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CONTROLEAZĂ ACCESUL ÎN CASĂ 
DIN ORICE LOC DE PE GLOB!

smartCONNECTED este o idee care oferă posibilitatea de control a uşilor de garaj 
porţilor de acces, portițelor, uşilor de intrare, celor laterale cu lacăt electric şi celor 
de pe terasă cu ajutorul unui smartphone.

Obţine controlul complet şi contactul cu casa oriunde te-ai afla.

METRO este un motor de nouă generaţie. O combinație armonioasă de putere, frumusețe şi 
fiabilitate, proiectată în conformitate cu realizările celor mai noi tehnologii. A fost creat grație 
colaborării mărcilor WIŚNIOWSKI şi Somfy - lider mondial în domeniul producției unităţilor 
automate pentru uşi şi controlul inteligent al dispozitivelor casnice. METRO are parametri tehnici 
excepționali incluşi într-o carcasă proiectată în conformitate  

Design modern și tehnologie sigură
cu motor METRO

• Controlează de la distanță porțile şi uşile 
• Profită de geolocalizare 
• Păstrează legătura cu casa ta
• Creează versiunea proprie de casă inteligentă

Emițător PULSAR io 
(4 canale)

Toate acestea datorită tehnologiei moderne şi sigure io-homecontrol Somfy.

Emițător PULSAR 
(2 canale) 

Motor MOTO
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Automatizarea MOTO este, după automatizarea METRO, următorul succes al cooperării dintre 
mărcile WIŚNIOWSKI şi Somfy - lider mondial în domeniul producției de automatizări şi soluții 
pentru controlul inteligent al electrocasnicelor.

Am închis cele mai importante funcții ale automatizării pentru uşile de garaj într-o carcasă 
minimalistă şi elegantă. MOTO oferă o funcționare fiabilă cu caracteristici specifice acestui 
tip de automatizări. Face posibil controlul emițătorilor şi conectarea fotocelulelor, a unei 

lămpi de semnal suplimentare şi a unui buton de 
control manual. Datorită opțiunii de suplimentare 
a automatizării cu o baterie dedicată alimentării 
de urgență, aceasta poate fi pornită şi în absența 
energiei electrice.

Fii smart! 
Fii CONNECTED!

NOUTATE



Prime este sinonim cu stilul, eleganţa şi securitatea. Prezintă o abordare inovatoare a producţiei de uşi de garaj, oferind mult mai mult decât soluţii standard. Uşile secționale automate sunt 
elaborate cu preocupare pentru fiecare detaliu - o combinaţie de design la nivel mondial şi tehnologii moderne. Aripa sa creează un panou INNOVO original de 60 mm. Designul modern vă 
permite să ajustați uşa de garaj la clădirile moderne, iar sistemele de protecţie inovatoare vă permit să protejați utilizatorii.

Ușă secțională PRIME BLACK EDITION

*

CLASĂ 
EXCLUSIVĂ DESIGN

* https://www.wisniowski.eu/extendedcare

5years

on automatic garage doors
with the METRO drive unit

WARRANTY
EXTENDED CARE
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0,33

IZOLAȚIE TERMICĂ

Panou INNOVO 60 mm 
Ușă de garaj: PRIME, UniTherm

1. Construcția închisă a panoului.
2. Înveliș flexibil inter-panou.
3. Profil din aluminiu de fixare a învelișului flexibil.
4. Cinci straturi de tablă în locul de fixare.
5. Etanșare între panouri.
6. Balama ascunsă.
7. Spumă poliuretanică.

4

4

3

3

6
5
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Noua definiție a  SIGURANȚEI
Sistemele individuale care alcătuiesc o uşă securizată depind unele de altele și interacţionează în acelaşi timp cu unele părţi 
ale structurii. La fel ca și carcasele fixe ale ghidajelor, carcasele mobile ale rolelor, carcasa integrată a axelor cu arcuri, carcasele 
laterale a axului și arcurilor, precum și carcasele interne flexibile

7

Carcasa integrată a axului 
cu carcase laterale

Carcase mobile ale rolelor 
și ghidajelor

Carcasă integrată a axului 
și arcurilor

Cortină de siguranță - 
opțiune

Carcase flexibile inter-
panou

FotoceluleSenzori optici deasupra 
carcaselor

Carcasele verticale a 
ghidajelor

Carcasă internă 
suplimentară la uși 
de dimensiuni tipice

Carcase flexibile 
inter-panou

Garnitură inferioară 
dublă

Garnitură 
superioară la 
conexiune

Garnituri între 
panouri

Garnituri laterale

BEZPIECZEŃSTWOSIGURANȚĂ
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Ușă tip rulou BR-77

Uşa de garaj tip rulou este destinată utilizării în clădirile rezidenţiale şi încăperile utilitare. Cortina uşii este realizată din profile de 
aluminiu umplute cu spumă poliuretanică fără CFC. Panoul uşii tip rulou este înfăşurat pe un ax de înfăşurare din oţel situat la nivelul 
buiandrugului din interiorul încăperii. Ghidajele din aluminiu verticale sunt vopsite prin pulverizare. Ca standard, uşa este echipată 
cu un motor electric, întrerupător cu tastă intern şi întrerupător cu cheie extern, precum şi cu o manivelă pentru deschidere de 
urgenţă. Uşa poate fi echipată cu controler Rollixo RTS sau io. Datorită utilizării controlerului Rollixo io, puteți controla uşa printr-un 
dispozitiv Connexoon sau TaHoma. La uşa de garaj tip rulou Br-77s caseta este pe întreg perimetrul țevii de înfăşurare. Carcasele 
laterale sunt fabricate din tablă de oțel zincat, vopsite cu pulbere, iar carcasa de închidere este din aluminiu.

