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Idea smartCONNECTED to kolejny etap 
rozwoju produktów i dostosowania ich do coraz 
bardziej wymagających klientów. Podobnie jak 
kilka lat temu bramy automatyczne 
zrewolucjonizowały rynek bram garażowych 
i ogrodzeniowych, tak teraz idea 
smartCONNECTED wpływa na podniesienie 
standardu życia. Dostarcza szereg wartości 
dodanych, takich jak oszczędność zużycia 

energii, większe poczucie kontroli
 nad urządzeniami i ogólne                                   

poczucie bezpieczeństwa.

Twój pierwszy krok do
inteligentnego domu!

Dotknij świata inteligentnych 
bram, drzwi i ogrodzeń



METRO to napęd nowej generacji. Harmonijne połączenie mocy, piękna i niezawodności, 
zaprojektowane w zgodzie z osiągnięciami najnowocześniejszych technologii. Powstał 
dzięki współpracy marek WIŚNIOWSKI oraz Somfy – światowego lidera w zakresie produkcji 
automatyki i rozwiązań inteligentnego sterowania urządzeniami domowymi. METRO posiada 
wyjątkowe parametry techniczne zamknięte w obudowie zaprojektowanej zgodnie ze 
standardami stylistycznymi marki WIŚNIOWSKI.

STERUJ DOSTĘPEM DO DOMU 
Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE!

Nowoczesny design i sprawdzona
technologia napędu METRO io

• Steruj zdalnie bramami i drzwiami 
• Korzystaj z możliwości geolokalizacji 
• Zostań w kontakcie ze swoim domem
• Stwórz swoją wersję inteligentnego domu

smartCONNECTED to możliwość sterowania bramami garażowymi 
i wjazdowymi, furtką, drzwiami wejściowymi, bocznymi i tarasowymi 
z zamkiem elektrycznym za pomocą smartfonu.
Zyskaj pełną kontrolę i kontakt z domem, gdziekolwiek jesteś.

Wszystko dzięki aplikacji Connexoon marki Somfy, 
której działanie oparte jest na nowoczesnej i w pełni 
bezpiecznej technologii io-homecontrol.

Nadajnik PULSAR io 
4-kanałowy



Brama segmentowa UniPro Nano80 Brama uchylna CONNECT 

UniPro Nano80 została przystosowana do warunków zabudowy, gdzie niskie nadproże 
uniemożliwia montaż bramy automatycznej. Dzięki specjalnie profi lowanym 
prowadnicom automatyczna brama UniPro Nano80 może być stosowana nawet do 
nadproża o wysokości 80 mm, zwiększając komfort użytkowników garażu.

RenoSystem - modernizacja bez przeszkód

RenoSystem to odpowiedź na potrzeby budownictwa przeznaczonego do renowacji. 
Dzięki niemu brak przestrzeni montażowej wokół otworu garażowego nie stanowi już 
żadnego ograniczenia.

Konstrukcja RenoSystem została zbudowana ze specjalnie zaprojektowanych ościeżnic 
dostosowanych do montażu w otworach bez nadproża czy przestrzeni bocznych lub 
z nieregularną powierzchnią ścian.

UniPro RenoSystem - sposoby montażu

Montaż za otworem - 
maskownica za otworem

Montaż w otworze - 
maskownica przed otworem

Montaż w otworze - 
maskownica w otworze

Brama segmentowa UniThermBrama segmentowa PRIME

Brama uchylna CONNECT to połączenie najlepszych cech konstrukcyjnych 
i funkcjonalnych bram uchylnych z wzornictwem inspirowanym nowoczesną 
architekturą. Bramę uchylną CONNECT wyróżniają: solidna konstrukcja, bogate 
wyposażenie w standardzie (ślizgi, ościeżnica w kolorze, zatrzaski stalowe), 
nowoczesny wygląd i możliwość dostosowania do różnych warunków montażu.

