
Jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się marek w branży budowlanej, 
stosujemy strategię dostarczania  produktów o najwyższej jakości opartej na 
innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych.
Tworząc bramy, drzwi i ogrodzenia kierujemy się przede wszystkim 
maksymalną satysfakcją klientów, dlatego nasze produkty łączy styl, komfort 
i bezpieczeństwo. Ważne są nie tylko świetne parametry techniczne ale również 
subiektywne wrażenie komfortu w trakcie użytkowania bram, drzwi i ogrodzeń 
WIŚNIOWSKI.

BRAMY  |  DRZWI  |  OGRODZENIA
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60 mm

80 mm

Brama PRIME – Złoty Medal 
Międzynarodowych Targów 
Budownictwa i Architektury 
BUDMA 2016 

PRIME - odkryj doskonałość

1)

1)

Brama uchylna 
CONNECT 

Różnorodne wzornictwo, a także ogromna paleta ko-
lorów pozwoli dopasować bramę segmentową UniPro 
Nano80 do tradycyjnej i nowoczesnej zabudowy. Może 
być stosowana nawet do nadproża o wysokości 80 mm.

UniPro Nano80, podobnie jak i inne bramy segmentowe 
może być instalowana do specjalnej konstrukcji monta-
żowej – to rozwiązanie pozwalające zamontować bramę 
gdy otwor nie spełnia wymagań montażowych produktu 
tj. w przypadku całkowitego braku przestrzeni bocznych 
i nadproża. Konstrukcje można skonfi gurować dowolnie 
w zależności od tego jakiej przestrzeni brakuje.

NADPROŻE

mm
N=0

DESIGN

Brama segmentowa 
UniTherm

Brama UniTherm powstała w odpowiedzi na potrzeby 
budownictwa energooszczędnego. 

W pełni wykorzystuje właściwości cieplne panelu INNOVO 
o grubości 60 mm oraz zastosowanych w niej systemów 
uszczelnień. Straty ciepła zostały wyeliminowane w najbar-
dziej newralgicznych miejscach płaszcza bramy. 
Współczynnik przenikania ciepła panelu wynosi 0,37 W/m2K, 
co przekłada się na znakomitą termoizolacje całej bramy 
o współczynniku ciepła na poziomie 0,79 W/m2K.
1) Dla bramy UniTherm o wymiarach referencyjnych 5500 x 2250 mm.

Brama uchylna CONNECT to połączenie najlepszych cech 
konstrukcyjnych i funkcjonalnych bram uchylnych z wzor-
nictwem inspirowanym nowoczesną architekturą. 

Bramę uchylną CONNECT wyróżniają: solidna konstruk-
cja, bogate wyposażenie w standardzie (ślizgi, ościeżnica 
w kolorze, zatrzaski stalowe), nowoczesny wygląd i możli-
wość dostosowania do różnych warunków montażu – 
minimalne nadproże w otworze garażowym to 0 mm, 
zarówno w wersji ręcznej jak i automatycznej.

Wyobraź sobie bramę garażową nowej generacji. Bramę, która nie jest transformacją istniejących 
rozwiązań, ale twórczym efektem poszukiwań równowagi między nowoczesną techniką, 
jakością, bezpieczeństwem i designem. Taka jest brama PRIME. Innowacyjna, dopracowana 
w każdym szczególe odzwierciedla twoje potrzeby zanim je zdefi niujesz. To w pełni wyposażona 
i kompletna brama automatyczna, dzięki której sięgając po pilota każdego dnia masz pewność, 
że wybrałeś najlepiej.
1) Dla bramy PRIME o wymiarach referencyjnych 5500 x 2250 mm.

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

PANE L
INNOVO

Nadajnik KEYGO 
4-kanałowy

Międzynarodowych Targów 
Budownictwa i Architektury 

jakością, bezpieczeństwem i designem. Taka jest brama PRIME. Innowacyjna, dopracowana jakością, bezpieczeństwem i designem. Taka jest brama PRIME. Innowacyjna, dopracowana 
w każdym szczególe odzwierciedla twoje potrzeby zanim je zdefi niujesz. To w pełni wyposażona 

Nadajnik KEYGO 

Brama segmentowa 
UniPro Nano80 

produkty dla domu
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Nowy słup wielofunkcyjny w ogrodzeniach 
                              POSESYJNYCH                              POSESYJNYCHPOSESYJNYCHPOSESYJNYCHPOSESYJNYCH

Kolory MAT strukturalne, DECOR 
i okleiny drewnopodobne.

