SECTIONAALPOORTEN ! ROLPOORTEN ! SCHUIFPOORTEN
AANDRIJVINGEN

INDUSTRIËLE
POORTEN

NL

Een moderne, computergestuurde productielijn met een lengte van meer dan 200 m die in een continue systeem panelen produceert voor sectionaalpoorten
– afgebeeld de vormgevingsfase van het paneel.
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WAAROM WIŚNIOWSKI INDUSTRIËLE POORTEN?
De WIŚNIOWSKI industriële poorten voldoen aan de hoogste standaarden dankzij moderne productiemethoden. Met precisie en oog voor detail geproduceerd,
staan ze garant voor lang en veilig gebruik.

JARENLANGE DUURZAAMHEID
Hoogwaardige materialen en bewezen
ontwerpen zorgen voor een langdurige en
soepele werking van de industriële poorten
van WIŚNIOWSKI. Het research en
development team is, mede dankzij
aanbevelingen van onze klanten, dagelijks op
zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van
de poorten te verbeteren. Door deze
werkwijze komen alleen bewezen
kwaliteitsproducten op de markt. De kwaliteit
wordt bevestigd door de volgende certificaten
en keurmerken.

ISO 9001:2008
Quality
Certificate

PZH
Hygienic
Certificate

ITB
Technical
Approval

gebruik en beschermen uw eigendommen. Een
veilige werking is het belangrijkste voor
personen die de poort dagelijks gebruiken. Een
robuuste constructie houdt ongenode gasten
buiten en geeft een veilig gevoel.
MEER VRIJE RUIMTE
$ De industriële sectionaalpoorten van
WIŚNIOWSKI vragen geen ruimte voor de
hal. De sectionaalpoort opent verticaal
omhoog, afhankelijk van het gekozen type
beslag. Dit zorgt voor een maximaal gebruik
van de ruimte, zowel in de hal als voor de
poort zelf.

Products comply
with European
Union Directives

Sectionaalpoort

MODERNE OPLOSSINGEN
De industriële poorten van WIŚNIOWSKI
zijn ontworpen voor industriële gebouwen,
magazijnen, werkplaatsen. De poorten kunnen
worden uitgerust met een loopdeur, vensters,
roosters, rookgasafvoer, elektrische bediening
met bedieningsopties zoals sleutelschakelaar,
card lezers, afstandbediening, radarsystemen.
Uiterst comfortabele bediening door middel
van koord/ketting of elektrische aandrijving.

$ Het poortblad van een WIŚNIOWSKI
industriële rolpoort beweegt verticaal en
wordt opgerold op een as. De enige
inbouwruimte die nodig is, is een
bovenruimte van minimaal 540 [mm]. Dit
biedt de mogelijkheid om de gehele ruimte
te gebruiken.

VEILIGHEID
De industriële poorten van WIŚNIOWSKI
staan garant voor veiligheid. Ze zijn veilig in
Rolpoort
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$ De industriële schuifpoorten van
WIŚNIOWSKI bieden een simpele oplossing
voor situaties met een beperkte inbouwruimte.
Schuifpoorten zijn uitermate geschikt voor
grote openingen.

Schuifpoort

POORTEN VOOR ELKE HAL
Door de ruime keuze aan railsystemen
kunnen de WIŚNIOWSKI poorten in elk
type hal geïnstalleerd worden. Speciaal
geselecteerde railsystemen zorgen ervoor
dat u optimaal gebruik kan maken van de
poort, die kan worden toegepast in zowel
nieuwbouw als in renovatie.
GEBRUIK
De industriële poorten van WIŚNIOWSKI
bieden maximaal gebruiksgemak in
combinatie met veiligheid en passen perfect
binnen het ontwerp van het gebouw.
Industriële poorten zijn zo ontworpen dat
hun gebruik de werkzaamheden in het
gebouw niet zal beïnvloeden. De bediening
is comfortabel en efficiënt in elke situatie.

BESCHERMING TEGEN CORROSIE
De poorten van WIŚNIOWSKI zijn een
investering voor jaren. De constructieelementen zijn gemaakt uit gegalvaniseerd
staal (rails, frame, schroeven), de deurpanelen
zijn daarnaast voorzien van een hoge
kwaliteit poedercoating. Dit alles zorgt voor
een optimale bescherming tegen
weersinvloeden en garandeert een langdurig
gebruik van de poort. Dankzij een ruime
keuze aan kleuren kunnen de poorten van
WIŚNIOWSKI perfect aan het gebouw
worden aangepast.
MEER NATUURLIJK LICHT
Het interieur van bedrijfsgebouwen kan
worden verlicht door het gebruik van vensters.
De vensters in de poorten zijn veilig en
gemaakt van acryl, polycarbonaat of
veiligheidsglas.
VENTILATIE
De luchtverversing binnen kan worden bereikt
door het toepassen uit roosters, een afzuiging
of een ventilatiepaneel.

