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OGRODZENIA
posesyjne
i przemysłowe

DRZWI
wewnętrzne
i zewnętrzne

BRAMY
garażowe
i przemysłowe

ZAPROJEKTUJ
swoją przestrzeń: 

Najnowsza kolekcja WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE, 
łączy jedną linią stylistyczną bramy, drzwi i ogrodzenia.
To świetny przykład projektowania zorientowanego na 
spójność przestrzeni użytkowej, odzwierciedlającego 
tendencje światowego designu.

WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

WYDANIE SPECJALNE

Brama 
segmentowa

Drzwi
nakładkowe

Brama
przesuwna
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nowa klasa garażowych 
bram segmentowych

Brama uchylna i drzwi CONNECT Brama segmentowa 
UNIPRO Nano80 

Nowa generacja bramy segmentowej WIŚNIOWSKI prezentuje niezwykłą jakość, opartą na zbiorze unikatowych rozwiązań 
technicznych. Aby stworzyć tak wyjątkowy produkt musieliśmy sięgnąć do podstawy budowy bramy segmentowej czyli… 
panelu.    

Dzięki specjalnie profi lowanym prowadnicom automa-
tyczna brama UniPro Nano80 może być stosowana nawet 
do nadproża o  wysokości 80 mm, zwiększając komfort 
użytkowników garażu.
UniPro Nano80 jest bramą automatyczną dostępną w wy-
miarach typowych. Różnorodne wzornictwo, a  także 
ogromna paleta kolorów pozwoli dopasować bramę do 
tradycyjnej i nowoczesnej zabudowy.

Bramę uchylną Connect wyróżniają: solidna konstrukcja, 
bogate wyposażenie w  standardzie (ślizgi, ościeżnica 
w kolorze, zatrzaski stalowe), nowoczesny wygląd i moż-
liwość dostosowania do różnych warunków montażu – 
minimalne nadproże w otworze garażowym to 0 mm.

Konstrukcja wykonywana jest z  ocynkowanych profi li, 
a  skrzydło z  blachy formowanej poziomo (wzór H) lub 
pionowo (wzór V). Wzór Connect H przypomina wyglą-
dem skrzydło bramy segmentowej. Jest to możliwe dzięki 

beznitowemu systemowi montażu poszycia bramy, która 
składa się z 5 paneli o jednakowej szerokości.
Brama dostępna jest w wersji ręcznej i automatycznej.

Drzwi stalowe boczne Connect idealnie dopasowane do 
bramy uchylnej Connect - zamontowane obok siebie two-
rzą zgrany duet. Podobnie jak bramy uchylne Connect są 
trwałe, funkcjonalne i bardzo efektowne.

Brama uchylna CONNECT oraz drzwi CONNECT 
to połączenie najlepszych cech konstrukcyjnych i funk-
cjonalnych bram uchylnych z wzornictwem inspirowa-
nym nowoczesną architekturą.

Konstrukcję bramy segmentowej UniPro Nano80 
przystosowano do warunków zabudowy, gdzie niskie 
nadproże uniemożliwia montaż bramy automatycznej.

INNOVO to nie tylko wysoko termoizolacyjny panel 
o grubości 60 mm, to baza do stworzenia bramy o no-
wych standardach bezpieczeństwa i designu. 
Kształt panelu INNOVO pozwolił na zastosowanie spe-
cjalnego systemu maskującego, a co za tym idzie, ukry-
cie elementów mechanicznych (zawiasy, uchwyty rolek) 
oraz całej przestrzeni ruchomej pomiędzy segmentami 
bramy. Ukrycie elementów mechanicznych nie tylko 
znacznie poprawiło wygląd bramy od wewnątrz, zwięk-
szyło równocześnie bezpieczeństwo jej użytkowania.  
Bezpieczeństwo użytkowe bramy gwarantują w standar-
dzie: zabezpieczenie pęknięcia linki, zintegrowane zabez-
pieczenie pęknięcia sprężyny, zabezpieczenie przeciąże-
niowe w  automacie, fotokomórki, innowacyjny system 
zabezpieczeń elementów mechanicznych a w nim: sta-
łe osłony prowadnic pionowych, ruchome osłony rolek 
i prowadnic, zintegrowana osłona wału i sprężyn skręt-
nych, boczne osłony wału i sprężyn skrętnych, elastycz-
ne, wewnętrzne osłony miejsc łączenia paneli. 

