
Garagepoorten/
Garagedeuren 
UniPro



Welkom in de wereld van de WIŚNIOWSKI garagepoorten/
garagedeuren

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. 



U kunt kiezen uit verschillende soorten sectionale garagepoorten/garagedeuren, kantelpoorten/
kanteldeuren, rolpoorten/roldeuren en draaipoorten/draaideuren. Deze diversiteit is het resultaat 
van de kennis van de behoeften van onze klanten. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden. 
Voor u staan prestigieuze, veilige en functionele sectionale garagepoorten/garagedeuren van 
WIŚNIOWSKI. 

WIŚNIOWSKI. Een bekroning van uw investering.



DESIGN

Zonder profilering

V-profilering

Consistent tot in de puntjes. Wij combineren een nauwkeurige 
uitvoering, aandacht voor detail met een enorm aanbod aan ont-
werpen, kleuren en decoratieve toepassingen en integratie van 
esthetische en functionele eigenschappen.Dit geeft u de moge-
lijkheid om de poort/deur aan te passen aan elk architectonisch 
element, waardoor u een eigen concept creëert.

Kleuren uit het RAL-gammaHoutimitatie folies, 
staal en andere oppervlaktes



Casette profilering
Lage profilering

Isolerend paneel WIŚNIOWSKI

Automatische poort/deur UniPro Nano80
De constructie van de sectionaalpoort/sectio-
naaldeur UniPro Nano80 werd afgestemd op 
bestemmingsplannen, waar een lage latei het 
onmogelijk maakt om een automatische poort/
deur te installeren.
De UniPro Nano80 kan worden gebruikt aan een 
latei met een hoogte van 80mm, dat het comfort 
van uw garage vergroot.

80 mm

Hoge profilering

De sectionaalpoort/sectionaaldeur biedt een 
uitzonderlijk thermisch en akoestisch comfort. 
Hierover beslist het ontwerp van het deurpaneel 
dat gemaakt is uit panelen gevuld met isole-
rend schuim, een afdichtingssysteem langs de 
volledige rand en een afdichtingsrubber tussen 
de panelen. Het kozijn dat zich met de volledige 
vlakte aansluit tegen de muur van de garage 
vriest niet aan.
Bij het kiezen van een UniPro poort/deur be-
schermt u het gebouw en de bewoners tegen 
koude en lawaai.
(1) Voor poorten/deuren met afmetingen 5500 x 2250 mm. 
(2) Voor poorten/deuren met afmetingen 3000 x 2500 mm. 

WARMTE, STILTE.

COMFORT



BETROUWBAARHEID

Aantal cycli

DUIZEND

VEILIGHEID

Eén van de belangrijkste aspecten van het 
gebruik van een garagepoort/deur is veilig-
heid. Daarom is het belangrijk om naast een 
veilige constructie ook beveiliging toe te 
passen om een volledige bescherming van 
de gebruikers te garanderen.
Dit zijn onder meer: 
• panelen met een speciale vorm die vin-

gerbeknelling voorkomen,
• speciaal gevormde geleiders die het val-

len van de rollen voorkomen,
• veerbreukbeveiliging,
• veiligheidsrem die voorkomt dat het 

poortblad/deurblad valt in geval van 
scheuren van de staalkabels,

• fotocellen,
• overbelastingbeveiliging in geval van 

contact van de onderste rand van het 
poortblad/deurblad met een obstakel (bij 
geautomatiseerde poorten/deuren).

De poorten/deuren UniPro voldoen aan de 
strenge Europese veiligheidsnormen en zijn 
daarom CE-gemarkeerd.

VEILIGHEID

ERGONOMIE

DUURZAAMHEID VOOR JAREN FUNCTIONALITEIT
Reeds in de ontwerpfase gebruiken we 
oplossingen die de levensduur van de poor-
ten/garagedeuren verlengen. De onderde-
len worden gemaakt uit verzinkte elemen-
ten. Torsieveren – een mechanisme dat 
de werking van de poort/deur balanceert 
– werden geproduceerd voor 20 duizend 
cycli, dus bijna 14 jaar een betrouwbare 
werking bij 4 cycli per dag! 
Daarnaast zorgt het gesloten contructiepa-
neel voor een uitzonderlijke stevigheid. Op 
de montageplaatsen bevat dit paneel tot 5 
lagen herhaaldelijk gebogen plaatwerk.
Daarenboven garanderen de lagerrollen 
een vlotte en soepele bediening van de 
poort/deur. 

Openingshoek van 90° - de sectionaal-
poorten/sectionaaldeuren nemen tijdens 
de werking geen plaats in voor de garage. 
De mantel beweegt verticaal omhoog 
en verbergt zich onder het plafond. Het 
nauwkeurig ontworpen geleidingssysteem 
zorgt voor een stille en vlotte werking, zelfs 
bij handmatige bediening.



De collectie WIŚNIOWSKI Home Inclusive łgeeft eenzelfde stijl 
aan de poort, deur en omheining.
Dit is een schitterend voorbeeld van design met oog voor sa-
menhang van de leefruimte, dat de trends op wereldniveau 
volgt. Voor deze unieke oplossing heeft de collectie Home In-
clusieve de prijs Goed Model 2014 van 
het Poolse Nationaal Instituut voor In-
dustrieel Ontwerp gewonnen.

 łgeeft eenzelfde stijl 

Dit is een schitterend voorbeeld van design met oog voor sa-
menhang van de leefruimte, dat de trends op wereldniveau 
volgt. Voor deze unieke oplossing heeft de collectie Home In-

WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

Intelligent systeem voor 
toegangscontrole WiControl

Dankzij dit systeem kunt u met 
behulp van uw smartfone de 

poort of deur openen of sluiten en 
feedback vragen over hun status.

De wedstrijd voor de best ontworpen producten en dien-
sten op de Poolse markt, georganiseerd door het Instituut 
voor Industriële Vormgeving.

* eng. Good Design

*



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"POORTEN  |  DEUREN  |  AFSLUITINGEN

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

De producten die worden voorgesteld in het fotomateriaal bezitten vaak een speciale uitrusting en zijn niet altijd conform de standaarduitvoering. • De folder vormt geen o�erte volgens het Burgerlijk 
Wetboek • De fabrikant behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen • OPGELET: De voorgestelde kleuren in de folder zijn uitsluitend indicatief • Alle rechten voorbehouden • Reproductie en 
gebruik, zelfs gedeeltelijk, enkel mits toestemming van WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 04/16/NL-BE