MODULAIRE CONSTRUCTIE
De architect is vrij om het uiterlijk van de poort
te ontwerpen. Dit is mogelijk doordat stalen
en aluminium panelen vrij kunnen worden
gecombineerd.
ELEKTRISCHE BEDIENING
De elektrische bediening van de industriële
poorten van WIŚNIOWSKI zijn ontworpen
voor een betrouwbare bediening van zowel
de sectionaal- als de rolpoorten. Het gamma
biedt u aandrijvingen van topkwaliteit en
besturingen die comfort en een langdurig
gebruik garanderen.

medewerkers bieden deskundige service en
uitstekende technische ondersteuning. Onze
kennis en ervaring stellen ons in staat
problemen op te lossen.
BESCHERMING VAN HET MILIEU
WIŚNIOWSKI is een milieuvriendelijk bedrijf.
We optimaliseren ons energie- en
watergebruik, beschikken over rioleringsvrije
verzinklijnen, een stofvrije poedercoatinstallatie en maken gebruik van state of the
art productie- en verflijnen. Bovendien maken
wij gebruik van milieuvriendelijke verven.

EXTRA TOEGANG
Het poortblad van een industriële poort kan
worden voorzien van een loopdeur. Deze
handige oplossing zorgt ervoor dat u naar
binnen kan zonder de volledige poort te
hoeven openen. Een sensor zorgt ervoor dat
de poort niet elektrisch bediend kan worden
als de loopdeur niet gesloten is.

PROFESSIONELE SERVICE
Ons uitgebreide after-sales servicenetwerk
bestrijkt het gehele land. Uitstekend opgeleide

NIET ENKEL POORTEN
Uitgebreide kennis, ervaring en moderne
productielijnen stellen ons in staat de
hoogste kwaliteit producten en professionele
ondersteuning te geven binnen de
verschillende productlijnen. Ons productgamma bestaat uit industriële afsluitingen,
verschillende types poorten, zowel
aluminium als stalen kozijnen: gevels, deuren
en ramen in verschillende brandwerende en
inbraakwerende klasses.
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SECTIONAALPOORTEN
MakroPro INVEST, MakroPro, MakroPro 100

De industriële poorten van WIŚNIOWSKI staan garant
voor topkwaliteit en betrouwbaar gebruik.
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VOORDELEN
COMPLEXE BEVEILIGING
$ MakroPro en MakroPro 100 industriële sectionaalpoorten zijn veilig in
elke fase van openen of sluiten, ongeacht het type bediening:
handmatig of elektrisch.
$ Veren, die uiterst zorgvuldig door de computer worden geselecteerd,
bieden de beste balancering van de poort.
$ Poorten met grote afmetingen zijn voorzien van extra versteviging die
de stijfheid van de gehele poort garandeert.

ISOLATIE
$ De stalen panelen zijn gemaakt uit gegalvaniseerde staalplaat, gevuld
met CFK-vrij polyurethaanschuim. Hierdoor heeft de poort een goede
thermische en geluidsisolatie.
$ Elke poort is rondom en tussen de panelen voorzien van een flexibel
en duurzaam rubber, die de isolatiewaarden enorm vergroot.

40
[mm]

laklaag
zinklaag
metaalplaat
polyurethaanschuim
metaalplaat
+ zinklaag
+ laklaag

BETROUWBARE WERKING
$ De MakroPro en MakroPro 100 sectionaalpoorten zijn bestand tegen
weersinvloeden.
$ De betrouwbare werking van de MakroPro 100 poort wordt
verzekerd door een compacte 3-fase aandrijving die gei ntegreerd is
in de poort en een langdurig en eenvoudig gebruik garandeert.
$ Bij de MakroPro 100 poorten zijn de traditionele veren vervangen
door een modern aandrijfsysteem waardoor de poort meer dan 100
000 cycli kan maken.