BR – modalităţi de montaj

Montajul BR-77EMontajul în exteriorMontajul BR-77s

Ușăde garajbasculantă SELECT Ușăde garaj basculantă KOMFORT
Uşa de garaj Select - învelişul aripii este realizat din tablă de oțel zincat - trapez T-10, cu 
sistem de umplere vertical, orizontal sau oblic, acoperit cu vopsea din poliester. Uşa este 
echipată cu o traversă care leagă ghidaje orizontale şi glisierele laterale. Există posibilitatea 
de executare a unei porți izolate termic, a unei porți cu uşă de serviciu (la anumite modele) 
cu suprafețe vitrate (ferestre) sau cu grilă de ventilație.

Uşa de garaj Komfort - învelişul aripii este realizat din tablă de oțel zincat - trapez T-10, cu 
sistem de umplere vertical, acoperit cu vopsea din poliester. Uşa de garaj Komfort sunt 
echipate cu o traversă care leagă ghidaje orizontale şi glisierele laterale. Există posibilitatea 
de executare a unei porți izolate termic, a unei porți cu uşă de serviciu (la anumite modele) 
cu suprafețe vitrate (ferestre) sau cu grilă de ventilație. Ca opţiune, există posibilitatea de 
utilizare a unei garnituri tip perie.

PAGINĂ  3   |  UȘA 

5years

on automatic garage doors
with the METRO drive unit

WARRANTY
EXTENDED CARE

3years

on automatic garage doors
with the MOTO drive unit

WARRANTY
EXTENDED CARE

Ușă secțională UniTherm
Uşa de garaj UniTherm a fost creată ca răspuns la necesităţile 
clădirilor eficiente energetic. Utilizează pe deplin proprietățile 
termice ale panoului INNOVO cu o grosime de 60 mm şi  
istemele de etanşare utilizate la acesta. Pierderile de căldură 
au fost eliminate în cele mai nevralgice locuri ale panoului uşii. 
Coeficientul de transfer al căldurii panoului este de 0,33 W/m2.

* * * *

1

Ușă secțională UniPro
UniPro combină o manopera precisă, atenţia pentru detalii şi o 
gamă variată de modele. Sunt utilizate atât în clădirile noi, cât şi 
în cele modernizate, unde au funcționat anterior alte tipuri de uşi 
de garaj. În acelaşi timp, îşi păstrează toate funcțiile şi parametrii 
necesari pentru închiderea garajului, prin urmare sunt printre cele 
mai universale soluţii în domeniul uşilor de garaj.

Panou 40 mm 
Ușă de garaj: UniPro

4

4

5

7

1. Construcția închisă a panoului.
4. Cinci straturi de tablă în locul de fixare.
5. Etanșare între panouri.
7. Spumă poliuretanică.

0,48

IZOLAȚIE TERMICĂ

Panou INNOVO 60 mm 
Ușă de garaj: PRIME, UniTherm

7

4

4

3

3

6
5

2

1

1

1. Construcția închisă a panoului.
2. Înveliș flexibil inter-panou.
3. Profil din aluminiu de fixare a învelișului flexibil.
4. Cinci straturi de tablă în locul de fixare.
5. Etanșare între panouri.
6. Balama ascunsă.
7. Spumă poliuretanică.

0,33

IZOLAȚIE TERMICĂ

5years

on automatic garage doors
with the METRO drive unit

WARRANTY
EXTENDED CARE

3years

on automatic garage doors
with the MOTO drive unit

WARRANTY
EXTENDED CARE



UniPro RenoSystem - modernizare fără obstacole

Ușă secțională UniPro SNP 2.0

RenoSystem este răspunsul la necesităţile construcţiilor destinate renovării. Datorită acestuia, lipsa de spațiu de montaj în jurul 
deschiderii garajului nu mai este un obstacol.

Structura RenoSystem a fost construită din cadre pentru uşi special concepute, adaptate pentru instalare în deschideri fără 
buiandrug sau spații laterale sau cu o suprafață neregulată a peretelui.

Uşa de garaj secțională UniPro SNP 2.0 are un sistem special conceput de ghidaje 
şi cadre care vă permit să reglați poziția porții în timpul asamblării. Acest lucru este 
posibil datorită conectării prin răsucire a ghidajelor cu cadrele, precum şi prin utilizarea 
mascării speciale a cadrului în culoarea uşii şi prin posibilitatea de a muta locul instalării 
lor în afara conturului lor folosind colțare speciale.

UniPro RenoSystem - moduri de montaj

Montaj în spatele deschiderii - element de mascare în spatele 
deschiderii

Montaj în deschidere - element de mascare  în fața deschiderii

Montaj în deschidere - element de mascare în deschidere

Ușăde garajbasculantă CONNECT

Ușăde garaj basculantă KOMFORT

Uşa basculantă CONNECT este o combinaţie a 
celor mai bune caracteristici de construcţie şi 
funcționalitate a uşilor basculante cu design 
inspirat de arhitectura modernă. Uşa basculantă 
Connect se remarcă prin: construcţie robustă, 
echipare extinsă în versiunea standard (glisaje, 
cadru în culoarea uşii, zăvoare din oțel), design 
modern şi adaptabilitate la diverse condiţii de 
instalare.

