за Android и iOS.
Смартфонът се свързва към системата DoorLock чрез Bluetooth.

DoorTherm - алуминиеви външни врати с панел INNOVO 60
mm. Рамката на крилото и касата са изработени от алуминиеви
профили с термо-преграда 77 [mm].
DoorPro - алуминиеви външни врати с панел с дебелина 40
mm. Предлагат се в различни варианти на системата - с или без
термо-преграда.
Понастоящем се предлагат и във версия smartCONNECTED със
системи за контрол на достъпа, странични светлини и нови
видове остъкляване.

ПРОТИВОВЗЛОМНИ
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60 mm

Панел INNOVO

MakroTherm - топлина и функционалност
Индустриалните врати MakroTherm са друго предложение в офертата на фирмата
WIŚNIOWSKI, изработвани на базата на панел INNOVO с дебелина 60 mm и с коефициент на
топлопреминаване U = 0,33 [W / m2xK]. Благодарение на пантите, оборудвани с плъзгащи
втулки и двойните ролки осигуряваме плавно и тихо функциониране на вратата. Скритите

СОЛИДНА
КОНСТРУКЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ

под еластичния междупанелен капак панти естетически завършват вътрешната страна
на облицовката. Гарантираният минимален брой цикли е 25 000. Вратата MakroTherm
има водонепропускливост в клас 2, ветроустойчивост в клас 4, въздухопропускливост
в клас 5 и звукоизолация на ниво Rw = 24 [dB].

Ролетната врата BR-100
- по-силна от вятъра
Куки против вятър

Куките за вятър са решение, което увеличава устойчивостта на вратата срещу
натоварванията от вятър. Благодарение на използването на специални зони,
оборудвани с куки, подсилените водачи на вратите и допълнителните скоби,
фиксиращи водачите, вратите придобиват устойчивост на вятър от клас 3.
Куките за вятър се използват като стандартно оборудване при врати с ширина
So> 5000 [mm], докато при врати с ширина So ≤ 5000 [mm], куките могат
да се използват като допълнителна опция (тогава вратата получава клас 3
устойчивост на вятър).
Вратите BR-100 от 3-ти клас устойчивост представляват подходяща преграда
при максимална разлика в налягането 700 Ра в съответствие с PN-EN 12424: 2002
и се препоръчват за сгради с повишени изисквания за напор на вятъра.

Допълнителна армировка
водачи

Страница 9 | ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

НОВО

Индустриални секционни врати MakroPro 2.0
ThermoSet

пакет за топлоизолация
като стандарт
Горно уплътнение
Вратата MakroPro 2.0 е нова версия на доказаната индустриална
секционна врата. Всеки елемент на вратите MakroPro 2.0 е
създаден с най-голямо внимание към детайлите и съзнанието,
че към крайния продукт ще бъдат поставени високи изисквания.
Уникалните на пазара технологични решения, които използваме
гарантират високо ниво на безопасност, подобрени термични
характеристики и издръжливост на цялата конструкция, а също
така лесен монтаж и обслужване.

Водачи

Завинтени към рамката
водачи

Ъглово уплътнение

БЕЗОПАСНОСТ

БРОЙ ЦИКЛИ

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

0,48
Тихи направляващи
ролки

Странично уплътнение

ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ

Безопасно стъкло ESG - нова опция за пълнеж на алуминиеви остъклени панели.

UPS аварийно захранване - PowerArt

Остъкляването в панелите може да бъде направено от двойни стъклопакети от
прозрачно закалено стъкло с аргон. Разрушаването на такова стъкло води до
разпадането му на малки частици с тъпи ръбове. Закаленото стъкло се характеризира
с много добра устойчивост на драскотини и действието на слънчевата светлина в
сравнение със стандартното (акрилно) стъкло. Стъклото отговаря на изискванията на
европейския стандарт PN-EN 12600 и PN-EN 12150.