ELEMENTY KONTROLI DOSTĘPU
Bluetooth - możliwość otwierania drzwi telefonem 

komórkowym, czytnik linii papilarnych palca, czytnik 
zbliżeniowy, klawiatura z nierdzewnej stali.

CREO to kolekcja drzwi, w której połączyliśmy dobry styl i świetne 
parametry techniczne. 
Nieprzeciętna stylistyka jest odzwierciedleniem luksusu i elegancji. 
Swój wyjątkowy charakter CREO zawdzięczają ogromnym możli-
wościom aranżacyjnym, które każdy może dostosować do swoich 
potrzeb. Możesz skomponować drzwi wybierając według uznania 
detale, kolory, szyby, dzięki czemu uzyskasz spersonalizowany wzór, 
który współgra z twoim stylem i wyraża Twoją osobowość. 
Konstrukcja bazuje na systemie termoizolowanych kształtowników 
aluminiowych, będących jednym z  najbardziej zaawansowanych 
technologicznie systemów drzwiowych na rynku.
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. 
1) Dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm.

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

Drzwi zewnętrzne aluminiowe CREO 

Przykłady drzwi CREO

DESIGN

1)

Najnowszą propozycją w systemach ogrodzeń WIŚNIOWSKI 
jest słup wielofunkcyjny. W takiej wersji słup prezstaje być 
tylko i wyłącznie częścią konstrukcji.   
Stabilna, stalowa konstrukcja daje możliwości na wbudo-
wanie w nią skrzynki na listy, czy zainstalowanie klawiatury 
kodowej. Słup staje się również miejscem na zamieszczenie 
numeru domu lub innych aplikacji personalizujących działkę.
Stylistycznie i funkcjonalnie świetnie wpisuje się w trendy no-
woczesnego budownictwa. 

Spersonalizuj swoje ogrodzenie i dodaj mu cha-
rakteru – w wybranych wzorach możesz umie-
ścić swoje inicjały lub numer posesji. 

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

segment
AW.10.109

segment
AW.10.200

brama przesuwna
AW.10.200

furtka
AW.10.109

słup
multi box

AW EXPERT 
Autorski program do projektowania 
i wyceny ogrodzeń WIŚNIOWSKI. 
Oprócz gotowego projektu generu-
je szczegółowy kosztorys wszys-
tkich elementów potrzebnych do 
wykonania ogrodzenia oraz cenę 
ostateczną całego ogrodzenia.

produkty dla domu

NOWOŚĆ 2016

NOWOŚĆ 2016
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To idealna odpowiedź na wymagające potrzeby budownictwa renowa-
cyjnego. Dzięki systemowi Jansen Janisol Arte okno spełnia wymaga-
nia konserwatorów zabytków, gwarantuje wygląd dostosowanych do 
budownictwa historycznego przy jednoczesnym zachowaniu lepszych 
parametrów termoizolacyjnych. 
Dawne charakterystyczne przeszklenia z cienkimi szczeblinami mogą 
być teraz perfekcyjnie powielone z wyjątkowo smukłych, izolowanych 
termicznie profi li stalowych.

Postawiliśmy na lepsze parametry termoizolacyjne, nowe systemy zabezpieczeń oraz jeszcze większą funkcjonalność i estetykę. 
W ten sposób stworzyliśmy nową gamę produktów dostosowanych do budownictwa zbiorowego zamieszkania, działań 
renowacyjnych czy budynków o specjalnych wymogach bezpieczeństwa.

NOWOŚĆ 2016

Drzwi Deco Basic z grub-
szym, 45-milimetrowym 
panelem wsadowym 
oraz zamkiem z wkładką 
EVVA zapewnią większą 
ochronę i termoizolację.

Drzwi stalowe 
płaszczowe 
Eco Basic Uni 
to uniwersalne kierunki 
otwierania.

Drzwi aluminiowe 
panelowe zewnętrzne 
teraz w wersji 
dwuskrzydłowej. 

Teraz drzwi stalowe 
płaszczowe Eco 
zamówisz z doświetla-
mi bocznymi. 

Pierwsze 
izolowane akustycznie 
stalowe drzwi płaszczowe 
antywłamaniowe (RC3), 
dymoszczelne, w nowych, jasnych 
okleinach. Specjalnie do budynków 
zbiorowego zamieszkania.

Drzwi Deco Plus z nowym 
45-milimetrowym 
panelem wsadowym 
zapewnią lepszą 
termoizolację.