Ușă secțională UniPro Nano80

UniPro Nano80 a fost adaptată 
la condițiile de instalare, unde 
buiandrugul coborât face imposibilă 
instalarea unei uşi de garaj automate. 
Datorită ghidajelor special profilate, 
uşa automată UniPro Nano80 poate 
fi folosită chiar şi la un buiandrug 
înalt de 80 mm, sporind confortul 
utilizatorilor de garaj.
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Panou 40 mm 
Ușă de garaj: UniPro

C

A

B

NOUTATE

Garnitură laterală + 
carcasă de mascare ca-
dru în aceeaşi culoare 
cu uşa

Ghidaje înşurubate cu 
cadru

Marcator 1000

A B C



AW.10.128 AW.09.128 BP.21.128 AW.10.129 AW.09.129 BP.21.129

MULTIBOX  
- opțiuni de executare

MultiBox este un stâlp de împrejmuire multifuncțional integrat cu cutia poştală. În funcția sa de bază, stâlpul poate fi instalat oriunde 
în gard; atât ca stâlp de poartă, la portiță, cât şi între segmente. Interiorul căsuței poştale este protejat de condițiile meteorologice 
nefavorabile, iar un atribut suplimentar este posibilitatea de a utiliza mai multe guri de introducere a corespondenţei, care 
funcţionează bine în cazul unui gard comun cu un complex de case care folosesc o singură intrare.

Instalarea porților de acces culisante WIŚNIOWSKI

B-4 -  Montajul porții cu cadrul 
dublu cu ajutorul a 4 şuruburi 
de fundație - nu este necesar un 
conector suplimentar sau stâlp de 
gard.

B-3 - Tip de montaj standard pentru 
proiectele finisate în curbă - poarta 
este fixată pe fundaţie cu trei şuruburi. 
Montajul nu necesită conector ca în cazul 
B-2.

B-2 - Tip de montaj standard pentru proiectele 
finisate în linie dreaptă - poarta este fixată pe 
fundaţie cu două şuruburi şi stâlpul porții (cu 
motor) fixat pe stâlp cu ajutorul unui conector.

Pentru siguranța şi confortul utilizatorilor, motorul de acționare a porții culisante este ascuns într-un stâlp integrat în structură. Această soluţie unică oferă acces 
la dispozitivul de control numai utilizatorilor care deţin o cheie, stâlpul protejând mecanismul împotriva condiţiilor meteorologice.

Motor în 
stâlp

MultiBox 
- varianta cu 1 
integrat pentru 
corespondență

MultiBox 
- varianta cu 2 
orificii pentru 
corespondență

MultiBox 
- varianta cu 3 
orificii pentru 
corespondență

MultiBox 
- varianta 
cu orificiu securizat 
pentru colete  
cu orificiu 
integrat pentru 
corespondență

intimitatea şi va ascunde proprietatea de privirile curioase. MODERN este un sistem ceea ce 
înseamnă, că toate elementele pachetului sunt disponibile în ofertă: porți culisante şi batante, 
Sistemul include, de asemenea şi un stâlp multifuncţional Multi Box, care oferă nenumărate 
posibilităţi de utilizare a acestuia. Elementele împrejmuirii sunt executate din oțel şi protejate 
de coroziune prin metoda de zincare la cald şi vopsire cu pulbere în sistemul DUPLEX.

Colecţia MODERN a companiei WIŚNIOWSKI este o propunere de sisteme de garduri adecvate 
pentru tendinţele actuale. Colecţia propune modele moderne şi contemporane, a căror umplere, 
cu excepţia elementelor din oţel a profilelor sunt table perforate şi elemente din plasă sudată. 
Gardurile MODERN oferă nu doar securitate, dar şi datorită designului deosebit, garantează 

COLECȚIA MODERN soluţie practică pentru casă

Disponibile din anul 2020

TRWAŁOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO
SIGURANȚĂ

FIABILITATE

TRWAŁOŚĆGWARANCJI ANTYKOROZYJNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO

Culorile paletei RALSIGURANȚĂGARANȚIE ANTICOROZIUNE FIABILITATE

ANI
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Împrejmuirile WIŚNIOWSKI sunt potrivite pentru orice proprietăți, Acestea sunt soluții de sistem pentru porți, portițe, stâlpi şi multe alte facilități care pot fi combinate şi potrivite ideal pentru 
orice tip de parcelă. Componentele perfect alese garantează o asamblare uşoară şi rapidă şi, mai ales, coerența liniei întregului proiect. Împrejmuirile WIŚNIOWSKI asigură nu doar funcționalitate 
şi siguranță. Varietatea modelelor şi finisajelor disponibile face ca proprietatea să obțină un caracter deosebit.