Prime to synonim stylu, elegancji i bezpieczeństwa. Prezentuje nowatorskie podejście 
do produkcji bram garażowych, oferując znacznie więcej niż standardowe rozwiązania.
Automatyczna brama segmentowa dopracowana w każdym szczególe - połączenie 
światowej klasy designu i nowoczesnych technologii. Jej skrzydło tworzy oryginalny 
panel INNOVO o grubości 60 mm. Nowoczesna stylistyka pozwala dopasować bramę 
do współczesnego budownictwa, a innowacyjne systemy zabezpieczeń pomagają 
chronić użytkowników.

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 najbardziej newralgicznych miejscach płaszcza bramy. Współczynnik przenikania 
ciepła panela wynosi 0,33 W/m2K.

BRAMY

Panel INNOVO60 mm



Kolory MAT strukturalne, DECOR 
i okleiny drewnopodobne.

ELEMENTY KONTROLI DOSTĘPU
Bluetooth - możliwość otwierania drzwi telefonem 
komórkowym, czytnik linii papilarnych palca, 
czytnik zbliżeniowy, klawiatura kodowa.

Aluminiowe drzwi CREO z panelem obustronnie nakładkowym to idealne rozwiązanie dla 
tych, którzy cenią sobie oryginalność oraz nieograniczone możliwości w doborze rozwiązań, 
dopasowanych do własnej wizji domu. Możesz skomponować drzwi wybierając według 
uznania detale, kolory, szyby, dzięki czemu uzyskasz spersonalizowany wzór. Dodatkowo, 
dzięki technologii smartCONNECTED zyskujesz dostęp do domu z każdego miejsca na 
świecie. Wypełnienie skrzydła stanowi panel izolowany o grubości 77 mm oraz system 

uszczelnień pozwala osiągnąć wartości U od 0,8 W/m2K – 
w zależności od wykonania i wyposażenia skrzydła drzwi. Drzwi 
CREO  uzyskały klasę antywłamaniową RC2 i RC3 podczas badań 
przeprowadzonych w IFT Rosenheim – największym laboratorium 

badawczym w Europie.
1) Dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm.

Drzwi aluminiowe z panelem wsadowym z serii DECO zrobią wrażenie na każdym, kto będzie 
gościem w Twoim domu. Spełniają wysokie wymagania technologiczne, charakteryzujące wszystkie 
drzwi aluminiowe. Wyróżnia je wysoka jakość materiałów i trwałość. Dzięki dopracowaniu technologii 
stosowania panelu wsadowego w skrzydle uzyskaliśmy wyjątkowe efekty estetyczne, które pozwalają 
wyeksponować wejście do domu. Trzy opcje wykonania: DECO Plus, DECO Basic lub DECO Light.
Skrzydło drzwi zbudowane jest w oparciu o profi le aluminiowe różnej grubości, co daje możliwość 
wyboru rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb obiektu mieszkalnego.

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

CREO - drzwi indywidualnie wyCREOwane

DECO - aluminiowe drzwi 
zewnętrzne

Drzwi aluminiowe jedno- lub dwuskrzydłowe dopasowane 
przetłoczeniem i kolorem do bramy garażowej. Wypełnione panelem 
stalowym bram segmentowych np. z przetłoczeniem: niskim, 
kasetonowym, wysokim lub bez przetłoczeń, dzięki czemu idealnie 
współgrają z bramami segmentowymi marki WIŚNIOWSKI.
DoorTherm - aluminiowe drzwi zewnętrzne z wypełnieniem panelem 
INNOVO 60 mm.  Rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z profi li 
aluminiowych  z przegrodą termiczną o głębokości 77 [mm].
DoorPro -  aluminiowe drzwi zewnętrzne wypełnione panelem 
o grubości 40 mm. Dostępne w różnych wariantach systemowych - 
z przegrodą termiczną lub bez.
Obecnie dostępne również w wersji smartCONNECTED, z systemami 
kontroli dostępu, doświetlami bocznymi i nowymi rodzajami szyb.