Drzwi dwuskrzydłowe 
stalowe płaszczowe Eco 
z unikatowym, automa-
tycznym systemem 
napowietrzania 
pomieszczeń.

Drzwi stalowe 
profi lowe 
teraz w wersji ciepłej 
– profi l z przegrodą 
termiczną. 

Drzwi aluminiowe 
panelowe zewnętrzne 
z panelem INNOVO 
60 mm gwarantuje 
spójność zabudowy 
i lepszą termoizolację.

Pierwsze drzwi 
dwuskrzydłowe aluminiowe 
panelowe z potwierdzoną 
badaniami 
antywłamaniowością 
(RC3/SKG***). 

Drzwi WIŚNIOWSKI - połączenie estetyki z praktycznymi 
rozwiązaniami

www.wisniowski.pl

To idealna odpowiedź na wymagające potrzeby budownictwa renowa-
 okno spełnia wymaga-

nia konserwatorów zabytków, gwarantuje wygląd dostosowanych do 
budownictwa historycznego przy jednoczesnym zachowaniu lepszych 

Dawne charakterystyczne przeszklenia z cienkimi szczeblinami mogą 
być teraz perfekcyjnie powielone z wyjątkowo smukłych, izolowanych 

Janisol Arte - 
OKNA renowacyjne 
w dobrym stylu 

już wkrótce w ofercie
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Napęd INTRO

Nowoczesny design 
i sprawdzona technologia 
napędu METRO

INTRO to nowa odsłona napędów segmentu ekonomicz-
nego. Wyróżnia się uniwersalną stylistyką, w której forma 
i kolorystyka tworzą atrakcyjną, nowoczesną całość. 
INTRO to propozycja spełniająca podstawowe funkcje 
dla tego typu napędów, wraz z możliwością rozbudowy 
o dodatkowe opcje takie jak fotokomórki czy integracja 
z systemami kontroli dostępu. 

U-MOVE to najnowszy nadajnik czterokanałowy prze-
znaczony do pracy na drodze radiowej AW. Umożliwia 
zdalne sterowanie czterema urządzeniami, gwarantując 
pełną niezawodność w każdych warunkach.  Kompaktowa 
obudowa została zaprojektowana w myśl ergonomii przy 
jednoczesnej dbałości o walory estetyczne. 

Nadajnik czterokanałowy U-MOVE

Napęd METRO to sprawdzona technologia Somfy połączona 
z wyjątkowym projektem obudowy, opracowanym odpowiednio 
do standardów stylistycznych WIŚNIOWSKI. 
Efektem jest napęd o wyjątkowych parametrach technicznych 
i niebanalnej, jednocześnie ponadczasowej stylistyce. 

design
METRO jest najnowszą propozycją napędu nowej gene-
racji. Łączy świetne właściwości techniczne z pełną kontro-
lą, komfortem i bezpieczeństwem. 
To precyzyjna konfi guracja układu napędowego oraz inno-
wacyjne podejście do stylistyki. 
Forma obudowy napędu METRO odzwierciedla ideę mini-
malistycznego designu, a klasyczna czarno-biała kolorysty-
ka nadaje jej wyrafi nowanej elegancji, zachowując lekkość 
i jednolitą całość bryły.

io-homecontrol®
To nowoczesna, bezpieczna i niezawodna technologia ra-
diowa umożliwiająca sterowanie urządzeniami w  ramach 
idei „domu inteligentnego“. 
Dzięki jej zastosowaniu napęd nie tylko odbiera komendy 
od sterowników radiowych, ale może również wysyłać im 
komunikaty zwrotne. 
Technologia io-homecontrol umożliwia przyłączenie napę-
du METRO do systemu TaHoma, dzięki czemu napęd ten 
zyskuje dodatkowe funkcje łącząc bramę garażową z inny-
mi inteligentnymi urządzeniami w domu.

Somfy to światowy lider w zakresie automatyki i systemów 
sterowania, wykorzystywanych do zarządzania zewnętrz-
nymi i wewnętrznymi elementami budynków mieszkalnych 
i komercyjnych. Somfy to także numer jeden w obszarze 
zaawansowanych rozwiązań inteligentnego budownictwa. 
Kluczem sukcesu francuskiej marki jest dążenie do dosko-
nałości poprzez realizowanie odważnych projektów, wy-
przedzających najśmielsze oczekiwania klientów. Wszystkie 
rozwiązania Somfy zapewniają komfort, bezpieczeństwo, 
a  także oszczędność. Wysoka jakość produktów, innowa-
cyjność i  niezawodność rozwiązań Somfy jest doceniana 
przez blisko 300 milionów użytkowników na całym świecie. 