Colecțiile de împrejmuiri WIŚNIOWSKI

MODERN LUX

PREMIUM

STYLE

VARIO

BASIC

CLASSIC

AW.10.100

AW.10.07

AW.10.01

AW.10.81

AW.10.90

AW.10.31

AW.10.63

AW.10.101

AW.10.08

AW.10.02

AW.10.82

AW.10.91

AW.10.33

AW.10.64

AW.10.102

AW.10.09

AW.10.04

AW.10.83

AW.10.92

AW.10.34

AW.10.65

AW.10.105

AW.10.15

AW.10.16

AW.10.46

AW.10.68

AW.10.108

AW.10.22

AW.10.71

AW.10.52

AW.10.111

AW.10.25

AW.VA.55

AW.10.56

AW.10.59

AW.10.63

AW.10.104

AW.10.14

AW.10.06

AW.10.45

AW.10.67

AW.10.107

AW.10.21

AW.10.70

AW.10.51

AW.10.110

AW.10.24

AW.10.TT

AW.10.54

AW.10.58

AW.10.61

AW.10.114

AW.10.103

AW.10.12

AW.10.05

AW.10.84

AW.10.93 AW.10.94

AW.10.39

AW.10.66

AW.10.106

AW.10.20

AW.10.17

AW.10.48

AW.10.69

AW.10.109

AW.10.23

AW.10.72
AW.10.26

AW.10.53

AW.10.57

AW.10.60

AW.10.112

Disponibile din anul 2020
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TRWAŁOŚĆANTYKOROZYJNOŚĆANTICOROZIUNE FIABILITATE
BEZPIECZEŃSTWO

SIGURANȚĂ



Culori MAT structurale,  DECOR 
și furnir care imită lemnul.

Ultima generație de uși de intrare din aluminiu WIŚNIOWSKI este o abordare creativă a nevoilor Tale unice.

CREO - uși individuale CREative

ELEMENTE ALE CONTROLULUI DE ACCES
Bluetooth - posibilitatea de deschidere a ușii cu 
un telefon mobil, cititor de amprente, cititor de 
proximitate, tastatură de cod.

Uşile din aluminiu CREO cu panou de acoperire pe ambele părți sunt soluția perfectă pentru cei care preţuiesc originalitatea şi posibilităţile nelimitate în alegerea soluțiilor adaptate propriei 
viziuni asupra casei. Puteți compune o uşă personalizată alegând detalii, culori, geamuri la propria alegere, datorită cărora veți obține un design personalizat. Suplimentar, datorită tehnologiei 
smartCONNECTED obţii acces la casă din orice loc de pe glob. Foaia este acoperită cu panouri izolate cu o grosime de 77 mm şi un sistem de etanşări care permite obținerea unei valori U de la 
0,8 W/m2 K1) – în funcție de designul şi echiparea foii uşii.  Uşile CREO au obținut clasa antiefracție RC2 şi RC3 în timpul testelor efectuate la IFT Rosenheim - cel mai mare laborator de cercetare 
din Europa.

1) La uşile cu dimensiunile de referință 1400 x 2500 mm.

IZOLAȚIE TERMICĂ ABSORBȚIE 
A ZGOMOTELOR

DESIGNANTIEFRACȚIE
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Uşile din aluminiu cu panou încorporat 
din seria DECO impresionează pe oricine 
va păşi pragul casei Tale. Îndeplinesc 
cerinţele tehnologice ridicate prin 
care se caracterizează toate uşile din 
aluminiu. Se disting printr-o calitate 
înaltă a materialelor şi durabilitate. 
Datorită tehnologiei elaborate de 
utilizare a panoului încorporat în aripă 
am obținut efecte estetice unice care 
vă permit să evidențiați intrarea în casă. 
Trei opţiuni de executare: DECO Plus, 
DECO Basic sau DECO Light. Foaia uşii 
este construită pe baza unor profile din 
aluminiu de grosime diferită, care oferă 
posibilitatea de alegere a unei soluții 
adaptate nevoilor individuale ale unei 
clădiri rezidențiale.

DoorLock 

DECO - uși din aluminiu de exterior

Uşi din aluminiu cu una sau două canaturi ajustate din punct de 
vedere al formei şi culorii la uşa de garaj. Umplute cu panou din 
oțel identic cu cel al uşilor secționale de ex. cu ştanțare: joasă, 
casetoane, înaltă sau fără ştanțare, de aceea se potrivesc perfect la 
uşile de garaj secționale marca WIŚNIOWSKI.

DoorTherm - uşă din aluminiu de exterior acoperită cu panou 
INNOVO 60 mm. Rama foii şi cadrul sunt executate din profile de 
aluminiu cu barieră termică cu o adâncime de 77 [mm].

DoorPro - uşi de exterior din aluminiu acoperite cu panou cu o 
grosime de 40 mm.  Disponibile în diferite variante de sistem - cu 
barieră termică sau fără.

În prezent sunt disponibile şi în versiunea smartCONNECTED, cu 
sisteme de control al accesului, cu lumini laterale şi noi tipuri de 
geamuri.

Uși tip panou laterale

ECO Basic - uși din oțel cu mantou

Uşile din oțel cu mantou ECO Basic sunt o soluție perfectă 
pentru sectorul industrial şi de locuinţe. Gama largă de culori şi 
accesorii vă permite să le adaptați la cerinţele individuale.
Inima uşii o constituie foaia cu o grosime de 40 mm, executată 
din tablă de 0,5 mm.

este destinat pentru deschiderea şi închiderea uşii de la distanţă. 
Controlul lacătului are loc prin intermediul aplicației Somfy Keys, 
disponibile pentru sistemul Android şi iOS. Smartphone-ul se 
conectează la sistemul DoorLock prin intermediul Bluetooth.