NOWOŚĆ

Panelowe drzwi 
boczne



Montaż bram przesuwnych posesyjnych WIŚNIOWSKI

B-4 – niebawem w ofercie.
Montaż bramy w podwójnej 
ramie za pomocą 4 śrub 
fundamentowych - nie jest 
potrzebny dodatkowy łącznik 
czy słup ogrodzeniowy. 

B-3 - Standardowy typ montażu 
dla wzorów zakończonych łu-
kiem wypukłym - brama moco-
wana do fundamentu za pomo-
cą trzech śrub. Montaż ten nie 
wymaga łącznika jak w  przy-
padku B-2.

B-2 - Standardowy typ montażu 
dla wzorów zakończonych na 
prosto - brama mocowana do 
fundamentu za pomocą dwóch 
śrub oraz słup bramowy 
(z napędem) mocowany do słupa 
ogrodzenia za pomocą łącznika.

Nowe opcje wykonania MULTIBOX 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

OGRODZENIA POSESYJNE

To wygodne wyjście na balkon, taras lub otwartą przestrzeń ogrodu, a także doskonałe 
doświetlenie pomieszczeń. Drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne idealnie sprawdzają 
się zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i w komfortowych apartamentach lub 
hotelach. Zastosowanie niskiego progu i automatu sterującego drzwiami znacząco 
wpływa na komfort użytkowania. Drzwi zbudowane są z trzykomorowych kształtowników 
aluminiowych o głębokości skrzydła 77 mm i głębokości ościeżnicy z dwoma prowadnicami 
174 mm. Maksymalna wysokość drzwi to 3,2 m a szerokość 3,3 m. Istnieje możliwość 
stosowania zestawów szybowych o grubości od 13,5mm do 58,5 mm. Rama i ościeżnica 
malowane są proszkowo lub opcjonalnie w okleinach drewnopodobnych czy kolorach 
DECOR przypominających strukturę drewna.
Drzwi dostępne w systemie smartCONNECTED.

Drzwi tarasowe podnoszono - 
przesuwne HS - automatyczne

Paleta RAL, kolory MAT strukturalne, DECOR 
i okleiny drewnopodobne

STOLARKA

Multibox będzie dostępny w wersji z 1, 2, 3 wrzutami na listy - z niezależnym dostępem od strony posesji  
oraz z podświetleniem LED. Dodatkowo wprowadzona zostaje wersja z bezpiecznym wrzutem na paczki 
pocztowe zintegrowanym z wrzutem na listy.



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

Dla bramy o wymiarach referencyjnych 5500 mm x 2250 mm, potwierdzone badaniami instytutu Techniki Budowlanej.

Dla drzwi aluminiowych o wymiarach referencyjnych 1200 mm x 2200 mm.

(1) 
(2)

(3) 

(1) (2) (3)

Bramy, drzwi, ogrodzenia W JEDNYM DESIGNIE
Kolekcja Home Inclusive 2.0 to nowa generacja znanej od 2014 roku kolekcji bram, drzwi i ogrodzeń w jednym designie. Nowoczesne podejście do projektowania zaowocowało perfekcyjnym 
połączeniem stylistycznym, które teraz zyskało nowe możliwości wzornicze i kolorystyczne. Możesz wybierać spośród specjalnie stworzonych zestawów bram, drzwi i ogrodzeń, mając 
pewność, że podkreślą wyjątkowy charakter Twojej posesji.

HOME INCLUSIVE2.0

PREMIERA

NOWE!
KOLORY

Oferta Home Inclusive 2.0 dostępna od marca 2018

HI STONE

HI EARTH

HI STEEL

HI RUBY

ZAINSPIRUJ SIĘ NOWĄ ODSŁONĄ HOME INCLUSIVE W 16 unikatowych kolorach!



HOME INCLUSIVE2.0

ZAINSPIRUJ SIĘ!