RUIMTEBESPAREND
$ Sectionaalpoorten worden achter de opening gemonteerd, openen
verticaal omhoog en houden de inrit vrij.
$ De keuze voor sectionaalpoorten zorgt ervoor dat u maximaal gebruik
kan maken van de ruimte voor de poort en in het gebouw zelf.
$ De ruime keuze aan railsystemen zorgt ervoor dat de WIŚNIOWSKI
industriële poorten kunnen worden aangepast aan elk gebouw, zelfs
aan de meest bijzondere gebouwen. Deze oplossingen zorgen ervoor
dat het gebruik van de poort het gebruik van het gebouw niet in de
weg staat.
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SECTIONAALPOORTEN
MakroPro Alu INVEST, MakroPro Alu, MakroPro Alu 100

Aluminium poorten, gemaakt uit vensterpanelen, verlichten perfect
het interieur van een gebouw en vergroten de esthetische waarde.
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VOORDELEN
MEER LICHT
$ De vensterpanelen van WIŚNIOWSKI zijn energiezuinig. Ze zorgen
voor natuurlijke verlichting in het gebouw en een comfortabele
werkomgeving.
$ De vensters in een sectionaalpoort zijn verdeeld overeenkomstig de
afmeting van de poort. Evenwijdig verdeelde tussenstijlen geven het
geheel een harmonieuze uitstraling.
$ Door het weglaten van de tussenstijlen bij de VISUAL panelen komt
een maximale hoeveelheid licht in het interieur.

INVESTERING VOOR JAREN
$ De robuuste constructie van de sectionaalpoorten worden vervaardigd
uit weerbestendig aluminium. Hierdoor zal de poort zijn esthetische
waarden voor vele jaren behouden.
$ No-SCRATCH beglazing zorgt voor een duurzame en langdurige
bescherming tegen krassen.
$ Materialen van de hoogste kwaliteit gecombineerd met een modern
uiterlijk zorgen voor een gegarandeerd betrouwbaar gebruik van onze
sectionaalpoorten.

No-SCRATCH
Plate

TOEPASSING
$ Het modulaire systeem van de industriële poorten biedt de
mogelijkheid om de uiteindelijke uitstraling van de poort aan te passen.
$ Alle poortelementen, zowel aluminium als stalen panelen, kunnen
zonder problemen gecombineerd worden.
$ Standaard en maatwerk afmetingen kunnen worden aangepast aan
de eisen van de industriële constructie.
$ Een lage drempel bij een loopdeur zorgt voor een ergonomische
oplossing, zeker belangrijk bij intensief gebruik.

RUIME KEUZE IN KLEUREN
$ De kleur is een belangrijk onderdeel van de uitstraling. WIŚNIOWSKI
biedt een ruim palet aan kleuren ook voor industriële poorten.
$ Naast standaardkleuren bieden wij een ruime keuze aan RAL-kleuren.
$ Een ruime keuze aan kleuren geeft de mogelijkheid het gebouw een
individueel en uniek karakter te geven.
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SECTIONAALPOORTEN - EIGENSCHAPPEN
MakroPro INVEST, MakroPro Alu INVEST
TECHNISCHE BESCHRIJVING
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Slappe kabelbeveiliging
zorgt ervoor dat de kabel niet van de trommel loopt
als het poortblad wordt geblokkeerd.

Warmteoverdrachtscoëfficiënt Geluidsabsorptiecoëfficiënt
van de poort

COMPROMISLOZE
INVESTERING

6

MakroPro INVEST en MakroPro Alu INVEST poorten zijn de juiste investering, de hoogste kwaliteit voor
de juiste prijs. De poorten zijn gemakkelijk te monteren. Standaard slappe kabelbeveiliging bij elektrisch
aangedreven poorten verminderen de benodigde bovenruimte zonder de doorrijhoogte te verlagen.

Kettingbediening
wordt gebruikt om de poort handmatig te bedienen. Er
wordt een ketting gebruikt die gelijk is aan de lengte van
de geleider.
10
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Veerbreukbeveiliging
zorgt ervoor dat het poortblad niet naar beneden
valt bij een veerbreuk.
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* - voor een poort met dubbelwandig acrylglas
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SECTIONAALPOORTEN - EIGENSCHAPPEN
MakroPro, MakroPro Alu
TECHNISCHE BESCHRIJVING
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Gegalvaniseerde of gecoate veren
de balancering van het gewicht van van het poortblad
is extra beschermd tegen corrosie.

Warmteoverdrachtscoëfficiënt Geluidsabsorptiecoëfficiënt
van de poort

FUNCTIONELE EN BEWEZEN
OPLOSSINGEN

3

Het gewicht van de MakroPro en MakroPro Alu sectionaalpoorten wordt perfect uitgebalanceerd door
het gebruik van torsieveren welke zijn gemonteerd op een gegalvaniseerde as. Hierdoor is een soepele
bediening gegarandeerd. Comfortabele bediening van de MakroPro en MakroPro Alu poorten kan op
verschillende manieren: kettingbediening, koordbediening of een aandrijving met op-stop-neer stuurkast. Het
modulaire systeem van de stuurkast stelt u in staat om verschillende systemen aan te sluiten, zoals
bijvoorbeeld een carwashinstallatie.