Nadajnik PULSAR 
4-kanałowy

NOWOŚĆ 2016już wkrótce w ofercie
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System BASTION System GARDIA System MODEST 

  
25 x 25 mm

Wypełnienie 
VEGA 2D Super

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Wypełnienie 
25 x 25 mm

Funkcjonalne rozwiązanie 
dla wymagających 

użytkowników.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom bardzo wymagającego rynku przemysłowego, 
oferując wielkogabarytową bramę przemysłową MakroTherm XXL. To kolejny, innowa-
cyjny produkt łączący sprawdzoną budowę bramy segmentowej z nowoczesnym płasz-
czem wykonywanym z paneli o grubości 60 mm. Jego konstrukcja pozwala na wykona-
nie bram o maksymalnych wymiarach aż 10000 x 5000 mm (szer. x wys.). 
To gigant w swojej klasie stworzony w oparciu o unikalne, sprawdzone rozwiązania tech-
nologiczne. 

MakroTherm XXL 
- funkcjonalność dużego kalibru 

SOLIDNOŚĆWIELKOŚĆ

SlidePro - proste rozwiązanie 
dla hal o ograniczonych możliwościach zabudowy

SlidePro bazuje na sprawdzonej konstrukcji bram wypełnionej panelami ocieplonymi ter-
moizolacyjną pianką. Dzięki temu SlidePro uzyskała wyjątkowe walory estetyczne, wyższe 
parametry wytrzymałościowe konstrukcji oraz bardzo dobry współczynnik termoizolacji.  
Praktyczna funkcjonalność bramy SlidePro wynika z ograniczenia do minimum jej elemen-
tów, co oprócz zapewnienia nieskomplikowanego montażu ułatwia swobodną i bezawa-

ryjną prace bramy. Możliwość montażu do sufi tu bądź nadproża czyni bramę uniwersalną 
pod względem zastosowania. Podobnie jak inne typy bram o konstrukcji podwieszano 
przesuwnej SlidePro może być wykonana w wersji jedno- lub dwuskrzydłowej.

(1)  Dla bramy SlidePro o wymiarach referencyjnych 6000 x 4000 mm.

Kolory 
z palety RAL

Funkcjonalne rozwiązanie Funkcjonalne rozwiązanie 
dla wymagających 

użytkowników.

dla hal o ograniczonych możliwościach zabudowydla hal o ograniczonych możliwościach zabudowy

Brama przemysłowa 
BR-100

Brama przemysłowa 
MakroPro

Gwarantuje 
najwyższą jakość 
wykonania 
i niezawodność 
działania.

SZYBKI NAPĘD

FUNKCJONALNOŚĆ

(1)

produkty dla przemysłu
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produkty dla przemysłu

Brama przesuwna PI 200 
- sprawdzona technologia oraz prosty montaż

Samonośna konstrukcja zapewnia płynne działanie w  każdych 
warunkach. 

Jest synonimem niezawodności. Dla bezpieczeństwa i komfor-
tu użytkowników napęd został ukryty w słupie. To rozwiąza-

nie umożliwia dostęp do panelu sterowania tylko użytkow-
nikom posiadającym klucz. Słup chroni napęd także przed 

negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.
Automatyczna brama ma lampę sygnału oraz wyłącz-

nik przeciążeniowy, może być również wyposażona 
w fotokomórki i krawędziowe listwy bezpieczeństwa. 

Automatyczne bramy WIŚNIOWSKI spełniają surowe 
wymagania norm bezpieczeństwa, o  czym świad-

czy umieszczony na produktach znak CE.
W ofercie bramy PI130 i PI95 w wersji ręcznej oraz 
automatycznej.

www.wisniowski.pl

System MODEST 
VEGA 2D, 
VEGA 2D Super 

VEGA 2D

Ø 5 mm

Ø 6 mm

VEGA 2D Super

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Wypełnienie  
VEGA B

Dzięki swojej rewolucyjnej konstrukcji, najwyższej jakości 
komponentów brama V-King sprawdza się w najtrudniej-
szych warunkach. Przeznaczona jest do intensywnej pra-
cy. Skrzydła bramy napędzane są za pomocą niezawod-
nych, szybkich automatów umieszczonych na słupach 
konstrukcyjnych. Świetnie sprawdzi się w centrach logi-
stycznych, portach, lotniskach, parkingach podziemnych 
oraz innych obszarach przemysłowych.
Jej najważniejszy atrybut to prędkość pracy – nawet 
1 m/s, co reguluje płynność ruchu pojazdów, korzystają-
cych z przejazdu. W ten sposób V-King w unikatowy spo-
sób łączy zalety bramy i szlabanu.