MAPA STOISKA

Zrób pierwszy krok do inteligentnego domu, dzięki smartCONNECTED. 
Poznaj zalety, jakie daje nowoczesna technologia io-homecontrol. 
W strefi e: bramy garażowe, bramy wjazdowe i furtki, drzwi wejściowe, 
drzwi boczne i drzwi tarasowe.

Nowa odsłona kolekcji bram, drzwi i ogrodzeń w jednym designie to 
dodatkowe możliwości wzornicze. Zobacz 16 unikatowych kolorów 
i nowe wzory bram, drzwi i ogrodzeń ze słupem MultiBox.

Jakość i technologia gwarancją niezawodności bram, drzwi i ogrodzeń 
przemysłowych. Poznaj bramy segmentowe i roletowe, systemy 
ogrodzeń z bramami przesuwnymi i szybkobieżną V-King oraz stolarkę 
dedykowane do budownictwa o wyższych wymaganiach.

Modelowanie Informacji o Budynku  (BIM) to rewolucja 
w projektowaniu. Zobacz naszą bibliotekę plików BIM dla produktów 
przemysłowych w najczęściej używanych formatach: rfa (Revit) i lcf 
(ArchiCAD).

STREFA

STREFA

STREFA

STREFA

smartCONNECTED

HOME INCLUSIVE 2.0

PRZEMYSŁ

BIM



MAPA STOISKA



BIM - nowoczesne podejście do projektowania.

Modele bram i ogrodzeń przemysłowych 
WIŚNIOWSKI dostępne w technologii BIM.

Sprawdź bibliotekę BIM na naszym stoisku lub 
stronie internetowej.

bim.wisniowski.pl

BIM



Szyby bezpieczne ESG - nowa opcja wypełnienia w aluminiowych panelach przeszklonych. 

Przeszklenia w panelach mogą być wykonane z podwójnie zespolonych pakietów 
przeźroczystych szyb hartowanych wypełnionych argonem. Rozbicie takiego szkła 
prowadzi do rozpadu tafl i na małe cząstki o tępych krawędziach. Szyba hartowana 
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na zarysowania oraz działanie promieni 
słonecznych w porównaniu do przeszklenia standardowego (akrylowego). Szyby spełniają 
wymogi normy europejskiej PN-EN 12600 oraz PN-EN 12150.

Zasilacz awaryjny UPS - PowerArt 

Zasilacze awaryjne służą do zapewnienia ciągłości zasilania 
w przypadku zaniku lub zmiany napięcia. Zasilacze UPS PowerArt 
zapewniają doskonałą wydajność i niezawodność. 

Brama przemysłowa MakroPro Alu: 
lekka i stabilna konstrukcja 

Przeszklone panele bramy MakroPro Alu rozświetlą pomieszczenie naturalnym światłem, 
co pozwoli na oszczędność energii elektrycznej oraz zapewni komfortowe warunki pracy.
Stabilna konstrukcja bram przemysłowych MakroPro Alu wykonana jest z odpornego na 
działanie warunków atmosferycznych aluminium. Dzięki temu skrzydło bramy w ciągu 
długiego okresu użytkowania nie zmieni swoich walorów estetycznych. Specjalny 
system wielowarstwowego zaginania blachy zapewnia stabilne mocowanie zawiasów. 
Nowo uruchomiona nowoczesna linia technologiczna umożliwiła pełną kontrolę 
produkcji przeszkleń i ostatecznie pozwoliła zagwarantować ich najwyższą jakość. 
Nowa technologia pozwala zachować wszystkie parametry techniczne szyb akrylowych, 
takich jak wysoka odporność na promienie UV i żółknięcie, wysoka wytrzymałość na 
oddziaływanie wilgoci oraz odporność na procesy starzenia.

Zasilacz awaryjny UPS - PowerArt 

Zasilacze awaryjne służą do zapewnienia ciągłości zasilania 
w przypadku zaniku lub zmiany napięcia. Zasilacze UPS PowerArt 
zapewniają doskonałą wydajność i niezawodność. 