Аварийните захранващи устройства служат за осигуряване на
непрекъснатост на захранването в случай на прекъсване или спад
на електрозахранването. Захранващите устройства UPS PowerArt
осигуряват отлична производителност и надеждност.

НОВО

Индустриални врати MakroPro Alu 2.0
лека и стабилна конструкция

ThermoSet

пакет за топлоизолация
като стандарт
Остъклените панели за врати MakroPro Alu 2.0 позволяват естествената светлина да
прониква в помещението, което спестява електроенергия и осигурява по-комфортни
условия за работа. Стабилната конструкция на индустриалните врати MakroPro Alu
2.0 е изработена от устойчив на атмосферни влияния алуминий, който осигурява
максимални антикорозивни свойства. Модерната технологична линия позволява
пълен контрол на производството на стъклопакетите и гарантира тяхното високо
качество, като едновременно запазва всички технически параметри на акрилното
стъкло, като висока устойчивост на UV лъчи и пожълтяване, висока устойчивост на
влага и устойчивост на процесите на стареене.

БЕЗОПАСНОСТ

БРОЙ ЦИКЛИ

АКУСТИКА
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V-KING - ов поглед към
традиционните решения

ЕФЕКТИВНОСТ

ТРАЙНОСТ

УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ

ГАРАНЦИЯ АНТИКОРОЗИВНОСТ

AT

/M
05

90

БЪРЗО ЗАДВИЖВАНЕ

Фирмата WIŚNIOWSKI предоставя 10-годишна гаранция срещу корозия
на: оградни порти, протки, горещо поцинковани и прахово боядисани
сегменти и стълбове.

Портата V-King е проектирана за интензивна експлоатация. Благодарение на революционната си конструкция и висококачествени компоненти, тя функционира и в най-суровите условия.
Крилата на портата се задвижват от надеждни и бързи автомати, монтирани на страничните стълбове. Перфектна е за логистични центрове, пристанища, летища, подземни паркинги и други
индустриални зони. Най-важният й атрибут е работната скорост - достига до 1 m/s , което позволява непрекъснато движение на преминаващите превозни средства. По този начин V-King
уникално съчетава предимствата на порта и бариера.

НОВО

TRAFFIC

Traffic е друга версия на вече познатото решение за контрол на достъпа. Новият продукт е построен на базата на високоскоростната
порта V-King. В диапазона на размерите до Sj = 6 [m] и височината между 2 - 2,5 [m] предлагаме доказана заварена конструкция от
профили 60x60 [mm], шарнирно свързана с помощта на лагерни панти. Конструкцията изцяло е поставена на стълбове с размери
160x160 [mm]. Traffic е алтернатива на специализираната порта V-King и се предлага в едно- и двукрила версия.

Мобилната версия за порти Traffic и V-KING
БЪРЗО ЗАДВИЖВАНЕ

ЕФЕКТИВНОСТ
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ТРАЙНОСТ

УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ

е решение, предназначено за защитата на райони и обекти за периодите на строителство, ремонти, събаряне
и др. Портите, които са най-важните елементи за контрол на достъпа, са оборудвани със стоманени основи
и бетонни тежести, стабилизиращи цялата конструкция, без да е необходимо изливането на фундаменти и
анкериране.

Плъзгаща порта PI 200
Ролки за порти PI 200 над 12 [m]

Плъзгаща порта със задвижка във висок шкаф

Плъзгаща порта PI200 доказана
технология и лесен монтаж

Ролки за порти PI 200 до 12 [m]

Самоносещата конструкция осигурява безпроблемна експлоатация при всякакви условия.
Тази порта е синоним на надеждност. За безопасността и комфорта на потребителите, задвижката е скрита в колоната. Това
решение позволява достъпът до контролния панел да се осъществява само от потребителите, които имат ключ. Колоната
също предпазва задвижката от негативните ефекти на метеорологичните условия. Плъзгащата порта може да затвори вход
с ширина до 16 метра, а две порти с противоположни крила във вариант master/slave затварят вход с ширина до 24 метра
(самоносеща).

