Residentiële
AFSLUITINGEN

Welkom in de wereld van de WIŚNIOWSKI afsluitingen

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 technologieën, 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 Gezondheids- en Veiligheidscertificaat OHSAS 18001:2007. Zo streven we voortdurend naar verbetering van onze processen en producten. 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 afsluiting bakent uw ruimte af. Door het verschaffen van veiligheid wordt
het een bewaker van uw huis. Op basis van de wensen en eisen van onze klanten hebben
wij tientallen uitvoeringen ontworpen, die gemakkelijk aangepast kunnen worden aan
traditionele en moderne gebouwen. De comfortabele oplossing van toegangspoorten en
voetgangersdoorgangen verzekert de toegangscontrole tot uw eigendom. Stel uzelf open
voor de prestigieuze, functionele en duurzame afsluitingssystemen van WIŚNIOWSKI.
WIŚNIOWSKI. Een bekroning van uw investering.
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MODU LARITEIT

De WIŚNIOWSKI afsluitingen zijn een systeemoplossing die kunnen worden gecombineerd en aangepast aan elk type terrein. De perfect op elkaar afgestemde componenten
zorgen voor een snelle en eenvoudige installatie, alsmede aan een bestaande afsluiting.
Het systeem omvat: schuifpoorten, dubbele draaipoorten, voetgangersdoorgangen,
hekwerk en palen alsook een breed aanbod van aanvullende elementen: brievenbussen,
holen, roosterbevestigingen, initialen.
Personaliseer uw afsluiting en geef het karakter – bij sommige constructies heeft u de
mogelijkheid uw initialen of het nummer van uw eigendom te verwerken.

APPLICATIE AW EXPERT
Een project van uw afsluiting in vele uitvoeringsmogelijkheden samen met een
kostenraming in enkele minuten? Dit is nu
mogelijk – kijk in ons distributienetwerk.

TOEPASBARE SYSTEMEN
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Wij hebben een collectie van tientallen uitvoeringen gemaakt in
zes afsluitingssystemen. U kunt kiezen tussen klassieke, moderne,
stijlvolle uitvoeringen of met veel versieringen. Het uitgebreid
kleurengamma en verrassende afwerkingsstructuur laten toe om
interessante en decoratieve effecten te verkrijgen. Dat zijn unieke
collecties in een goede stijl!
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Speciale kleuren

dubbele draaipoort

AW.10.101

Kleuren uit het RAL-gamma

VEILIGHEID
G A RA N T I E

DUURZAAMHEID VOOR JAREN
Alleen een goed beveiligde afsluiting geeft
u gemoedsrust voor jaren. Het is een redelijke
keuze zonder een nodige cyclische vernieuwing van het oppervlak. De afsluitingen van
WIŚNIOWSKI worden gemaakt uit duurzame
materialen – staal en beschermd tegen corrosie door middel van thermische verzinking
en gepoederlakt in het DUPLEX systeem.
Het proces wordt in elke fase gecontroleerd
waardoor de hoogst beschikbare kwaliteit
gegarandeerd wordt. Wij bevestigen dit met
een garantie van 10 jaar tegen corrosie op de
stalen elementen van de afsluiting.

Zinklaag
(thermische verzinking)

Polyester
poederlak

VEILIGHEID
De bepalende factor voor een functionele
en betrouwbare toegang tot de eigendom
is een goed geselecteerde toegangspoort.
U kunt kiezen voor een traditionele dubbele
draaipoort of iets comfortabeler – een
schuifpoort. De zelfdragende constructie
zorgt voor een soepele werking in alle
omstandigheden. Voor de veiligheid en uw
gemak werd de aandrijving van deze poort
geïntegreerd in de paal van de constructie
– toegang tot dit besturingsapparaat enkel
door middel van een sleutel. De paal beschermt eveneens het mechanisme tegen
alle weersinvloeden.

De geautomatiseerdecpoort bezit een
signalisatielamp en een overbelastingsschakelaar en kan bijkomend voorzien
worden van fotocellen en veiligheidsstrips.
De poorten voldoen aan de strengste veiligheidsnormen, dat bevestigd wordt door
de CE-markering op de poort.
* De firma WIŚNIOWSKI biedt 10 jaar garantie tegen corrosie op:
poorten, voetgangersdoorgangen, hekwerk en palen, thermisch
verzinkt en gepoedercoat.
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Doorsnede van een beveiligd element in
het DUPLEX systeem

BETROUWBAARHEID

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 collectie WIŚNIOWSKI Home Inclusive łgeeft eenzelfde stijl
aan de poort, deur en omheining.
Dit is een schitterend voorbeeld van design met oog voor samenhang van de leefruimte, dat de trends op wereldniveau
volgt. Voor deze unieke oplossing heeft de collectie Home Inclusieve de prijs Goed Model 2014 van
het Poolse Nationaal Instituut voor Industrieel Ontwerp gewonnen.
De wedstrijd voor de best ontworpen producten en diensten op de Poolse markt, georganiseerd door het Instituut
voor Industriële Vormgeving.
* eng. Good Design

*

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 offerte 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
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