MakroPro 2.0  - nowa konstrukcja, większe możliwości

Brama MakroPro 2.0 z prowadzeniem niskim LH to nowa wersja 
sprawdzonej bramy segmentowej. Zastosowanie unikatowych 
rozwiązań technologicznych wyraźnie ułatwia montaż, zwiększa 
bezpieczeństwo użytkowania oraz poprawia termikę bramy. 
Wzmocniona konstrukcja w połączeniu z nowym innowacyjnym 
napędem GFA 8.65FU zapewnia płynną i cichą pracę. Przemyślana 
konstrukcja to również korzystniejsze warunki zabudowy - m.in. pełne 
światło wjazdu przy zachowaniu dotychczasowego nadproża 
Nmin=220 [mm].

Brama MakroPro 2.0 z prowadzeniem niskim LH to nowa wersja 
sprawdzonej bramy segmentowej. Zastosowanie unikatowych 
rozwiązań technologicznych wyraźnie ułatwia montaż, zwiększa 
bezpieczeństwo użytkowania oraz poprawia termikę bramy. 
Wzmocniona konstrukcja w połączeniu z nowym innowacyjnym 
napędem GFA 8.65FU zapewnia płynną i cichą pracę. Przemyślana 
konstrukcja to również korzystniejsze warunki zabudowy - m.in. pełne 
światło wjazdu przy zachowaniu dotychczasowego nadproża 

BRAMY PRZEMYSŁOWE

NOWOŚĆ

światło wjazdu przy zachowaniu dotychczasowego nadproża 
=220 [mm].

światło wjazdu przy zachowaniu dotychczasowego nadproża 
Nmin=220 [mm].

Napęd SE 8.60 FU 
- nowość



Haki przeciwwiatrowe

Dodatkowe wzmocnienie
prowadnic

Brama roletowa  BR-100 - silniejsza niż wiatr

MakroTherm - ciepło i funkcjonalność

Haki przeciwwiatrowe to rozwiązanie 
zwiększające odporność bramy na obciążenia 
wiatrowe. Dzięki zastosowaniu specjalnych 
aretek wyposażonych w haki, wzmocnionych 
prowadnic bramy oraz dodatkowych wsporników 
mocujących prowadnice, brama zyskuje 3 
klasę odporności na obciążenia wiatrowe. Haki 
przeciwwiatrowe stosowane są jako wyposażenie 
standardowe w bramach o szerokości So > 5000 
[mm], natomiast w bramach o szerokości So ≤ 
5000 [mm] haki stosowane mogą być jako opcja 
dodatkowa (wówczas brama uzyskuje 3 klasę 
odporności wiatrowej).
Bramy BR-100 w 3 klasie odporności stanowią 
odpowiednią barierę dla maksymalnej różnicy 
ciśnień 700 Pa zgodnie z PN-EN 12424:2002 
i polecane są do budynków o zwiększonych 
wymaganiach na napór wiatru.

BRAMY PRZEMYSŁOWE

Panel INNOVO

60 mm

Brama przemysłowa MakroTherm to kolejna w ofercie fi rmy WIŚNIOWSKI brama stworzo-
na na bazie panelu INNOVO o grubości 60 mm i współczynniku przenikania ciepła panela 
U=0,33 [W/m2xK]. 
Dzięki zawiasom wyposażonym w tuleje ślizgowe oraz podwójnym rolkom zyskujemy 
pewność, że brama będzie pracowała płynnie i cicho. Ukryte pod elastyczną osłoną 

międzypanelową zawiasy, estetycznie wykańczają wewnętrzną stronę płaszcza. 
Gwarantowana minimalna liczba cykli to 25 000. Bramę MakroTherm cechuje 
wodoszczelność w klasie 2, odporność na obciążenie wiatrem w klasie 4, przepuszczalność 
powietrza w klasie 5 i izolacyjność akustyczna na poziomie Rw=24 [dB].