Плъзгаща порта PI130

УНИВЕРСАЛЕН
МОНТАЖ

БЕЗОПАСНОСТ

Плъзгаща порта PI95

Плъзгаща порта със задвижка във висок шкаф

Плъзгаща порта със задвижка в колоната

Ролки за порти PI 130

НОВО

ТРАЙНОСТ

Ролки за порти PI95

Плъзгаща порта PI95
- мобилна версия

Индустриалната плъзгаща порта РІ 95 също е налична и
в мобилна версия, предназначена за защита на райони и
обекти за периодите на строителство, ремонти, събаряне и
др. Тя е оборудвана със стоманени основи и бетонни тежести,
стабилизиращи цялата конструкция, без да е необходимо
изливането на фундаменти и анкериране.
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НОВО

Система GARDIA

НОВО

Система MODEST

Плъзгащите порти в системите GARDIA и MODEST са предназначени за ограждане на индустриални зони, както и на частни имоти. Те се използват като елементи за контрол на достъпа
около детски площадки, детски градини, паркове, места за отдих и жилищни комплекси. Те се предлагат в ръчна или автоматична версия. Автоматичната версия се препоръчва поспециално за места, където е необходимо честото отваряне и затваряне. Портите са защитени срещу корозия чрез горещо поцинковане или горещо поцинковане и покриване с
полиестерна боя. Ние предлагаме 10-годишна антикорозионна гаранция за продуктите във версия Duplex.

Крилото на плъзгащата порта GARDIA е изпълнено с мрежест
панел VEGA 2D или VEGA 2D Super, заварен към конструкцията.

Крилото на плъзгащата порта MODEST е изпълнено с
мрежест панел VEGA В, завинтен към конструкцията.

Ø 6 mm
Ø 5 mm
Ø 8 mm

Ø 5 mm

Пълнеж
VEGA 2D Super

Пълнеж
VEGA B

Портата и протката GARDIA са системно решение за дома,
обществени сгради и промишлеността. Комплектът включва
носещи стълбове и комплект за шарнирно заключване LOCINOX с
променлива посока на заключване. Конструкцията на портата или
протката е проектирана с профили 60x40 или 80x40 mm. Крилото
НАДЕЖДНОСТ
е изработено от мрежест панел Vega 2D с диаметър на телта 6/5/6
или мрежест панел Vega 2D Super 8/6/8. Благодарение на своята
конструкция, системата GARDIA позволява прилагането на всички възможни посоки
на отваряне.

Система BASTION

Системата MODEST е предназначена за огради на частни домове,
обществени сгради и промишлени обекти. Конструкцията на
портата и протката е проектирана с профили 40х40 mm. Между
тях се монтират мрежести панели Vega B с тел с диаметър 5 mm
или Vega B Light с тел с диаметър 4 mm. Панелът се заварява
КЛАС
към конструкцията от външната страна. Интегрална част на
СТАНДАРТ
системата са стълбовете, изработени от профили 80х80 mm
и комплект с шарнирно заключване. Двукрилата порта е
оборудвана със сюрме с ограничител. Портата и протката MODEST представляват
класически завършващ елемент на всяка инвестиция.

Система GARDIA LIGHT

Ø 5 mm
25 x 25 mm
Ø 6 mm

Пълнеж
25 x 25 mm

Пълнеж
VEGA 2D Super

Системата BASTION е идеална за местата, където е необходима
надеждност и безопасност. Комплектът включва носещи стълбове
и комплект за шарнирно заключване LOCINOX с променлива посока
на заключване. Освен това е възможно да се оборудва портата с
СОЛИДНА
панти, позволяващи ъгъл на отваряне 180 o . BASTION предлага три
КОНСТРУКЦИЯ
вида пълнежи по избор: 25x25 mm кух профил, мрежест панел Vega
B или мрежест панел Vega 2D Super. Портите BASTION се предлагат и в автоматична
версия с комплект фотоклетки.

