
Industriële sectionale 
POORTEN/DEUREN



Wij verwelkomen u in de wereld van de industriële 
poorten/deuren van WIŚNIOWSKI

Wij produceren al sinds 25 jaar met passie. Het merk WIŚNIOWSKI stamt af van de familienaam van de oprichter en eigenaar – 
Andrzej Wiśniowski. Zijn droom van functionele en op afstand bedienbare poorten/deuren gaf het begin aan van deze geschiede-
nis. Vandaag produceren we op meer dan 80 000 m² honderdduizenden producten op jaarbasis. Dankzij geavanceerde techno-
logieën, bewezen materialen en eigen innovatieve technische ideeën, geven we onze klanten de zekerheid van een goede keuze. 
Wij bezitten een Geïntegreerd en Gecertificeerd Managementsysteem volgens de normen PN-EN ISO 9001:2008 en een Gezond-
heids- en Veiligheidscertificaat OHSAS 18001:2007. Zo streven we voortdurend naar verbetering van onze processen en produc-
ten. Onze ervaring staat garant voor stabiliteit en verantwoordelijkheid voor het product gedurende de gehele levenscyclus.  
Het is eveneens een belofte van de hoogste kwaliteit en gebruiksveiligheid. 



De industriële poorten/industriëledeuren worden ontworpen met extra aandacht voor ergonomie,  
veiligheid, duurzaamheid en een betrouwbare werking. Daarom bieden wij oplossingen aan met 
uitstekende prestaties, die geschikt zijn voor de meest veeleisende infrastructuur. Deze oplossingen, 
welke een vlotte communicatie mogelijk maken, dragen bij tot een goede werking van de 
onderneming. 

WIŚNIOWSKI. De kroon op uw investering.
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DESIGN

Wij weten dat een aantrekkelijk design een eectief argument is in de verkoop. Dit 
stelt ons in staat om ons te kunnen onderscheiden van de concurrentie. Het fantas-
tisch design van de WIŚNIOWSKI poorten/deuren is de som van ontwerpprocessen 
en het kunnen aanvoelen van de behoeften van onze klanten. Feitelijk combineren 
we uitstekende uitvoeringen, oog voor detail met het grootste kleurenaanbod op de 
markt en de integratie van functionele en esthetische kwaliteiten.

Stalen poort/deur met beglaasd 
aluminium paneel, horizontaal smalle 
profilering, structuur woodgrain.  

NIEUW  
Aluminium poort/deur, gevuld met 
een dubbele geperforeerde plaat.

Stalen poort/deur met loopdeur, lage drempel, 
microprofilering, structuur silkline.DESIGN – DE SLEUTEL TOT SUCCES

RAL-kleuren
en fineerhout



De industriële poorten/deuren van WIŚNIOWSKI 
zijn uitermate geschikt voor gebruik in moeilijke 
gebruiksomstandigheden, vooral op plaatsen 
met een druk verkeer. Door de werking met de 
andere componenten garanderen ze een hoog 
vermogen en gebruiksvriendelijkheid. Aange-
past aan de werkomstandigheden, zorgen de 
aandrijfsystemen voor een maximaal gebruik van 
hun eigenschappen, wat zich vertaalt in tastbare 
voordelen voor het ondernemerschap.

(1) Voor een poort/deur met afmetingen 3000 x 2500 mm. 
(2) Voor de poort/deur MakroPro 100 / MakroPro Alu 100.

MAXIMAAL RENDEMENT

FUNCTIONALITEIT

NIEUW  Aandrijving serie FU
- ontwikkeld voor het snel openen van 
industriële poorten/deuren. Dankzij de 
geïntegreerde zendfrequentie beschikt 

de aandrijving ook over de functie zacht 
versnellen en remmen.

NIEUW  Draadloos  
signaaloverdrachtsysteem van 

de veiligheidsrand WSD
- betrouwbare besturingen van 

uitsluitend gerenommeerde merken.