Metalen grendel
wordt gebruikt in poorten met een slot en zorgt ervoor
dat de poort niet kan bewegen.
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5

6

11
12

2
10
3

Geïntegreerde beveiliging
verhindert dat het poortblad valt bij een veerbeuk.
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Kettingspanner
wordt gebruikt in combinatie met een kettingbediening.
Zorgt ervoor dat de ketting vast blijft staan en
garandeert een gemakkelijke en soepele bediening.

5

Koordbediening
toegepast bij handmatige bediening van poorten
kleiner dan 9 m2 en niet hoger dan 3 meter.

6

Kettingbediening
wordt gebruikt om de poort handmatig te bedienen. Er
wordt een ketting gebruikt die gelijk is aan de lengte van
de geleider.
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SECTIONAALPOORTEN - EIGENSCHAPPEN
MakroPro 100, MakroPro Alu 100
TECHNISCHE BESCHRIJVING

8
9

7

13

14

17

7
15

16

Aantal cycli

100

1,07

U=

2

W/m x K

DUIZEND

Aantal cycli
van de torsieveren

23
Rw=

dB

Aandrijfas
met geïntegreerde aandrijving tilt het gewicht van het
poortblad, met twee stalen kabels welke worden
opgerold op kabeltrommels gemonteerd op het
uiteinde van de as.

Warmteoverdrachtscoëfficiënt Geluidsabsorptiecoëfficiënt
van de poort

EENVOUDIGE BEDIENING
EN LANGDURIGE PRESTATIES
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MakroPro 100 en MakroPro Alu 100 industriële sectionaalpoorten zijn standaard uitgevoerd met een
speciale geïntegreerde 3-fase aandrijving. Deze oplossing zorgt ervoor dat de poort kan worden
aangepast aan de speciale eisen van industriële hallen en magazijnen. Door het vervangen van de
conventionele veren door een modern aandrijfsysteem kan de deur meer dan 100 000 cycli uitvoeren!
De aandrijving garandeert een langdurig gebruik en comfortabele bediening. Snelle en gemakkelijke
installatie en geen meerprijs voor buiten standaard railsystemen zijn enkele van de
voordelen van de MakroPro 100 en MakroPro Alu 100 poorten.
Demper
stabiliseert de aandrijving.
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Aandrijving
is uitgerust met een geluidsarm zelfblokkerend
wormwiel en blokkeersysteem die de poort blokkeert bij
stroomuitval, ongeacht de snelheid, richting of positie.
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SECTIONAALPOORTEN - EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE BESCHRIJVING

Deurdranger
kan gemonteerd worden op een loopdeur van een
handmatig bediende poort. Dit is aanbevolen voor
elektrisch bedienbare poorten.

Lage drempel bij loopdeuren
Om de functionaliteit van de loopdeur te vergroten is het nu mogelijk om de loopdeur uit te
voeren met een andere innovatieve oplossing- een lage drempel. De nieuwe, meer
ergonomische drempel is gemaakt van een 30 mm hoog aluminium profiel. De constructie van
de sectionaalpoort met lage drempel behoudt volledig zijn stabiliteit.

Anti-panieksluiting
maakt een snelle en veilige opening van de loopdeur
mogelijk.

BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE

STERKE EN ROBUUSTE
CONSTRUCTIE

(D)

(C)

De basiselementen van de poort zijn gemaakt uit gegalvaniseerd staal (geleiders,
schroeven) of gegalvaniseerd en daarna gepoedercoat staalplaat (panelen).
Het poortblad is opgebouwd met segmenten met de dikte van 40 mm.
(B)

Langdurig gebruik is gegarandeerd door panelen van hoge kwaliteit, verkrijgbaar in
verschillende soorten: een volledig stalen paneel (A), een stalen paneel met vensters (B),
aluminium glaspaneel (C) VISUAL aluminium glaspaneel (D)
(A)

Het fabricageproces van het sectionaalpoortpaneel heeft een uniek meer-laags staalplaat
buigsysteem, die zorgt voor een stabiele montage van de scharnieren.
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A

A

10

11

B

B

Versteviging voor de montage van
de scharnieren - vijf lagen van
staalplaat.

Robuuste constructie
de unieke vorming van de metaalplaat is de basis van
een goede sectionaalpoort.

12

Handmatige greep en slot
een simpele en doelmatige oplossing om de poort te
vegrendelen.

15

Afzuiging
gemaakt van aluminium met een binnendiameter van
83mm, zorgt voor de afvoer van gassen.

Gelagerde looprollen
zorgen voor een rustige loop van de poort.

13

Aluminium panelen met glas
laat daglicht toetreden.

Enkel of dubbel acrylglas

is een duurzame kunststofbeglazing.

14

Aluminium ventilatiepaneel
brengt meer ventilatie, vooral toe te passen daar waar
ventilatie nodig is.