Drzwi WIŚNIOWSKI - połączenie estetyki 
z praktycznymi rozwiązaniami

Drzwi aluminiowe zewnętrzne MB70 
w klasie antywłamaniowej RC3

Drzwi
ECO Basic

Drzwi
ECO Tech

Stalowe drzwi płaszczowe ECO Basic 
to idealne rozwiązanie do budownictwa 
przemysłowego i mieszkaniowego. Bogata 
paleta kolorów i akcesoriów pozwala do-
pasować je do indywidualnych wymagań.
Serce drzwi stanowi skrzydło o grubości 
40 mm, wykonane z blachy o grubości 
0,5 mm.

Drzwi stalowe, płaszczowe przeciwpożarowe 
EI30 sprawdzą się zarówno w budownictwie 
publicznym jak i indywidualnym. 
Wykonywane są według indywidualnego 
zamówienia i mogą być dostosowane do 
wymagań technicznych oraz wizualnych. 
Bogata oferta kolorów, wiele możliwości 
zastosowania i specjalna konstrukcja 
umożliwiająca uzyskanie różnych kierunków 
otwierania sprawiają, że drzwi stalowe 
płaszczowe stanowią uniwersalne rozwiązanie.

Stalowe drzwi płaszczowe ECO Tech to 
trwałe i solidne zamknięcie mieszkań 
w budownictwie wielorodzinnym oraz 
w domach jednorodzinnych. Skrzydło 
drzwi o grubości 78 mm wykonane jest 
z blachy o grubości 1 mm. Drzwi 
wyposażone są w próg aluminiowy.
Dodatkowo drzwi ECO Tech wyróżnia 
bogata oferta wzornicza oraz wyposażenia 
opcjonalnego, które pozwalają uzyskać 
ciekawy efekt wizualny.

Aluminiowe drzwi MB70 w klasie 
antywłamaniowej RC3 to solidne zabezpieczenie 
pomieszczeń w budynkach wielomieszkaniowych 
i inwestycyjnych. Wykonane z profi li 
aluminiowych z przegrodą termiczną MB70 
mogą być wypełnione szybą dwukomorową 
antywłamaniową lub panelem wzmocniony 
o grubości 45 mm.
W standardzie zamek trzypunktowy 
ze zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi, 
wkładka antywłamaniowa klasy C i trzy bolce 
antywyważeniowe na skrzydło.

Stalowe drzwi płaszczowe 
przeciwpożarowe EI30

STOLARKA

Drzwi antywłamaniowe MultiSecure 
EI30

Drzwi stalowe profi lowe FORSTER 
PRESTO

Stalowe drzwi płaszczowe MultiSecure 
bezkompromisowo łączą ze sobą trzy 
najważniejsze aspekty bezpieczeństwa: 
przeciwpożarowość, antywłamaniowość 
oraz dymoszczelność. Solidna, odporna na 
uszkodzenia konstrukcja gwarantuje ich 
sprawność przez długi czas, a niezawodne 
właściwości techniczne zapewniają 
maksimum bezpieczeństwa. Dostępne 
w klasie RC2 i RC3.

Idealne rozwiązanie do budynków 
zbiorowego zamieszkania. Zawias pivot 
gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania, 
a słup techniczny jeszcze większą 
funkcjonalność.
W słupie tech nicznym istnieje możliwość 
przygotowania otworów pod montaż 
domofonu, skrzynek pocztowych lub 
innych urządzeń.