FUNCȚIONALITATE

ANTIEFRACȚIE
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Uşă de oțel profilată  
FORSTER PRESTO

O soluție ideală pentru locuințe colective. Balamaua 
pivot garantează siguranță de utilizare, iar stâlpul tehnic 
oferă o funcționalitate şi mai mare. În stâlpul tehnic, este 
posibil să pregătiți orificii pentru montarea interfonului, 
cutiei poştale sau a altor dispozitive.

Uşa anitiincendiu WIŚNIOWSKI oferă siguranță şi durabilitate 
maximă în condiții extreme. Pot fi fabricate în următoarele 
clase: EI30 şi EI60.

Ușa 
JANSEN JANISOL EI

Ușă exterioară din aluminiu MB70 
din clasa antiefracție RC3

Uşa din aluminiu MB70 din clasa antiefracție RC3 este o 
securitate solidă pentru încăperile din clădirile cu mai multe 
apartamente şi de investiții. Realizate din profile de aluminiu 
cu barieră termică, MB70 pot fi umplute cu sticlă antiefracție 
cu două camere sau panou armat  cu o grosime de 45 mm. 
Lacăt în trei puncte în versiunea standard, cu cârlige şi 
şuruburi din oțel integrate, yală antiefracție din clasa C şi trei 
şuruburi antiefracție pe aripă.

FUNCȚIONALITATEFUNCȚIONALITATE FUNCȚIONALITATE



Cârlige împotriva vântului

Consolidare suplimentară
 a ghidajelor

Ușa tip rulou BR-100  
- mai puternică decât vântul

MakroTherm - căldură și funcționalitate

Cârligele împotriva vântului sunt o soluție care măreşte rezistența uşii la sarcinile 
vântului. Datorită utilizării unor elemente speciale echipate cu cârlige, ghidaje de uşă 
consolidate şi suporturi suplimentare care fixează ghidajele, uşa obține o rezistență la 
vânt din clasa 3. Cârligele împotriva vântului sunt utilizate ca echipare standard la uşile 
cu o lățime So > 5000 [mm], în timp la uşile cu o lățime So ≤ 5000 [mm] cârligele pot 
fi utilizate ca opțiune suplimentară (atunci uşa obține clasa 3 de rezistență la vânt). 
 

Uşile BR-100 în clasa 3 de rezistenţă constituie o barieră corespunzătoare pentru 
diferenţa maximă de presiuni 700 Pa conform PN-EN 12424:2002 şi sunt recomandate 
pentru clădirile cu cerințe sporite la presiunea vântului.

Panou  INNOVO

60 mm

Uşa industrială MakroTherm este următoarea poziţie din oferta companiei WIŚNIOWSKI bazată pe 
un panou INNOVO cu o grosime de 60 mm şi un coeficient de transfer al căldurii U=0,33 [W/m2xK]. 
Datorită balamalelor echipate cu mâneci glisante şi role duble, putem fi siguri că uşa va funcţiona 
lin şi silenţios. Ascunse sub un înveliş flexibil balamalele dintre panouri finisează într-un mod estetic 

partea interioară a mantalei. Numărul minim de cicluri garantate este de 25 000. Uşa MakroTherm 
se caracterizează prin clasa 2 de etanşeitate, rezistență la vânt în clasa 4, permeabilitate la aer în 
clasa 5 şi izolare fonică la nivelul Rw=24 [dB].

STRUCTURĂ 
ROBUSTĂ

IZOLAȚIE TERMICĂ
PANOUL

SIGURANȚĂ
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Sticla de siguranță ESG - o nouă opţiune de umplere a panourilor vitrate din aluminiu. 

Vitrarea în panouri poate fi realizată din pachete cu geamuri călite transparente, umplute 
cu argon. Spargerea unui astfel de geam duce la ruperea foii de sticlă în particule mici cu 
margini contondente. Sticla călită se caracterizează prin rezistență foarte bună la zgârieturi 
şi lumina soarelui în comparație cu vitrajul standard (acrilic). Geamurile îndeplinesc 
cerinţele standardelor europene PN-EN 12600 şi PN-EN 12150.

Sursă de alimentare de urgenţă UPS - PowerArt 

Sursele de alimentare de urgență sunt utilizate pentru a asigura continuitatea 
alimentării în caz de avarie sau întrerupere a alimentării cu energie electrică. 
Sursele de alimentare UPS PowerArt asigură o performanță remarcabilă şi 
fiabilitate. 

Ușă industrială MakroPro Alu 2.0  
structură ușoară și stabilă

Panourile vitrate ale uşilor MakroPro Alu 2.0 permit accesul în încăpere a luminii naturale, 
ceea ce va economisi electricitate şi va asigura condiții de lucru confortabile. Construcția 
stabilă a uşilor industriale MakroPro Alu 2.0 este realizată din aluminiu rezistent la 
intemperii asigurând proprietăți anticorozive maxime. Linia tehnologică modernă a 
permis controlul complet al producţiei de suprafeţe vitrate şi garantarea celei mai înalte 
calități a acestora, prin menţinerea tuturor parametrilor tehnici ai sticlei acrilice, precum 
rezistența ridicată la razele UV şi îngălbenire, rezistența ridicată la umiditate şi rezistența la 
procesele de îmbătrânire.