16

Rooster
de makkelijkste manier voor luchtcirculatie. Wordt
gemonteerd in de bodemsectie van de poort.

Loopdeur
maakt gemakkelijke communicatie mogelijk zonder de
volledige poort te openen.
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SECTIONAALPOORTEN - VEILIGHEID

Veilige poorten van WIŚNIOWSKI
De CE-markering van de industriële poorten betekent dat deze voldoen aan de Europese norm
EN 13241-1
WIŚNIOWSKI industriële poorten worden gefabriceerd in overeenstemming met ISO 9001 en
andere geldende normen.
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17

Speciaal geprofileerde panelen
zorgen ervoor dat vingers niet bekneld kunnen worden
tijdens het openen of sluiten. Vingerklembeveiliging zowel
aan de binnen- als aan de buitenzijde en ook op
plaatsen waar de scharnieren of loopdeur zijn
gemonteerd.

19

20

Anti-optil bescherming
zorgt ervoor dat de deur van buitenaf niet geopend
kan worden door ongenode gasten.

Kabelbreukbeveiliging
bestaat uit een mes dat zich vastslaat in de geleider
waardoor de poort niet naar beneden kan vallen.

Loopdeur voorzien van een openingsbegrenzer

Open deur sensor
zorgt ervoor dat de sectionaalpoort niet geopend kan
worden als de loopdeur niet volledig gesloten is.

21

Onderloopbeveiliging
wordt gemonteerd in het rubber van de bodemsectie
zorgt ervoor dat de poort terug gaat naar de open
positie als de poort in contact komt met een obstakel.

beschermt de poort voor ongecontroleerd openen
waardoor de poort beschadigd zou kunnen raken.

VEILIGHEID EN COMFORT
STANDAARD
Het belangrijkste bij het gebruik van een poort is de veiligheid - WIŚNIOWSKI poorten voldoen aan de
hoogste standaarden. Wij hebben een aantal beveiligingen aangebracht om de veiligheid te garanderen
en 100% comfort, zowel bij gebruik als bij rust van de poort. Alle elementen van de WIŚNIOWSKI
industriële poorten zijn ontworpen en ontwikkeld door een ervaren team van professionals. Elk element is
onderworpen aan gedetailleerde veiligheids- en duurzaamheidstesten.
Dit garandeert de hoogste wereldwijde standaard van het product.

Voorlopende fotocel
wordt geinstalleerd bij poorten met aandrijving en
loopdeur met lage drempel.
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SECTIONAALPOORTEN - DESIGNS

De hoge kwaliteit en de esthetische waarde van WIŚNIOWSKI
sectionaalpoorten zijn de oplossing voor veeleisende klanten.
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POORT MODELLEN

Profileringen van sectionaalpoorten

industriële poort met vlakke profilering

industriële poort met horizontaal smalle profilering

industriële poort met horizontaal brede profilering

industriële poort met V-profilering

Voorbeelden van beglazing en designs

Industriële poort voorzien van vensters
type A-1

Industriële poort voorzien van vensters
type A-1

Industriële sectionaalpoort voorzien van aluminium
vensterpaneel

Industriële sectionaalpoort met een aluminium
beglaasd paneel met loopdeur

Industriële sectionaalpoort voorzien van aluminium
VISUAL vensterpaneel

Aluminium industriële sectionaalpoort voorzien
van VISUAL vensterpanelen

Aluminium industriële sectionaalpoort

Aluminium industriële sectionaalpoort voorzien
van stalen bodemsectie en loopdeur

ZIJDEUREN EN LOOPDEUREN

Een loopdeur ingebouwd in het poortblad is een praktische oplossing bij veelvuldig gebruik. Loopdeursensoren
zorgen ervoor dat de industriële poort alleen elektrisch bediend kan worden als de loopdeur volledig gesloten
is. Afhankelijk van de aanwezige ruimte is het mogelijk om een zijdeur in kleur en design passend bij de poort te
bestellen.
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SECTIONAALPOORTEN - RAILSYSTEMEN

Vele mogelijkheden maken
individueel maatwerk

22

RAILSYSTEMEN
– MakroPro INVEST, MakroPro Alu INVEST

Overzicht van types railsystemen voor
industriële sectionaalpoorten
STL

LH

Standaard railsysteem

HL

Verlaagd railsysteem voor
collectieve garages.

HLO

High lift railsysteem

STLK

High lift railsysteem met
verlaagd veersysteem,
aan te raden
bij dockshelters

– MakroPro, MakroPro Alu
¨

– MakroPro 100, MakroPro Alu 100

LHP

Verlaagd railsysteem voor
collectieve garages.

VL

Verticaal railsysteem

LHPZ

Verlaagd railsysteem voor
collectieve garages.