Panel INNOVO zaprojektowany i produkowany w fabry-
ce WIŚNIOWSKI posiada również świetne parametry 
izolacji termicznej. Wskaźnik U  panelu INNOVO wyno-
si 0,37 W/m2K co przekłada się na termoizolację całej 
bramy garażowej. Nowy panel, podwójne uszczelnienie 
górne i dolne płaszcza bramy oraz uszczelnienia szczot-
kowe w  osłonach prowadnic pozwoliły nam osiągnąć 
znakomity współczynnik przenikania ciepła na poziomie 
0,9 W/m2K dla bramy 3000 x 3000 mm.

Prime to synonim stylu, elegancji i bezpieczeństwa. Prezentuje nowatorskie podejście 
do produkcji bram, oferując znacznie więcej 
niż standardowe rozwiązania.

nadproże 
80 mm
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CREO, najnowsza kolekcja aluminiowych drzwi wejściowych marki 
WIŚNIOWSKI, to kreatywne podejście do Twoich unikalnych po-
trzeb. Dzięki niezliczonej ilości kombinacji wzorów,  kolorów skrzy-
dła i  ościeżnicy, aplikacji, tłoczeń, typów szklenia – drzwi CREO 
dają swobodę aranżacji wejścia do budynku. Drzwi wykonujemy 
na wymiar z zakresu szerokości do 1300 mm, wysokości do 2500 
mm – wymiary skrzydła. Mogą być rozbudowane o naświetla bocz-
ne. W  tej wyjątkowej kolekcji połączyliśmy dobry styl i  świetne 
parametry techniczne. Konstrukcja bazuje na systemie termoizo-
lowanych kształtowników aluminiowych, który jest jednym z naj-
bardziej zaawansowanych technologicznie systemów drzwiowych. 
Wypełnienie skrzydła panelem izolowanym o grubości 77 mm oraz 
system uszczelnień pozwala osiągnąć wartości U od 0,8 W/m2K – 
w zależności od wykonania i wyposażenia skrzydła drzwi. 

wwwwwwwwwwwww .wisniowski.pl

Najnowsza generacja aluminiowych drzwi wejściowych marki WIŚNIOWSKI to kreatywne podejście 
do Twoich unikalnych potrzeb. 

Nowe rozwiązania w bramach prze-
mysłowych MAKROPRO

Drzwi zewnętrzne aluminiowe CREO 

Funkcjonalne zaplanowanie ciągu komunikacyjnego w budynku zapewnią drzwi 
techniczne WIŚNIOWSKI. Teraz proponujemy jeszcze więcej możliwości, 
które zwiększają ich użyteczność, a także estetykę. 

Eco Basic – połączenie stylu z praktycznym rozwiązaniem. Tłoczone wzory pozwolą 
dopasować wejścia techniczne do stylu Twojego domu. 
Eco – nowe możliwości przeszkleń i aplikacji ze stali nierdzewnej dla tych, którzy cenią 
nowoczesne aranżacje wnętrz.
Drzwi płaszczowe przeciwpożarowe – nowość do pomieszczeń wymagających infi l-
tracji powietrza – ognioodporna kratka wentylacyjna. 

Prowadzenie HLO dla bram Makro-
Pro i MakroProAlu w nowej wersji 
pozwala na powiększenie zakresu 
wymiarowego bram do maksymalnej 
szerokości 4500 mm i  maksymalnej 
wysokości 4500 mm. Przeznaczone 
jest do hal z  wysokim nadprożem. 
Prowadzenie HLO dzięki łatwemu 
i szybkiemu dostępowi do podzespo-
łów napędowych, pozwala na obni-
żenie kosztów montażu i  serwisowa-
nia bram. W zależności od wymagań 
brama może być otwierana ręcznie, 
przekładnią łańcuchową lub napędem 
elektrycznym.