Ușă industrială MakroPro 2.0

SIGURANȚĂ NUMĂRUL DE CICLURI ACUSTICA

SIGURANȚĂ NUMĂRUL DE 
CICLURI

FUNCȚIONALITATE

IZOLAȚIE TERMICĂ

0,48

ThermoSet 
pachet cu izolație termică 
în standard

ThermoSet 
pachet cu izolație termică 
în standard

Poarta MakroPro 2.0 este noua versiune a porții industriale secționale 
bine cunoscute. Fiecare element al porţilor MakroPro 2.0 a fost creat 
cu cea mai mare atenţie la detalii şi conştientizarea că produsul 
finit va trebui să îndeplinească cele mai ridicate cerințe. Soluțiile 
tehnologice pe care le folosim, unice pe piață, garantează un nivel 
ridicat de siguranță, îmbunătățire termică şi durabilitate a întregii 
structuri, precum şi uşurință de asamblare şi service. 

Garnitură superioară

Ghidajele

Garnitură de colțGhidaje înşurubate cu 
cadru

Garnitură laterală

Role de ghidare 
silențioase
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Poarta V-King este proiectată pentru o funcţionare intensă. Datorită construcţiei sale revoluţionare şi a componentelor sale de cea mai bună calitate, funcţionează în cele mai dificile condiţii. Aripile porții 
sunt acționate de motoare rapide fiabile, amplasate pe coloane structurale. Sunt perfecte pentru centre logistice, porturi, aeroporturi, parcări subterane şi alte zone industriale. Cel mai important atribut 
este viteza de lucru - chiar şi 1 m/s, care influenţează eficienţa traficului de vehicule care foloseşte trecerea. În acest fel, V-King combină în mod unic avantajele unei porți şi a unei bariere.

V-KING - o viziune nouă la 
soluţiile tradiţionale

Culori standard

RA
L 

60
05

RA
L 

50
10

RAL 7030

RAL 9005/MAT

Compania WIŚNIOWSKI oferă o garanţie anticoroziune de 10 ani pe: 
la porţi, garduri, segmente și stâlpi galvanizate la cald și vopsite prin 
pulverizare.

MOTOR RAPID EFICIENȚĂ FIABILITATE MONTAJ
UNIVERSAL

A N I

GARANȚIE ANTICOROZIUNE

TRAFFIC

Versiunea mobilă a porților Traffic și V-KING 

Traffic este următoarea versiune a soluției deja cunoscute în cadrul produselor dedicate controlului accesului. Noua poartă a fost construită 
pe structura porţii de mare viteză V-King. În intervalul de dimensiuni până la Sj = 6 [m] şi înălțimea în intervalul 2-2,5 [m] oferim o structură 
sudată sigură realizată din profiluri de 60x60 [mm], cuplate cu balamale cu rulment. Structura este montată complet pe stâlpi de 160x160 
[mm]. Traffic este o alternativă la poarta V-King specializată şi este disponibilă în versiuni cu o singură şi cu două foi. 

este o soluție concepută pentru sectorul care funcţionează în domeniul securizării zonelor şi instalațiilor în timpul 
construcțiilor, reparațiilor, demolărilor etc. Porțile care constituie cele mai importante elemente ale controlului 
accesului au fost dotate cu baze de oțel şi încărcături de beton care stabilizează întreaga structură fără a fi nevoie 
de o fundație şi ancorare prealabilă. 

NOUTATE
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Poarta culisantă PI200 tehnologie 
sigură și instalare ușoară
Structura autoportantă asigură o funcționare lină în toate condițiile. 
Este sinonimul fiabilității. Pentru siguranța şi confortul utilizatorilor, motorul a fost ascuns într-un stâlp. Această soluție permite 
accesul la panoul de control numai a utilizatorilor care dețin o cheie. Stâlpul protejează, de asemenea, motorul împotriva efectelor 
negative ale condițiilor meteorologice. Poarta culisantă poate închide o intrare de până la 16 metri lățime, iar două porți cu aripi 
opuse în versiunea master/slave închid o intrare de până la 24 de metri lățime (autoportante).

Cărucior de deplasare de la porțile PI 130 Cărucior de deplasare la porțile PI95

Poartă culisantă cu motor într-un dulap înalt

Poartă culisantă cu motor într-un dulap înalt Poartă culisantă cu motor într-un dulap înalt

Poarta culisantă PI 200 

Poarta culisantă PI130 Poarta culisantă PI95

FIABILITATE MONTAJ
UNIVERSAL

SIGURANȚĂ

Poarta culisantă PI95 
- versiunea mobilă

Poarta industrială culisantă PI 95 este disponibilă şi într-o 
versiune mobilă şi este destinată sectorului care funcționează în 
cadrul protecției zonelor şi instalațiilor în timpul construcțiilor, 
reparațiilor, demolărilor etc. Sunt dotate cu baze din oțel şi 
încărcături de beton care stabilizează întreaga structură fără a fi 
nevoie de o fundație şi ancorare prealabilă. 
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Căruciorul de deplasare de la 
porțile PI 200 peste 12 [m]

Căruciorul de deplasare de 
la porțile PI 200 - 12 [m]



Poarta şi portița GARDIA sunt o soluție de sistem destinată locuințelor 
private, clădirilor publice şi industriei. Setul include stâlpi de susținere şi 
un set de balamale cu blocare  LOCINOX cu direcție variabilă de blocare. 
Structura porţii sau a portiței a fost proiectată cu secţiuni transversale 
de 60x40 sau 80x40 mm. Aripa este umplută cu panou bordurat Vega 
2D cu un diametru al sârmei de 6/5/6 sau panou bordurat Vega 2D 
Super 8/6/8. Sistemul GARDIA datorită structurii sale, vă permite să 

obțineți toate direcțiile de deschidere posibile.