VLO

Verticaal railsysteem met
verlaagd veersysteem

HLK

Daklijnvolgend
railsysteem

Verhoogd daklijnvolgend
railsysteem

De WIŚNIOWSKI sectionaalpoorten kunnen gei nstalleerd worden in zowel nieuwbouw als renovatie. Het toepassen van een
geschikt railsysteem zorgt ervoor dat de poort kan worden aangepast aan de eigenschappen van het gebouw. Afhankelijk van het
gebouw zijn er meerdere railsystemen beschikbaar.
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SECTIONAALPOORTEN - KLEUREN

Een RAL-kleur naar keuze biedt
onbeperkte mogelijkheden.
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KLEUREN

Industriële sectionaalpoorten
Standaardkleuren

Koolzaadgeel, RAL 1021

Vuurrood, RAL 3000

Gentiaanblauw, RAL 5010 Loofgroen, RAL 6002

Antraciet grijs, RAL 7016

Kiezelgrijs, RAL 7032

Sepia bruin, RAL 8014

Wit aluminium, RAL 9006

Grijs aluminium, RAL 9007 Verkeerswit, RAL 9016

De industriële sectionaalpoort kan worden
gespoten in elke RAL kleur
WIŚNIOWSKI sectionaalpoorten zijn verkrijgbaar in een groot
aantal kleuren. Wij bieden de mogelijkheid om de poort aan
te passen zodat deze niet alleen perfect in het gebouw past:
maar één geheel vormt met het gebouw en perfect matcht
met de kleuren van het bedrijf, de gevel en de omgeving.

Speciale kleuren
Golden oak
2178001

Nut brown
2178007

Mahonie
2097013

Antique oak
3211006-148

Oregon
1192001-167

Macore
3162002-167

Dark oak
2052098-167

Swamp oak
3167004-167

Tabasco,
2222004-195

Soft cherry
3214009-195

Winchester
49240 XA

Siena rosso
49233 PR

Siena noce
49237 PN

Sapeli
2065021-167

Siena PL
49254-015

AnTEAK
3241002-195

Black Cherry
3202001-167

Metbrush zilver
F436-1002

Silbergrau
F436-5049

Cremewit
137905-167

Wit
915205-168

Donker groen
612505-167

Antraciet grijs
701605-167

Chocolate brown
887505-1167

Rustic oak
3149008-1167

Natural oak
3118076-1168

Daglezja
3152009-1167

Sheffield oak brown
F436-3087

Sheffield oak light
F456-3081

Antraciet

Het is niet aan te raden donkere kleuren toe te passen op poorten die worden blootgesteld aan veel zonlicht.
Getoonde kleuren en glansgraden kunnen worden gezien als visueel hulpmiddel.
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BR-100 ROLPOORTEN

WISNIOWSKI roldeuren,
comfort is standaard
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VOORDELEN
COMFORT IS STANDAARD
$ Een volledig geïntegreerde aandrijving zorgt voor een eenvoudige
bediening en vergemakkelijkt het werk van uw medewerkers
$ Geleiders voorzien van borstels en een geluidsarme aandrijving
zorgen voor een geluidsarme poort.
$ Lamellen voorzien van vensters verlichten het interieur, ventilatielamellen
zorgen voor frisse lucht.

AANDACHT VOOR DETAILS
$ De aluminium profielen van de rolpoort zijn met speciale precisie en
met oog voor detail gemaakt.
$ Hoogwaardige borstels aan zowel zij- als bovenkant zorgen voor een
perfecte bescherming tegen stof, vocht, koude en geluid.
$ De onderkant van de rolpoort is voorzien van een vorstbestendig
rubber die beschermt tegen vuil en dicht kleine oneffenheden in de
vloer.

RUIMTEBESPAREND
$ De ideale oplossing voor gebouwen waar ruimtebesparing belangrijk
is of waar montage van horizontale geleiders niet mogelijk is.
$ Na het oprollen van de poort neemt deze weinig bovenruimte in.
Hierdoor is er veel vrije ruimte onder het dak en aan beide zijden.

LANGETERMIJNINVESTERING
$ Alle elementen van de poort zijn gemaakt van aluminium, een
materiaal met onvergelijkbare technische en weersbestendige
eigenschappen.
$ De meelopende oprolas zorgt ervoor dat het poortblad in een
verticale lijn op- en afrolt.
$ De beugels zorgen voor ruimte tussen de profielen als het deurblad
wordt opgerold en dat het deurblad niet beschadigd wordt.
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ROLPOORTEN - EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE BESCHRIJVING

3
4

Rolpoorten - stuurkast
aandrijving
De stuurkast zorgt voor een
gemakkelijk bediening. Rolpoorten
zijn standaard elektrisch
aangedreven.
5

Bediening kan via de stuurkast, een
sleutelschakelaar of
afstandsbediening

6
1

Bij stroomuitval kan de poort
handmatig worden geopend met
een slingerstang of noodketting die
gemonteerd is op de motor.

