
WIŚNIOWSKI 
DEUREN



Welkom in de wereld van de WIŚNIOWSKI deuren

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 gaf het begin aan van deze geschiedenis. 
Vandaag produceren we op meer dan 80 000 m² honderdduizenden producten op jaarbasis. Dankzij geavanceerde technolo-
gieën, 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 WIŚNIOWSKI deuren zijn een universele oplossing voor elke woning. Afhankelijk van de te 
vervullen functie – binnendeur, technische deur, glazen deur – worden ze gekenmerkt door 
geschikte parameters die afgestemd zijn op hun doel. De verschillende uitvoeringen kunnen 
gemakkelijk toegepast worden in traditionele en moderne gebouwen, alsook in het interieur. 
Stel u open voor de vorm, functionaliteit en duurzaamheid van de WIŚNIOWSKI deuren.

WIŚNIOWSKI. Een bekroning van uw investering.



Kleuren structureel MAT, DECOR 
en houtimitatiecoating.

Onderdelen van de toegangscontrole
Bluetooth – mogelijkheid om de deur te openen met een 
mobiele telefoon, vingerafdruklezer, klavier uit roestvrij 
staal, contactloze kaartlezer, Smart-Touch, afstandsbe-
diening met vier kanalen.

ALUMINIUM BUITENDEUREN
Veiligheid, isolatie en functionaliteit zijn 
de belangrijkste parameters die ken-
merkend zijn voor de buitendeuren van 
WIŚNIOWSKI - opdekdeuren CREO (ruime 
aanpassingsmogelijkheden) en inlegdeuren 
DECO. De speciale technische oplossingen 
garanderen een volledige veiligheid en 
toegangscontrole. Dankzij deze oplos-
singen vormen de deuren een e�ectieve 
barrière tegen indringers en de extra 
uitrustingselementen vergemakkelijken het 
openen en sluiten, waardoor het gevoel 
van comfort toeneemt. Met het moderne 
3-kamer isolatiesysteem en de speciale, 
gemodificeerde bevestigingsnokken kunt 
u de gewenste waarden van de thermische 
isolatie bereiken, waardoor een uitstekende 
bescherming tegen vocht en koude gega-
randeerd wordt.
Alle deurelementen zijn visueel perfect in 
balans en de rijke, veelzijdige uitvoeringen, 

de brede waaier aan kleuren, de patronen, 
beglazing in verschillende vormen, staan 
toe om de deur aan te passen aan uw 
behoeften en aan de architectuur van het 
gebouw. 

1) Voor de deuren CREA met referentieafmetingen 1400 x 2500 mm.

Elektronische zoeker met bel
Metalen constructie bestand tegen weersinvloeden. De 
zoeker toont live wie er voor de deur staat en de beelden 
worden opgeslagen op de SD-kaart. Het scherm met een 
brede kijkhoek, 3,5”, verzekert een groot en helder beeld.

DESIGNGELUIDSDEMPINGISOLATIE

1)

FUNCTIONALITEIT



Kleuren uit het RAL-gamma, structureel MAT
en houtimitatie folies

TECHNISCHE STALEN DEUREN
De stalen gelaagde brandwerende en niet-
brandwerende technische buitendeuren of 
binnendeuren van de serie ECO, ECO Basic 
en ECO Basic Uni laten toe om de in-, uit- 
en doorgangen in het gebouw functioneel 
te plannen. Zowel de constructie als de 
deurvleugel zijn gemaakt uit duurzame ma-
terialen die perfect de processen verdragen 
die samenhangen met de exploitatie. Ze 
werden ontworpen om een gevoel van vei-
ligheid te creëren in alle omstandigheden. 
Ontworpen en vervaardigd met aandacht 
voor het kleinste detail, verkrijgbaar in een 
brede waaier van kleuren, afwerkingen en 

met een bladdikte (40 en 60 mm) maken 
het voor u gemakkelijk om de juiste oplos-
sing te kiezen.
De brandwerende deuren, uitgerust met 
brandwerende platen en glazen inzetstuk-
ken, bezitten weerstandsklasse EI30 en 
EI60. Hierdoor hebben deze deuren een 
uitzonderlijke dichtheid waardoor het ge-
bruik van deze deur in een stookruimte of 
andere technische ruimtes, het gevoel van 
veiligheid verhoogt.

Handgreep en handvat U-Form (optioneel)
kleuren: roestvrij staal

VEILIGHEID

BRANDWERENDHEID ROOKDICHTHEID



ELEGANTIE

GLAZEN DEUREN
Verschillende afwerkingsopties en een 
volledig gamma van afwerkingen bieden 
talloze mogelijkheden voor het vormen van 
glazen deuren. Elk element is zo aangepast 
om de voordelen van het glazen oppervlak 
te benadrukken, waardoor ze een aantrek-
kelijk element vormen in de ruimte.
Deze elementen kunnen worden geïn-
tegreerd in de glazen wanden. Voor het 
decoreren van het glas gebruiken we alle 
beschikbare methoden:
› lamineren van een foto, 
› het zandstralen van het gehele oppervlak 

of delen ervan, 
› frezen, 
› diep beeldhouwwerk, zodat er een drie-

dimensionaal beeld gecreëerd wordt, 
› decoratie met Swarovski kristallen. 

VORM

VOORBEELDEN VAN WIŚNIOWSKI GLAZEN DEUREN



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

*



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. • 02/16/NL-BE

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.pl

N = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"POORTEN  |  DEUREN  |  AFSLUITINGEN

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