Umplere 50 x 50 mm

Umplere
VEGA 2D Super

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Sistemul BASTION

 
25 x 25 mm

Umplere 
barreaudage 25 x 25 mm

Sistemul BASTION este ideal oriunde contează fiabilitatea şi securitatea. 
Setul include stâlpi de susținere şi un set de balamale cu blocare  LOCINOX 
cu direcție variabilă de blocare. În plus, este posibil să dotați poarta cu 
balamale pentru a obține un unghi de deschidere de 180o. BASTION 
oferă trei tipuri de umpleri dintre care puteți alege: o secțiune tubulară de 
25x25 mm, un panou bordurat cu plasă Vega B sau un panou bordurat cu 

plasă Vega 2D Super. Porțile BASTION sunt disponibile într-o versiune automată cu un set de 
fotocelule.

STRUCTURĂ
ROBUSTĂ

FIABILITATE

MONTAJUL
UNIVERSAL

Sistemul GARDIA Sistemul MODEST 

Porțile culisante din sistemele GARDIA şi MODEST sunt dedicate îngrădirilor în zonele industriale, precum şi proprietățile private. Acestea sunt utilizate ca elemente de control al accesului în jurul 
locurilor de joacă, grădinițelor, loturilor, parcelelor recreative şi cartierelor rezidențiale. Sunt disponibile în versiune manuală sau automată. Versiunea automată este recomandată în special pentru 
locurile unde este necesar să deschideți şi să închideți poarta frecvent. Porțile sunt protejate împotriva coroziunii prin galvanizare la cald sau galvanizare la cald şi acoperire cu vopsea din poliester. 
Pentru produsele în versiunea Duplex vă oferim 10 ani garanţie împotriva coroziunii.

Foaia porţii culisante MODEST este umplută cu un panou de 
plasă sudat VEGA B fixat de structură.

Foaia porții culisante GARDIA este umplută cu un panou de plasă 
sudat VEGA 2D sau VEGA 2D Super sudat de structură.

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Umplere
VEGA B

SIstemul MODEST este dedicat atât zonelor de locuinţe, cât şi spaţiului 
public sau industrial. Structura porții şi a portiței este proiectată din 
profile cu o secțiune transversală de 40x40 mm. Sunt dotate cu panouri 
bordurate din plasă Vega B cu sârmă de 5 mm diametru sau Vega B 
Light cu sârmă cu diametrul de 4 mm. Panoul a fost sudat de structură 
în vederea din exterior. O parte integrantă a sistemului sunt stâlpii 
realizați din profile de 80x80 mm şi un set de balamale cu blocare. La 

poarta cu două aripi a fost utilizat un element de blocate cu opritor. Poarta şi portița MODEST 
este un punct culminant clasic al investițiilor.

CLASA STANDARD

Sistemul GARDIA LIGHT 

Umplere
VEGA 2D Super

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Sistemul Gardia Light este o colecţie care poate fi folosită cu succes în jurul 
caselor, grădinilor, parcurilor, precum şi clădirilor publice. O caracteristică 
a sistemului este o ramă realizată din profile de 40x40 mm, în interiorul 
căreia este sudată o umplere sub formă de panou cu plasă Vega 2D 6/5/6. 
Echipamentul standard include un set cu balamale cu un unghi de deschidere 
de 90 de grade, o yală cu broască şi 3 chei, cu mâner şi un element de blocare 
pe verticală în poarta batantă. Setul include şi stâlpi portanți cu o secțiune 

transversală de 80x80 mm. Sistemul este disponibil în versiunea zincată la cald în două culori: 
verde Ral 6005 şi gri Ral 7016. 

Sistemul GARDEN 
Porţile şi portițele GARDEN completează oferta sistemelor de garduri a companiei 
WIŚNIOWSKI cu produse fiabile şi la un preț avantajos. Structura sistemului a fost creată din 
două dimensiuni ale profilelor - cu o secțiune de 40x40 mm pe verticală şi 35x35 mm în partea 
orizontală. Porți şi portițe cu umplere sunt un panou din plasă de sârmă cu un diametru de 
4 mm şi o distanțare a ochiurilor de 50x50 mm. Setul include stâlpi şi un set de balamale cu 
blocare LOCINOX, cu posibilitatea de a obține toate direcțiile de deschidere. Specificitatea 
sistemului GARDEN îl face o alternativă ideală la gardurile din plasă.

FUNCȚIONALITATE
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PANOURI BORDURATE  VEGA 2D

GARD TIP PANOU BORDURAT
Sistemele de panouri bordurate WIŚNIOWSKI sunt soluţia perfectă oriunde durabilitatea, calitatea ridicată şi siguranţa sunt esenţiale.