Системата Gardia Light може успешно да се използва за изработване
на огради на домове, градини, паркове и обществени сгради.
Характерна особеност на системата е рамка, изработена от профили
40х40 mm, вътре в която е заварен мрежест панел Vega 2D 6/5/6.
Стандартното оборудване включва шарнирен комплект с ъгъл на
УНИВЕРСАЛЕН
отваряне 90 градуса, брава с патрон и 3 ключа, обков с дръжки, а в
МОНТАЖ
крилото на портата е монтирано вертикално сюрме. В комплекта са
включени носещи стълбове с напречно сечение 80х80 mm. Системата се предлага в
горещо поцинкована версия и в два цвята: Ral 6005 зелен и Ral 7016 сив.

Система GARDEN

Пълнеж 50 x 50 mm
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Портите и протките GARDEN са допълнение на оградните системи на фирмата
WIŚNIOWSKI, които са надеждни продукти с оптимални цени. Конструкцията на
системата се произвежда от профили с два различни размера - вертикално сечение
40х40 mm и 35х35 mm в хоризонталната част. Портите и протките са изпълнени с
мрежест панел от тел с диаметър 4 mm и гъстота на мрежата 50x50 mm. Комплектът
ФУНКЦИОНАЛНОСТ включва стълбове и комплект за шарнирно заключване LOCINOX с променлива
посока на отваряне. Спецификата на системата GARDEN го прави идеална
алтернатива на плетените оградни мрежи.

ПАНЕЛНИ МРЕЖЕСТИ ОГРАДИ
Системите от мрежести панели WIŚNIOWSKI са идеалното решение, използвано навсякъде, където трайността, високото качество и безопасността са от значение.
Поради своята функционалност, естетика и параметри, мрежестите панелни системи WIŚNIOWSKI работят при всякакви условия.
Могат да се използват и в градска среда и на индустриални терени.
Мрежестият панел е системно решение, което на практика означава възможност за изграждане на цялостна ограда, състояща се от плъзгаща
или шарнирна порта, сегменти под формата на мрежести панели и специални оградни стълбове и аксесоари. Построената по този начин ограда се отличава с хармоничен външен вид
и естетичен дизайн. Мрежестите панели са висококачествен продукт. Те са произведени с помощта на най-добрите технологии, предлагани на пазара.
Могат да бъдат боядисани във всеки цвят от палитрата RAL.

МРЕЖЕСТИ ПАНЕЛИ VEGA 2D
VEGA 2D

Ø 5 mm

VEGA 2D SUPER
Ø 6 mm

Ø 6 mm
50x200 [mm]

Ø 8 mm
50x200 [mm]

Ширина на панела 2500 [mm]

МРЕЖЕСТИ ПАНЕЛИ VEGA 3D
VEGA B

50x50 [mm]

VEGA B Light

50x50 [mm]

Ø 5 [mm]

Ø 4 [mm]
Ø 5 [mm]
Ø 4 [mm]

50x200 [mm]

50x200 [mm]

OPO OPZ OPZH - индустриални сегменти

OPZH 253

OPO 201

OPO 251

OPZ 252

Сегментите OPO 201 са индустриални
сегменти, изработени от затворени профили
20 x 20 [mm], напречно заварени през
затворени профили 40 x 30 [mm].

Сегментите OPO 251 са индустриални сегменти,
изработени от затворени профили 25 x 25
[mm], напречно заварени върху затворени
профили 40 x 27 [mm].

Сегментите OPO 252 са индустриални
сегменти, изработени от затворени профили
25 x 25 [mm], заварени във вътрешността на
рамка от затворени профили 40 x 40 [mm].

Сегментите OPZH 253 са индустриални
сегменти, изработени от затворени профили 25
x 25 [mm], заварени върху напречни затворени
профили 40 x 27 [mm].