1

Aluminium geleiders
worden achter de dag gemonteerd en zijn voorzien van
een borstelafdichting.

VEILIGHEID
BIJ GEBRUIK

2

Noodhandbediening
Mocht de stroom uitvallen kan de poort handmatig
worden geopend met behulp van een slingerstang (A)
of door middel van een noodketting bediening (B).

6

Een robuuste constructie, het gebruik van hoogwaardige materialen volgens de hoogste productienormen
en een reeks van veiligheidsvoorzieningen, zorgen voor een veilige en comfortabele bediening van
WIŚNIOWSKI industriële rolpoorten. Elektrisch bedienbare poorten zijn standaard voorzien van
onderloopbeveiligingen.
Hierdoor voldoen de WIŚNIOWSKI industriële rolpoorten aan de hoogste veiligheidsnormen.
De stuurkast van de WIŚNIOWSKI rolpoort kan worden geprogrammeerd zodat de rolpoort automatisch
sluit na een vooraf geprogrammeerde tijd.
Onderloopbeveiliging
gemonteerd in het rubber van de onderlat en zorgt
ervoor dat de poort stopt en terugloopt naar de open
positie indien de poort in contact komt met een obstakel.
28

2

3

4

5

25 [mm]

100 [mm]

5

6

AW100 profiel
lichtgewicht aluminium profiel gevuld met CFK vrij
polyurethaanschuim.

1

3

Afdekkappen
Zorgen voor ruimte tussen de profielen als de poort wordt
opgerold, zorgt voor een geluidsarm gebruik en verlengt
de levensduur van de lamellen.

4

lamellen voorzien van vensters
zorgt voor extra licht in de ruimte. De vensters zijn
verdeeld over de volledige breedte van de lamel en is in
harmonie met het uiterlijk van de deur.

Lamellen voorzien van ventilatie
zijn voorzien van geperforeerd staalplaat en zorgen voor
frisse lucht in de ruimte.

29

ROLPOORTEN - DESIGNS EN KLEUREN

De uiteindelijke vormgeving van de poort wordt bepaald door de kleur, vorm,
afmetingen en eigenschappen die u naar eigen keuze kunt samenstellen.
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POORT DESIGNS

Functionaliteit wordt geboden door
de BR-100 industriële rolpoort
Door zijn compact ontwerp kan de rolpoort toegepast worden in bijna elke ruimte. De poort belemmert de werking niet van andere machines, zoals kranen of
heftrucks. De poorten worden direct achter de opening gemonteerd, nemen geen ruimte voor het gebouw in, en de minimaal benodigde bovenruimte is 540
[mm]

BR-100 poort

BR-100 poort (venster voorbeeld)

BR-100 poort met ventilatielamellen

Vensters of ventilatielamellen
Om een ruimte te verlichten is het raadzaam om lamellen met vensters toe te passen. Deze optie
spaart energie. Lamellen met vensters geven bovendien zicht naar buiten zonder de volledige poort
te hoeven openen. De mogelijkheid tot het toepassen van lamellen met vensters verhoogt de
esthetische waarde van de poort. De luchtstroom in de ruimte zorgt voor een goede
luchtvochtigheid. Ventilatielamellen welke op dezelfde manier worden aangebracht als lamellen met
vensters, zorgen voor natuurlijke ventilatie voor frisse lucht binnen.

Aluminium deuren
Deur voorzien van AW100
profielen

Deuren voorzien van AW100
profielen met vensters

Aluminium deuren kunnen worden aangepast aan elk type rolpoort om aan te sluiten bij het uiterlijk,
kleur en vulling. De deuren zijn verkrijgbaar met dezelfde vensters als toegepast in de
garagepoorten.

KLEUREN

Vuurrood, RAL 3000

Gentiaanblauw, RAL 5010

Lichtblauw, RAL 5012

Basalt grijs, RAL 7012

Grijs bruin, RAL 8019

Wit aluminium, RAL 9006

Grijs aluminium, RAL 9007

Puur wit, RAL 9010

Antraciet grijs, RAL 7016

Sepia bruin, RAL 8014

Het is niet aan te raden donkere kleuren toe te passen op deuren die worden blootgesteld aan veel zonlicht.
Getoonde kleuren en glansgraden kunnen worden gezien als visueel hulpmiddel.
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SCHUIFPOORTEN

WIŚNIOWSKI schuifpoorten
- een simpele en voordelige oplossing
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VOORDELEN
EXPERT IN MOEILIJKE SITUATIES
$ WIŚNIOWSKI schuifpoorten geven geen extra last aan het dak en
zijn juist toe te passen in gebouwen waar een sectionaalpoort of
rolpoort niet kan worden gemonteerd door geen of te weinig
bovenruimte.
$ Schuifpoorten maken het mogelijk grote openingen af te sluiten, een
simpel ontwerp maar een veelzijdig bewezen oplossing voor extreme
omstandigheden.
$ De poort is afgewerkt met rubberen afdichtingen op het poortblad,
wanden en vloer, hierdoor vergroten zij de isolatiewaarden van de
poort.

