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Welkom in de wereld van poorten, deuren en afsluitingen van WIŚNIOWSKI

Sinds 1989 produceren we met passie. Het merk WIŚNIOWSKI is vernoemd naar de oprichter en eigenaar - Andrzej Wiśniowski. Zijn droom 
van functionele, op afstand bedienbare poorten was het begin van dit verhaal. Vandaag de dag, produceren we op meer dan 100 000 m² 
honderdduizenden producten op jaarbasis. Dankzij geavanceerde technologieën, beproefde materialen en onze eigen innovatieve techni-
sche denkwijze geven wij onze klanten de zekerheid van een goede keuze. We hebben een geïntegreerd Management Systeem, gecerti-
ficeerd op basis van de kwaliteitsnorm ISO 9001: 2008 en Occupational Health and Safety OHSAS 18001:2007. Dit is streven naar continue 
verbetering van processen en producten. Onze ervaring is een garantie voor stabiliteit en verantwoordelijkheid voor het product gedurende 
zijn volledige levenscyclus. Het is ook een belofte van de hoogste kwaliteit en gebruiksveiligheid.



RAL-kleuren, mat structuur, fi neer

OPENSLAANDE GARAGEDEUREN
Aluminium openslaande garagedeuren  bieden de mogelijkheid zich perfect aan te passen aan de rest van uw woning. Dankzij het 
gebruik van een glad paneel of een paneel met lage, hoge of cassette-profi leringen kunnen ze ook zich perfect aanpassen aan een 
sectionale garagepoort. Een rijk aanbod aan kleuren en fi neer, evenals decoratieve toepassingen en beglazingen, bieden oneindige 
veel mogelijkheden. Paneeldeuren zijn de ideale oplossing in woningbouw, als zijingang of als deur naar de garage. Ze zijn ook
perfect geschikt in de industriebouw.

ALUMINIUM OPENSLAANDE 
GARAGEDEUREN  AW40-2 | AW40-2 ZT | AW60-2



DECORATIEVE TOEPASSINGEN

PANEELDEUR AW40-2 | AW40-2 SKG***
MET THERMISCHE ONDERBREKING

Type AP-1, 
330x60 [mm]

Type AP-4, 
360x220 [mm]

Type AP-2, 
260 [mm]

Type AP-3, 
220x220 [mm]

Type AP-5,
220x220 [mm]

Type AP-6, 
220x220 [mm]

PANEELDEUR AW40-2 | AW40-2 SKG***
MET THERMISCHE ONDERBREKING

PANEELDEUR AW40-2 | AW40-2 SKG*** | AW60-2
MET THERMISCHE ONDERBREKING

Type AP-1, 
330x60 [mm]

Type AP-4, 
360x220 [mm]

Type AP-2, 
260 [mm]

Type AP-3, 
220x220 [mm]

Type AP-5,
220x220 [mm]

Type AP-6, 
220x220 [mm]

AW40-2 ZT  AW40-2 | (MB60) AW40-2 SKG*** AW60-2AW40-2 | (MB70) 

• in 1-vleugelig of 2-vleugelige uitvoering,
• frame van het deurblad en het kozijn is gemaakt uit aluminium 

profi elen met 3-kamersysteem en thermische onderbreking met een 
diepte van 60 [mm] of 70 [mm], invulling: paneel van een 
sectionaalpoort 40 [mm] (met profi leringen: laag, cassette, hoog
of zonder profi leringen), geïsoleerd met CFK-vrij polyurethaanschuim,
aan de binnen- en buitenzijde is de structuur van het paneel zoals
in de sectionale garagepoorten UniPro.

• bij de dubbele deuren AW40-2 is de inbraakwerendheidsklasse SKG*** beschikbaar. 
• AW60-2: frame van het deurblad en het kozijn is gemaakt uit aluminium profi elen 

met 3-kamersysteem en thermische onderbreking met een diepte van 77 [mm], 
invulling: paneel van een sectionaalpoort 60 [mm] (met profi leringen: laag, 
cassette, hoog of zonder profi leringen), geisoleerd met CFK-vrij polyurethaanschuim, 
aan de binnen- en buitenzijde is de structuur van het paneel zoals in de sectionale 
garagepoorten UniTherm.

