Oplocení
POZEMKŮ

Vítáme ve světě oplocení WIŚNIOWSKI

Vyrábíme s nasazením již 25 let. Značka WIŚNIOWSKI pochází od jména jejího zakladatele a majitele – Andrzeje Wiśniowského.
Jeho sen o funkčních, na dálku řízených vratech vytvořil počátek této historie. Nyní na více než 80 000 m2 vyrábíme stovky
tisíc výrobků ročně. Díky pokročilým technologiím, vyzkoušeným materiálům a vlastním, inovativním technickým myšlenkám
dáváme našim zákazníkům jistotu dobré volby. Máme certifikovaný integrovaný systém řízení kvality podle normy PN-EN ISO
9001:2008 a bezpečnosti a zdraví práce OHSAS 18001:2007. To nás zavazuje k neustálému zdokonalování postupů a výrobků.
Naše zkušenost dává záruku stability a odpovědnosti za výrobek pro celý cyklus jeho životnosti. Je to také příslib nejvyšší
kvality a bezpečnosti užívání.

Oplocení WIŚNIOWSKI vyznačí váš prostor. Zajistí vaši bezpečnost a stane se strážcem
domácího zátiší. Na základě preferencí a požadavků našich zákazníků jsme vytvořili desítky
vzorů, které se snadno přizpůsobí tradiční i moderní zástavbě. Komfortní řešení vjezdových
vrat a branek zajišťuje kontrolu přístupu na váš pozemek. Otevřete se na prestižní, funkční
a trvanlivé systémy oplocení pozemků WIŚNIOWSKI.
WIŚNIOWSKI. Završení vaší investice.
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UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

MODULARITA

Oplocení WIŚNIOWSKI jsou systémová řešení, které je možné sestavit a ideálně přizpůsobit pro každý typ pozemku. Perfektně vybrané komponenty zaručují snadnou
a rychlou montáž, i k dosavadnímu oplocení.
Součástí systému jsou: posuvná vrata, dvoukřídlá vrata, branky, segmenty a sloupky
a bohatá nabídka doplňkových prvků: poštovní schránky, hroty, kryty montážních úchytů, iniciály.
Přizpůsobte si své oplocení a dodejte mu charakter – do vybraných vzorů můžete zakomponovat své iniciály nebo číslo pozemku.

APLIKACE AW EXPERT
Projekt oplocení v mnoha variantách
společně s rozpočtem za několik minut?
Nyní je to možné – přesvědčete se v naší
distribuční síti.

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ

DESIGN
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Vytvořili jsme kolekci několika desítek vzorů v šesti systémech oplocení. Můžete si vybrat ze vzorů klasických, modernistických, stylových a zdobených mnoha prvky. Široký vzorník barev a překvapivé
začišťovací struktury umožňují získat zajímavé ozdobné efekty.
Jsou to výjimečné kolekce v dobrém stylu!

AW.10.66

Speciální barvy

dvoukřídlá vrata

AW.10.101

Barvy ze vzorníku RAL

BEZPEČNOST
TRVANLIVOST NA DLOUHÉ ROKY
Jen dobře zabezpečené oplocení poskytne
dlouholetý klid. Je to rozumná volba bez
nutnosti pravidelné obnovy povrchu. Oplocení WIŚNIOWSKI vyrábíme z nejodolnějšího materiálu – oceli a zabezpečujeme ho
proti korozi metodou žárového pozinkování
a práškového malování v systému DUPLEX.
Proces kontrolujeme při každém kroku
a zaručujeme nejvyšší možnou kvalitu.
Potvrzujeme tuto skutečnost desetiletou
zárukou proti korozi na ocelové prvky
oplocení.

povrchová zinková vrstva
(žárové pozinkování)
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BEZPEČNOST
Určujícím prvkem funkčního a spolehlivého
přístupu na pozemek jsou správně vybraná
vjezdová vrata.
Můžete si vybrat tradiční dvoukřídlá vrata
nebo komfortnější - posuvná vrata. Jejich
samonosná konstrukce zajišťuje plynulý
provoz v každých podmínkách. Pro bezpečnost a pohodlí je pohon těchto vrat ukryt
ve sloupku integrovaném s konstrukcí –
přístup k ovládacímu mechanismu je jen
s klíčem. Sloupek chrání mechanismus
i před atmosférickými vlivy.

* Firma WIŚNIOWSKI poskytuje 10 letou záruku na antikorozní ochranu:
brán, branek, segmentů a sloupků žárové zinkovaných a opatřených
práškovým nátěrem.

Automatická vrata mají signalizační světlo
a zátěžový vypínač, mohou být navíc vybavena fotobuňkami a ochrannou lištou. Vrata
splňují přísné požadavky norem v oblasti
bezpečnosti, stvrzuje to značka CE, která je
na nich umístěna.
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Průřez prvkem zabezpečený
v systému DUPLEX

SPOLEHLIVOST

WIŚNIOWSKI
HOME INCLUSIVE

DEBUT

2014

Nejnovější kolekce WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE,
spojuje jednu stylistickou linii vrat, dveří a oplocení.
Je to skvělý příklad projektování orientovaného na spojitost užitkového prostoru, odrážející tendence světového
designu.

Hledáte jiná řešení,
nechte se inspirovat

Výrobky prezentované na snímcích mají často speciální vybavení a ne vždy odpovídají standardnímu provedení • Složka nepředstavuje nabídku ve smyslu Občanského zákoníku • Výrobce si vyhrazuje
právo provádět změny • POZOR: Barvy prezentované ve složce je nutné považovat výhradně jako náhled • Všechna práva vyhrazena • Kopírování a používání, i jen částečné, pouze se souhlasem firmy
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