Datorită funcţionalităţii, esteticii şi parametrilor, sistemele de garduri din panouri bordurate WIŚNIOWSKI pot fi utilizate în orice condiții. Pot fi utilizate atât pentru împrejmuirea zonelor rezidențiale 
urbane, cât şi în zonele industriale.

Împrejmuirea cu panouri bordurate de plasă este o soluție de sistem, ceea ce înseamnă, în practică, posibilitatea de a construi un gard complet constând dintr-o poartă culisantă sau batantă cu 
panouri din plasă şi stâlpi şi accesorii dedicate. Împrejmuirea astfel construită se caracterizează prin-un aspect estetic şi design armonios.
Panourile bordurate WIŚNIOWSKI sunt un produs de înaltă calitate. Fabricate folosind cele mai bune tehnologii disponibile pe piață.

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Ø 6 mm

Ø 8 mm50x200 [mm] 

50x200 [mm] 

VEGA 2D SUPERVEGA 2D

Lățimea panoului 2500 [mm]

PANOURI BORDURATE VEGA 3D
VEGA B VEGA B Light 

Ø 5 [mm]

Ø 5 [mm]

Ø 4 [mm]

Ø 4 [mm] 50x200 [mm] 50x200 [mm] 

50x50 [mm] 

50x50 [mm] 

OPO OPZ OPZH - segmente industriale

OPR OPC OP - segmente industriale

OPO 201 OPZ 252OPO 251 OPZH 253

Segmentele OPO 201 sunt segmente industriale 
realizate din secţiuni închise 20x 20 [mm], 
sudate prin traversele de la secţiunile închise 40 
x 30 [mm].

Înălțimea maximă a segmentelor: 2 [m].
Poate fi montat pe un stâlp de sistem din oţel 
sau cărămidă.

Segmentele OPZ 252 sunt segmente industriale 
formate din profile închise 25 x 25 [mm] sudate 
în interiorul cadrului din profile închise 40 x 40 
[mm].

Înălțimea maximă a segmentelor: 2,4 [m].
Poate fi montat pe un stâlp de sistem din oţel sau 
cărămidă.

Segmentele OPO 251 sunt segmente industriale 
realizate din profile închise 25 x 25 [mm], sudate 
prin aplicare pe traversele din profile închise 40 x 
27 [mm].

Înălțimea maximă a segmentelor: 2 [m].
Poate fi montat pe un stâlp de sistem din oţel sau 
cărămidă.

Segmentele OPZH 253 sunt segmente industriale 
realizate din profile închise 25 x 25 [mm], sudate 
prin aplicare pe traversele din profile închise 40 x 
27 [mm].

Înălțimea maximă a segmentelor: 2,4 [m].
Poate fi montat pe un stâlp de sistem din oţel sau 
cărămidă.

OPR 25 OP 318OPC 25
Noi umpluturi sub formă de profile de 
țeavă de 25 mm, profiluri CARO 18x30 şi 
25x25 CARO cu o opțiune suplimentară de 
trecere sau compactare. Disponibile pentru 
segmentele industriale şi sistemele de 
porți culisante PI, porțile batante Bastion şi 
porțile pliate V-King şi Traffic reprezintă alte 
opțiuni pentru construcţia de împrejmuiri 
sistemice. 
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www.wisniowski.eu

Cauţi alte soluţii, inspiră-te!

COLECȚIA WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE 2.0 COMBINĂ O 

SINGURĂ LINIE STILISTICĂ A PORȚII, UȘII ȘI GARDULUI.

O abordare modernă a designului a dus la o combinație stilistică perfectă care a câștigat noi posibilități 
de design și culoare. Puteți alege dintre seturile de porți, uși și garduri special create, fiind siguri că 
acestea vor sublinia caracterul unic al proprietății dvs.

WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE 2.0  
O combinație stilistică perfectă

HI EARTH

HI SMOKE GREEN HI WILLOW GREEN HI DEEP GREENHI FERN GREEN

HI STONE

HI COMFORT GREY HI WARM STONE HI QUARTZ GREY HI BROWN STONE

HISTEEL

HI TRUE BLUE HI MARINA HORIZON HI ANTHRACITE HI MODERN GRAPHITE

HI RUBY

HI MOODY CORAL HI FLAME RED HI MODERN MAROON HI DEEP BROWN

COLECȚIA DE CULORI HOME INCLUSIVE 2.0

Oferă proprietății tale un caracter unic, cu efect metalic de adâncime 3D. 
Culorile sunt disponibile în nuanțe de mătase mată, cu o structură delicată de nisip.

INSPIRĂ-TE DE LA NOUA EDIȚIE A HOME INCLUSIVE ÎN 16 CULORI UNICE!

Crearea soluției optime este facilitată de 
software-ul nostru inovator AW Expert - o 
aplicație unică de proiectare a gardului. 
Acest instrument din mâinile unui vânzător 
vă oferă posibilitatea de a genera un proiect 
cu o estimare a costurilor în câteva minute. 

AW Expert Adaptează proiectul gardului atât la proprietăţi mari, cât și mici indiferent de 
forma terenului. Datorită acestui lucru, atunci când proiectaţi un gard nou sau planificați o 
renovare a unuia vechi, este posibil să vedeți și să modificați liniile gardului în faza inițială, să 
alegeţi versiunile de fundaţie a segmentului, să decideţi locaţia porţilor și a portiței și chiar 
a cutiei poştale.

NOI!
CULORI