Zintegrowane zabezpieczenie w przy-
padku zerwania linki 
umożliwia regulację linek z  pozio-
mu posadzki. Skraca czas potrzebny 
na wypoziomowanie bramy podczas 
montażu lub w  czasie prac serwiso-
wych. Dodatkowo, ze względów bez-
pieczeństwa ruchoma część zabezpie-
czenia została ukryta pod plastikową 
osłoną.

umożliwia 
mu posadz
na wypozi
montażu lu
wych. Dod
pieczeństw
czenia zos
osłoną.
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Kolory z palety RAL i okleiny drewnopodobne

Elementy kontroli dostępuElektroniczny wizjer z dzwonkiem

Metalowa konstrukcja odporna na działanie czyn-
ników atmosferycznych. Wizjer pokazuje na żywo, 
kto stoi za drzwiami, a obrazy są zapisywane na 
karcie SD. Ekran o szerokim kącie widzenia o wy-

miarze 3,5” zapewnia duży, czysty obraz.

Bluetooth - możliwość otwierania 
drzwi telefonem komórkowym, 

czytnik linii papilarnych palca, klawia-
tura z nierdzewnej stali.

Przykłady drzwi Creo
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OGNIOODPORNOŚĆDYMOSZCZELNOŚĆ

Nowe wzory stalowych drzwi 
TECHNICZNYCH 



V-KING zupełnie nowe spojrzenie 
na tradycyjne rozwiązania 

KONSTRUKCJA
Dzięki swojej rewolucyjnej konstrukcji, najwyższej jakości 
komponentów brama V-King sprawdza się w najtrudniej-
szych warunkach. Przeznaczona jest do intensywnej pracy. 
Skrzydła bramy napędzane są za pomocą niezawodnych, 
szybkich automatów umieszczonych na słupach konstruk-
cyjnych. Jej najważniejszy atrybut to prędkość pracy - na-
wet 1 m/s, co reguluje płynność ruchu pojazdów, korzy-
stających z przejazdu. W ten sposób V-King łączy zalety 
bramy i szlabanu. 

Bramy dostępne w wymiarach od 3 m do 8 m i wysokości 
do 2,5 m, standardowo wyposażone są w krawędziowe li-
stwy bezpieczeństwa, wyłącznik bezpieczeństwa oraz foto-
komórki. Świetnie sprawdzą się w centrach logistycznych, 
portach, lotniskach oraz innych obszarach przemysłowych. 

Ultranowoczesna brama do specjalnego zastosowania 
w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Ogrodzenia posesyjne spełniają kilka funkcji. Podstawowa 
to zapewnienie bezpieczeństwa. Ważne jest też, aby ogro-
dzenie podkreślało charakter posesji i było dopełnieniem 
estetycznym całości. Wreszcie ogrodzenie powinno zapew-
niać prywatność i zasłaniać posesję. Aby spełnić te ocze-
kiwania zaprojektowaliśmy kolejne propozycje wzorów. 

Produkcja słupków od początku do  końca odbywa się 
w  fabryce WIŚNIOWSKI. Słupek SAFE produkowany jest 
z taśmy blachy ocynkowanej o szerokości około 230 mm. 
Lekka, a jednocześnie solidna konstrukcja słupka SAFE zo-
stała zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie, wytrzy-
małości i funkcjonalności. Ich cechą charakterystyczną jest 

Są to bardzo nowoczesne wzory, w których wypełnienia, 
poza elementami ze stalowych kształtowników, uzupełniają 
blachy perforowane, dostępne w 4 opcjach oraz elementy 
z siatki zgrzewanej. Ich konstrukcja jest tak przemyślana, że 
pozwala na tworzenie ogrodzenia w dwóch kolorach.

szybki i łatwy montaż do paneli kratowych z oferty fi rmy 
WIŚNIOWSKI z zastosowaniem systemu Beta. 

SZYBKOŚĆ SPRAWNOŚĆ

Nowe wzory w OGRODZENIACH POSESYJNYCH

Słupek SAFE bezpieczeństwo i wytrzymałość 

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne 
i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu Kodek-
su Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory zaprezen-
towane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie 
i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą „WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. • 03/2014/PL

Szukasz innych rozwiązań, 
pozwól się zainspirować!

"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.pl

N = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"
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Widok od strony posesji.

*  Firma WIŚNIOWSKI udziela 10 lat gwarancji antykorozyjnej na: bramy, furtki, 
segmenty i słupy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
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AW.10.112 AW.10.110 AW.10.109