V-KING 
nowe spojrzenie 
na tradycyjne 
rozwiązania 

System GARDEN 

Wypełnienie 50 x 50 mm

produkty dla przemysłu

Dzięki swojej rewolucyjnej konstrukcji, najwyższej jakości 
komponentów brama V-King sprawdza się w najtrudniej-
szych warunkach. Przeznaczona jest do intensywnej pra-
cy. Skrzydła bramy napędzane są za pomocą niezawod-
nych, szybkich automatów umieszczonych na słupach 
konstrukcyjnych. Świetnie sprawdzi się w centrach logi-
stycznych, portach, lotniskach, parkingach podziemnych 

Jej najważniejszy atrybut to prędkość pracy – nawet 
, co reguluje płynność ruchu pojazdów, korzystają-

cych z przejazdu. W ten sposób V-King w unikatowy spo-

SZYBKI NAPĘD SPRAWNOŚĆ



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

N = 49° 40’ 10”  |  E = 20° 41’ 12”
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Dom pod Twoją KONTROLĄ 

Daj się zabrać do wirtualnego 
świata bram, drzwi i ogrodzeń 
marki WIŚNIOWSKI. 

Na naszym stoisku znajdziesz strefę wirtualnej rzeczywi-
stości, gdzie dzięki specjalnym goglom zobaczysz prze-
strzeń wykreowaną w oparciu o nasze produkty.

Po założeniu gogli Oculus gość stoiska będzie mógł 
z bliska przyjrzeć się naszym bramom, wybrać konkretny 
model i  jego kolor. Dzięki wirtualnej rzeczywistości po-
zna zasady działania oraz szczegółową budowę naszych 
produktów. 
Zapraszamy do odwiedzin.

Kontroluj, sprawdzaj i zarządzaj 
dostępem do domu czy fi rmy jednym 
ruchem ręki. Dzięki inteligentnej 
technologii zadbasz o ochronę swojej 
własności, a także o bezpieczeństwo 
osób najbliższych oraz pracowników 
za pośrednictwem smartfona.

Elastyczna kontrola z AirKey 
System AirKey pozwala zarządzać dostępem do pomiesz-
czeń przez Internet. Za pośrednictwem modułu online mo-
żemy ustalić – komu, kiedy i na jak długo nadamy upraw-
nienia dostępu. W razie potrzeby możemy też je szybko 
cofnąć czy sprawdzić historię wejść konkretnych użytkow-
ników. 
AirKey działa na wszystkich popularnych przeglądarkach 
internetowych, ale też na telefonach z systemem Andro-
id. Aplikacja mobilna sprawia, że klucz do systemu mamy 
zawsze przy sobie. Za jego pomocą zaprogramujemy też 
inne nośniki identyfi kacji, jak karty czy breloki.

TaHoma w Twoim rytmie
Inteligentny dom nie wymaga ciągłej ingerencji w  sys-
tem sterowania, samemu dbając o ochronę domowników. 
Taki komfort daje automatyka TaHoma Somfy. 
Dzięki systemowi TaHoma możemy dostosować wszel-
kie urządzenia w domu do rytmu naszego życia. W tym 
bramy i  drzwi, które można zaprogramować, by same 
się otwierały lub zamykały w  wybranych porach dnia. 
Za pomocą telefonu uzyskamy też stały nadzór i w razie 
potrzeby przejmiemy kontrolę nad automatyką poza usta-
lonym harmonogramem. 

Steruj dostępem z WiControl 
WiControl umożliwia sterowanie wszystkimi bramami 
marki WIŚNIOWSKI oraz drzwiami z serii Creo z silnikiem 
z dowolnego miejsca na świecie. Sterownik RI-Co, na któ-
rym bazuje system, wykorzystuje sieć micro wifi , dzięki 
której w prosty sposób łączy się z domowym routerem 
wifi . Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych urządzeń, 
aby uzyskać pełną kontrolę.
Sterownik dostępny jest w dwóch wersjach. W podsta-
wowej pozwoli otworzyć lub zamknąć bramę czy drzwi. 
W  rozszerzonej da dodatkowo możliwość sprawdzenia 
ich statusu.

NOWOŚĆ 2016już wkrótce w ofercie

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjal-
ne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory 
zaprezentowane 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. 
• 01/2016/PL