Drzwi

Idealne rozwiązanie do budynków 
zbiorowego zamieszkania. Zawias pivot 
gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania, 
a słup techniczny jeszcze większą 
funkcjonalność.
W słupie tech nicznym istnieje możliwość 
przygotowania otworów pod montaż 
domofonu, skrzynek pocztowych lub 
innych urządzeń.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Dzięki swojej rewolucyjnej konstrukcji, najwyższej jakości 
komponentów brama V-King sprawdza się 
w najtrudniejszych warunkach. Przeznaczona jest do 
intensywnej pracy. Skrzydła bramy napędzane są za 
pomocą niezawodnych, szybkich automatów
 umieszczonych na słupach konstrukcyjnych. Świetnie 
sprawdzi się w centrach logistycznych, portach, 

V-KING  
nowe spojrzenie na tradycyjne rozwiązania 

System GARDIA System GARDIA LIGHT 

Wypełnienie 
VEGA 2D Super

Ø 6 mm

Ø 8 mm

System BASTION 

  
25 x 25 mm

Wypełnienie 
25 x 25 mm

System Gardia Light to kolekcja, która z powodzeniem 
mogą być wykorzystana wokół domów, ogrodów, 
parków, a także budynków użyteczności publicznej. 
Cechą charakterystyczną systemu jest rama z profi li 
40x40 mm, wewnątrz której wspawane jest wypełnienie 
w postaci panelu kratowego Vega 2D 6/5/6. 

W standardowym wyposażeniu znajduje się zestaw zawiasowy o kącie 
otwarcia 90 stopni, zamek z wkładką i 3 kluczami oraz okucie z klamką, 
a w bramie skrzydłowej dodatkowo rygiel pionowy. W komplecie także 
słupy nośne o przekroju 80x80 mm.System dostępny w wersji ocynk 
ogniowy i dwóch kolorach: zielonym Ral 6005 i popielatym Ral 7016. 

Brama i furtka GARDIA to systemowe rozwiązanie 
przeznaczone dla domu, obiektów publicznych oraz 
przemysłu. W zestawie znajdują się słupy nośne oraz 
komplet zawiasowo-zamkowy LOCINOX o zmiennym 
kierunku ryglowania. Konstrukcja bramy lub furtki 
zaprojektowana została z profi li o przekrojach 60x40 

lub 80x40 mm. Skrzydło wypełnione jest panelem kratowym Vega 2D 
o średnicy drutu 6/5/6 lub panelem kratowym Vega 2D Super 8/6/8. 
System GARDIA ze względu na swoją konstrukcję pozwala uzyskać 
wszelkie możliwe kierunki otwierania.

System BASTION idealnie sprawdza się wszędzie 
tam, gdzie liczy się niezawodność i bezpieczeństwo. 
W zestawie znajdują się słupy nośne oraz komplet 
zawiasowo-zamkowy LOCINOX o zmiennym kierunku 
ryglowania. Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia 
bramy w zawiasy umożliwiające uzyskanie kąta 

otwarcia 180o.  BASTION oferuje trzy rodzaje wypełnień do wyboru: 
kształtownik zamknięty 25x25 mm, panel kratowy Vega B lub panel 
kratowy Vega 2D Super. Bramy BASTION dostępne są w wersji 
automatycznej z zestawem fotokomórek.

OGRODZENIA PRZEMYSŁOWE

lotniskach, parkingach podziemnych oraz innych obszarach przemysłowych.
Jej najważniejszy atrybut to prędkość pracy – nawet 1 m/s, co reguluje płynność ruchu 
pojazdów, korzystających z przejazdu. W ten sposób V-King w unikatowy sposób łączy 
zalety bramy i szlabanu.

System cięgień z przegubami 10 listw bezpieczeństwa Pewna kontrola dostępu Standardowe
kolory
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RAL 9005/MAT

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



Brama przesuwna PI 200 |  PI 130  |  PI 95  
- sprawdzona technologia oraz prosty montaż

System MODEST 

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Wypełnienie  
VEGA B

System GARDEN 

Wypełnienie 50 x 50 mm

System GARDIA LIGHT 

Wypełnienie 
VEGA 2D Super

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Samonośna konstrukcja zapewnia płynne działanie w każdych warunkach. 
Jest synonimem niezawodności. Dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowników napęd 
został ukryty w słupie. To rozwiązanie umożliwia dostęp do panelu sterowania tylko 
użytkownikom posiadającym klucz. Słup chroni napęd także przed negatywnym 
wpływem warunków atmosferycznych.
Automatyczna brama ma lampę sygnału oraz wyłącznik przeciążeniowy, może być 