Aluminium poort/deur met beglaasd 
paneel VISUAL, stalen onderpa-
neel zonder profilering, structuur 
sandgrain.

Aluminium poort/deur met 
beglaasd paneel VISUAL, stalen 
onderpaneel - horizontaal brede 
profilering, structuur smoothgrain.Aluminium poort/deur met beglaasd Aluminium poort/deur met beglaasd 

paneel VISUAL, stalen onderpa
neel zonder profilering, structuur 
sandgrain.

In het volledige gamma industriële sectio-
naalpoorten/sectionaaldeuren passen we 
consequent dezelfde ontwerpprincipes 
toe. Een solide en duurzaam ontwerp biedt 
zekerheid dat de poort/deur voldoet aan de 
meest extreme eisen en werkomstandighe-
den. Speciale oplossingen zoals een origineel 
paneel, waarin we een 5-lagig plooisysteem 
gebruiken, verzekeren een stabiele monta-
ge van de elementen die de sterkte van de 
constructie alleen maar verhoogt.

SOLIDE EN DUURZAME CONSTRUCTIE



COMFORT

OOG VOOR VEILIGHEID

VEILIGHEID

Veiligheidssystemen dienen in de eerste plaats voor 
het minimaliseren van eventuele risico’s. Ongeacht 
de gebruikswijze garanderen de poorten/deuren 
van WIŚNIOWSKI comfort en veiligheid.

De sectionaalpoorten/deuren zijn uitgerust met:
 › panelen met een speciale vorm, met vingerklem-

beveiliging,
 › speciaal gevormde geleiders die het vallen van 

de rollen voorkomen,
 › rem die voorkomt dat het poortblad/deurblad 

valt in geval van schade aan de staalkabels,
 › rem die voorkomt dat het poortblad/deurblad 

valt in geval van veerbreuk van het balanssys-
teem van de poort/deur.

Deze kunnen bijkomend uitgerust worden met:
 › veiligheidsrand,
 › fotocellen,
 › optilbeveiliging,
 › openingssensor slot of loopdeur, 
 › zelfremmende transmissie (poorten/deuren met 

elektrische aandrijving), 
 › thermische motorbeveiliging (poorten/deuren 

met een elektrische aandrijving), 
 › lichtgordijn, 
 › signalisatielamp.

(3) Voor de poort/deur MakroPro met afmetingen 4000 x 4000 mm. 

NIEUW  Lichtgordijn
- verzekert licht aan de ingang in geval van 
een ongecontroleerde beweging van het 
poortblad/deurblad.



MakroPro Invest MakroPro Alu Invest MakroPro MakroPro Alu MakroPro 100 MakroPro Alu 100

Materiaal poortblad/
deurblad staal aluminium staal aluminium staal aluminium

Minimaal aantal cycli 22 000 22 000 25 000 25 000 100 000 100 000

Warmtegeleidingscoë�-
ciënt U [W/m2xK] (1) 1,07 – 1,07 – 1,07 –

Warmtegeleidingscoë�-
ciënt U [W/m2xK] (2) met 
enkelvoudig / dubbel glas

– 4,46 / 1,52 – 4,46 / 1,52 – 4,46 / 1,52

Waterdichtheid (klasse) 2 1 2 1 2 1

Klasse weerstand tegen 
windbelasting 3 3 3 3 3 3

Klasse luchtdoorlaatbaarheid 4 4 4 4 4 4

Indicator geluidsreductie 
Rw [dB] zonder loopdeur 
/ met loopdeur 

23 / 24 23 / 25 23 / 24 23 / 25 23 / 24 23 / 25

Type aandrijving /  
type voeding

GFA serie SE
1 x 230 V / 3 x 400 V

GFA serie SE
1 x 230 V / 3 x 400 V

GFA serie SE
1 x 230 V / 3 x 400 V

GFA serie SE
1 x 230 V / 3 x 400 V

GFA serie SI(3)

3 x 400 V
GFA serie SI(3)