Максимална височина на сегментите: 2 [m].
Може да се монтира върху системна
стоманена или тухлена колона.

Максимална височина на сегментите: 2 [m].
Може да се монтира върху системна стоманена
или тухлена колона.

Максимална височина на сегментите: 2,4 [m].
Може да се монтира върху системна
стоманена или тухлена колона.

Максимална височина на сегментите: 2,4 [m].
Може да се монтира върху системна стоманена
или тухлена колона.

НОВО

OPR OPC OP - индустриални сегменти

Предлагаме ново изпълнение с тръбни
профили 25 mm, профили 18x30 и
25x25 CARO с допълнителна опция за
вътрешно заваряване или по-голяма
гъстота на профилите. Предлагат се за
индустриални сегменти и системи за
плъзгащи врати PI, шарнирни порти
Bastion и сгъваеми порти V-King и Traffic,
които са допълнителни възможности за
изграждане на системни огради.

OPR 25

OPC 25

OP 318

ИНДУСТРИАЛНИ ОГРАДИ | Страница 14

НОВИ!

ЦВЕТОВЕ

WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE 2.0
Перфектна стилистика

КОЛЕКЦИЯТАWIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE 2.0 ТОВА Е
ЕДНА СТИЛИСТИЧНА ЛИНИЯ, ВКЛЮЧВАЩА ПОРТИ,
ВРАТИ И ОГРАДИ.
Модерният подход в проектирането доведе до перфектно стилистично съчетание, което сега
дава нови възможности за дизайн и цвят. Можете да избирате от специално създадени комплекти
врати и огради, за които ще бъдете сигурни, че ще подчертаят уникалния характер на Вашия
имот.

КОЛЕКЦИЯ ОТ ЦВЕТОВЕ HOME INCLUSIVE 2.0
Подарете на Вашия имот уникален характер с метален 3D ефект. Цветовете се
предлагат в копринени матови нюанси с деликатна пясъчна структура.

HI EARTH

HI SMOKE GREEN

ВДЪХНОВЕТЕ СЕ ОТ НОВАТА ВЕРСИЯ HOME INCLUSIVE
В 16 УНИКАЛНИ ЦВЯТА!

HI WILLOW GREEN

HI FERN GREEN

HI DEEP GREEN

HI QUARTZ GREY

HI BROWN STONE

HI MARINA HORIZON

HI ANTHRACITE

HI MODERN GRAPHITE

HI FLAME RED

HI MODERN MAROON

HI DEEP BROWN

HI STONE

HI COMFORT GREY

HI WARM STONE

HISTEEL

HI TRUE BLUE

HI RUBY

HI MOODY CORAL

Сега,
проектирането
на
оптимални
решения
е
улеснено
от
нашия
новаторски софтуер AW Expert - уникално
приложение за проектиране на огради.
То е инструмент в ръцете на търговеца,
който позволява генерирането на проект
заедно с ценова разбивка само за няколко
минути. AW Expert проектира огради както за големи, така и за малки имоти, независимо
от формата на терена. Благодарение на това, при проектирането на нова ограда или
планирането на обновяване на стара е възможно да се видят и променят линиите на
оградата в началния етап, да се изберат версиите на основните сегменти, да се вземе
решение за местоположението на портите и протките и дори на пощенските кутии.

Търсите нещо различно,
потърсете вдъхновение при нас!

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.eu

Продуктите, представени във фотографския материал, често имат специално оборудване и не винаги са точно копие на стандартната версия • Брошурата не представлява оферта по смисъла на Гражданския кодекс • Производителят си запазва правото да прави промени • ЗАБЕЛЕЖКА: Цветовете,
представени в брошурата имат само илюстративна цел • Всички права запазени • Възпроизвеждането и използването, макар и частично, е позволено само с предварително разрешение от WIŚNIOWSKI Sp. z o. o. SKA