Bramy i furtki GARDEN stanowią uzupełnienie oferty 
systemów ogrodzeniowych fi rmy WIŚNIOWSKI 
o produkty niezawodne i optymalne cenowo. 
Konstrukcję systemu stworzono z dwóch wymiarów 
profi li - o przekroju 40x40 mm w pionie oraz 35x35 
mm w części poziomej. Bramy i furtki wypełnione 

są panelem kratowym z drutu o średnicy 4 mm oraz z rozstawem 
oczek 50x50 mm. W zestawie znajdują się słupy oraz komplet 
zawiasowo-zamkowy LOCINOX z możliwością uzyskania wszystkich 
kierunków otwierania. Specyfi ka systemu GARDEN sprawia, że jest on 
idealną alternatywą dla ogrodzeń siatkowych.

System Gardia Light to kolekcja, która z powodzeniem 
mogą być wykorzystana wokół domów, ogrodów, 
parków, a także budynków użyteczności publicznej. 
Cechą charakterystyczną systemu jest rama z profi li 
40x40 mm, wewnątrz której wspawane jest wypełnienie 
w postaci panelu kratowego Vega 2D 6/5/6. 

W standardowym wyposażeniu znajduje się zestaw zawiasowy o kącie 
otwarcia 90 stopni, zamek z wkładką i 3 kluczami oraz okucie z klamką, 
a w bramie skrzydłowej dodatkowo rygiel pionowy. W komplecie także 
słupy nośne o przekroju 80x80 mm.System dostępny w wersji ocynk 
ogniowy i dwóch kolorach: zielonym Ral 6005 i popielatym Ral 7016. 

System MODEST dedykowany jest zarówno do przestrzeni 
przydomowej, jak i publicznej czy przemysłowej. 
Konstrukcję bramy i furtki zaprojektowano z profi li 
o przekroju 40x40 mm. Ich wypełnienie stanowią panele 
kratowe Vega B z drutu o średnicy 5 mm lub Vega B Light 
z drutu o średnicy 4 mm. Panel przyspawano do konstrukcji 

w widoku od zewnątrz. Integralną część systemu stanowią słupy z profi li 
o przekroju 80x80 mm oraz komplet zawiasowo-zamkowy. W bramie 
dwuskrzydłowej zastosowano rygiel wraz z ogranicznikiem. Brama 
i furtka MODEST to klasyczne zwieńczenie inwestycji.

Brama przesuwna PI 95 Brama przesuwna PI 130

OGRODZENIA PRZEMYSŁOWE

RAL 6005
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Firma WIŚNIOWSKI udziela 10 lat gwarancji 
antykorozyjnej na: bramy ogrodzeniowe, furtki, 
segmenty i słupy ocynkowane ogniowo i 
malowane proszkowo.

również wyposażona w fotokomórki i krawędziowe listwy bezpieczeństwa. 
Automatyczne bramy WIŚNIOWSKI spełniają surowe wymagania norm bezpieczeństwa, 
o czym świadczy umieszczony na produktach znak CE.
W ofercie bramy PI 200, PI 130 i PI 95 w wersji ręcznej oraz automatycznej.

KLASA
STANDARD



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”

 

www.wisniowski.pl

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne 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 zaprezen-
towane w gazetce należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. 

500 000 zł
Firma WIŚNIOWSKI 
i ponad 150 Partnerów Handlowych
przekazali fundacji Schola Cordis

na zakup specjalistycznego sprzętu
do ratowania życia dzieci.

Ty też możesz pomóc ratować małe serduszka. Wystarczy przekazać 1% podatku fundacji Schola Cordis, działającej na 
rzecz oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie lub bezpośrednio zasilić konto fundacji:

KRS: 0000321331 Nr rachunku: 18 1060 0076 0000 3200 0133 8787
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