3 x 400 V

Bescherming kabelbreukbeveiliging, veerbreukbeveiliging (4), veiligheidsrand (aandrijving Automatik), panelen met een speciale vorm, vingerklembeveiliging, speciaal gevormde 
geleiders die het vallen van de rollen voorkomen

Extra uitrusting
verschillende geleiding types, loopdeur, lage drempel aan de loopdeuren, fotocellen, anti-paniekslot, cijferslot, extra slot, lichtgordijn, seinlamp, geventileerd paneel, 

beglazing VISUAL, raampjes: No-Scratch, GRAY, SATYNA, SAN R, ventilatieroosters, zender, magneetkaartlezer, aandrijving voor voortdurende werking, bewegingsde-
tector, veren 50 000 cycli 

Maximale breedte / hoogte 
van de poort/deur [mm] 5500 / 4500 5500 / 4500 8000 / 7500 7000 / 5500 8000 / 6000 7000 / 5500

Beschikbare types 
paneelprofileringen

Horizontaal smalle profi-
lering, horizontaal brede 
profilering, micro profile-

ring, vlakke profilering

–

Horizontaal smalle profi-
lering, horizontaal brede 
profilering, micro profile-

ring, vlakke profilering

–

Horizontaal smalle profi-
lering, horizontaal brede 
profilering, micro profile-

ring, vlakke profilering

–

Beschikbare 
paneelstructuren

woodgrain, smoothgrain,  
sandgrain, silkline – woodgrain, smoothgrain,  

sandgrain, silkline – woodgrain, smoothgrain,  
sandgrain, silkline –

Standaard RAL-kleuren 1021 (koolzaadgeel), 3000 (vuurrood), 5010 (gentiaanblauw), 6002 (loofgroen), 7016 (antracietgrijs), 7032 (kiezelgrijs), 8014 (sepiabruin), 9006 (blank aluminiumkleurig), 
9007 (grijs aluminiumkleurig), 9016 (verkeerswit)

Niet standaard kleuren
Andere RAL-kleuren, 

speciale kleuren waaron-
der fineerhout

Andere RAL-kleuren
Andere RAL-kleuren, 

speciale kleuren waaron-
der fineerhout

Andere RAL-kleuren
Andere RAL-kleuren, 

speciale kleuren waaron-
der fineerhout

Andere RAL-kleuren

Type geleiding STL, LHp, LHpz STL, LH, HL, HLO, VL, VLO, STLK, HLK STL, HL, VL, STLK, HLK

(1) poorten/deuren met een oppervlakte van 4000 x 4000 mm      (2) poorten/deuren met een oppervlakte van 2500 x 2500 mm      (3) standaard elektrische aandrijving      (4) geldt niet voor de MakroPro 100 en de
MakroPro Alu 100      –  niet van toepassing         

TECHNISCHE 
GEGEVENS

MakroPro Alu 100      –  niet van toepassing         MakroPro Alu 100      –  niet van toepassing         
geldt niet voor de MakroPro 100 en de

LH - lage
geleiding

LHpz - lage geleiding 
voor collectieve garages

HLO - hoge geleiding 
met verlaagde as

VLO - verticale gelei-
ding met verlaagde as

STLK - standaard,
schuine geleiding

STL - standaard  
geleiding

LHp - lage
eenvoudige geleiding

HL - hoge
geleiding

VL - verticale
geleiding

HLK - hoge,
schuine geleiding

STLK - standaard,
schuine geleiding



Bent u op zoek naar andere oplossingen?
Laat u inspireren!

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.nl

N = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"

De producten die in het fotomateriaal worden voorgesteld hebben vaak een speciale uitrusting en voldoen niet altijd aan de standaard uitvoering • Deze folder vormt geen o¯erte volgens het Burgerlijk 
Wetboek • De producent behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren • OPGELET: de hier afgebeelde kleuren zijn louter indicatief • Alle rechten voorbehouden • Reproductie en gebruik, zelfs 
gedeeltelijk, uitsluitend met toestemming van WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 04/16/NL-BE