PANEELDEUR AW40-2 ZT
ZONDER THERMISCHE ONDERBREKING

• in 1-vleugelig of 2-vleugelige uitvoering,
• frame van het deurblad en het kozijn is gemaakt uit aluminium 

profi elen met 1-kamersysteem zonder thermische onderbreking met 
een diepte van 45 [mm],

• invulling: paneel van een sectionaalpoort 40 [mm] (met profi lerin-
gen: laag, cassette, hoog of zonder profi leringen), geïsoleerd
met CFK-vrij polyurethaanschuim, aan de binnen- en buitenzijde
is de structuur van het paneel zoals in de sectionale garagepoorten 
UniPro.
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• frame van het deurblad en het kozijn is gemaakt uit aluminium profi elen,
• deur met thermische onderbreking AW40-2, AW60-2,
• deur zonder thermische barrière AW40-2 ZT,
• in 1-vleugelige en 2-vleugelige uitvoering,
• symmetrische en a-symmetrische verdeling mogelijk,
• standaard: driepuntslot, RVS deurkruk op langschild,
• invulling vleugel: stalen paneel van een sectionaalpoort 40 [mm],  60 [mm]

(met profi leringen: laag, cassette, hoog of zonder profi leringen)

geïsoleerd met CFK-vrij polyurethaanschuim,
• opdekafdichtingen langs de volledige omtrek van het deurblad en het kozijn,
• de invulling wordt gemonteerd met behulp van afdichtingen en glaslijsten,
• openingsrichting naar buiten of naar binnen, rechts of links,
• frame van het deurblad en het kozijn is gepoedercoat in elke gewenste RAL-kleur,

In aluminium zijn volgende toepassingen mogelijk:
• zijlichten en bovenlicht,
• horizontale regel of verticale stijl,
• asymmetrische verdeling van de vleugels,
• structurele kleuren, fi neer of gecombineerde kleuren,
• montage achter de opening met gebruik van een dubbel kozijn,
• invulling: glad paneel of beglazing,
• bij de dubbele deuren AW40-2 SKG met inbraakwerendheidsklasse SKG*** is een 

extra plaatmetaal voorzien aan de binnenkant van het deurblad met als doel de 
buitenhuid en kleur te normaliseren en als extra beveiliging,

• montage achter de opening met gebruik van een dubbel kozijn,
• invulling deur: stalen paneel van 30mm 

(plaatmetaal+isolatie+plaatmetaal) AW30-2

TECHNISCHE GEGEVENS

FUNCTIONALITEIT
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Cilinder DOM cilinder SKG**
(standaard)

Centrale ontgrendeling  
passieve deurvleugel 
(optie)

Deurkruk Denver
(standaard)

Verborgen scharnier
voor de deur AW40-2, AW30-2

Deurstopper
(standaard)

6
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Deurkruk Jupiter

Deurdranger
met schaararm (optie)
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9 Meerpuntssluiting
(standaard)

Standaard scharnier
(standaard bij AW40-2)

Aluminium dorpel
met thermische onderbreking

Rolscharnier
de deur AW40-2 ZT
(standaard)

Veiligheidspin
(optie)

Deurkruk Liverpool
(met kern trek beveiliging SKG***)
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ASSORTIMENT

Rolscharnier
voor de deur AW40-2, AW30-2

2



Paneeldeur met horizontale 
beglazing

Paneeldeur met verticale 
beglazing

Zijdeur uit panelen met hoge profi leringen

SOORTEN ZIJDEUREN

SOORTEN BEGLAZINGEN

Zijdeur uit panelen zonder profi leringen Zijdeur uit panelen met lage profi leringen

Zijdeur uit panelen met cassette-profi leringen Zijdeur uit panelen met V-profi leringen

Raampje - type A-1 Raampje - type B-2 Raampje - type ORaampje - type C-1 Raampje - type R-1
frame uit roestvrij 
staal

Raampje - type R-2
frame uit roestvrij 
staal

Raampje - type O-1
frame uit roestvrij staal

Raampje - type E-1 Raampje - type O-2
frame uit roestvrij 
staal

Paneeldeur zonder profi leringen, beglazing O

Paneeldeur met zijlicht links Paneeldeur met zijlicht rechts Paneeldeur met zijlicht rechts en 
bovenlicht



AW Nederland  
IJzerweg 8
8111 CW HEETEN  
Tel. 0572-760760  
e-mail: info@awnederland.nl

Ontdek onze producten op: www.wisniowski.nl

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. • 11/17/NL