VOORDELIGE OPLOSSING
$ Schuifpoorten zijn een bewezen oplossing voor werkplaatsen,
industriële hallen en magazijnen.
$ Bestaan uit slechts een aantal onderdelen die niet enkel effect hebben
op de functionaliteit maar ook op de prijs.
$ Een minimaal aantal onderdelen brengt niet alleen een eenvoudige
installatie met zich mee, maar ook een zorgeloze bediening en
onderhoud.

MAATWERK
$ Schuifpoorten kunnen worden vervaardigd met één of twee vleugels
(schuiven naar elkaar toe) met een symmetrische of asymmetrische
verdeling van de vleugels.
$ Schuifpoorten kunnen worden voorzien van vensters, roosters en
loopdeuren.
$ Kunnen zowel binnen als buiten worden toegepast - als afscheiding
van twee separate ruimtes.

ROBUUSTE EN VEILIGE CONSTRUCTIE
$ De robuuste constructie van het poortblad is gemaakt van
gegalvaniseerd stalen profileren, welke een langdurig gebruik
garanderen.
$ De poortbladvulling is gemaakt uit staalplaat - Trapeze T-10, voorzien
van poedercoating op polyesterbasis. De vulling kan verticaal of
horizontaal worden aangebracht.
$ Voor meer veiligheid kunnen beide poortbladen (de actieve en de
passieve) worden voorzien van een tweepuntssluiting met
gepatenteerde sloten.
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SCHUIFPOORTEN - EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE BESCHRIJVING

1

Gecertificeerde
kwaliteit
Het productieproces van de
WIŚNIOWSKI schuifpoorten wordt
continu bewaakt voor absolute
veiligheid. De productie wordt verricht
conform het ISO 9001
kwaliteitsmanagementsysteem. Onze
poorten voldoen aan alle eisen van de
Europese norm EN 13241-1.

3

Gegarandeerd aantrekkelijke prijzen
voor de WIŚNIOWSKI schuifpoorten
dankzij een simpele maar uiterst
betrouwbare constructie.

5

1

Looprails afdekkap
naast een esthetische waarde beschermt de afdekkap de
rails tegen regen.

EENVOUDIGE CONSTRUCTIE
- VELE MOGELIJKHEDEN

2

Kogelgelagerde wielen
garanderen een lang en geluidsarm gebruik.

6

Schuifpoorten worden in groot aantal afmetingen gemaakt en zijn bovendien een
kostenbesparende oplossing.
Indien de ruimte die wordt afgesloten door een schuifpoort verlicht moet worden, is het mogelijk om
vensters met dubbele acrylbeglazing toe te passen. Horizontale of verticale profilering laat de
poort uitstekend bij het gebouw aansluiten.

geschroefde verbindingen
van de geleiders vergemakkelijken de aanpassingen aan
de poort.
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6

1

2

4

3

4

5
PVC panelen
of staalplaat

polystyreen
schuim
300 [mm]

staalplaat

Poortblad
wordt gemaakt van staalplaat (trapezium T-10), die een
goede stevigheid garandeert.

Een gei soleerde poort
is mogelijk ter verbetering van de isolatie van het gebouw

Kratkarooster
wentylacyjna
wordt gemonteerd in de onderzijde van de poort en zorgt
voor frisse lucht binnen
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SCHUIFPOORTEN - DESIGNS EN KLEUREN

WIŚNIOWSKI schuifpoorten
- bewezen technologie en eenvoudige installatie

36

DEUR DESIGNS

Maximale functionaliteit wordt geboden
door een schuifpoort
Ze zijn verkrijgbaar met enkele of dubbele vleugel, met verticale of horizontale profilering van trapezium T-10 deurbladvulling. Verder kunnen ze worden
uitgevoerd met een loopdeur, vensters of ventilatieroosters.

Schuifpoort met verticale profilering, een symmetrische verdeling.

Schuifpoort enkele vleugel gevuld met T-10 metaalplaat,
verticaal geprofileerd

Schuifpoort enkele vleugel gevuld met T-10 staal plaat,
verticale profilering, incl. loopdeur en horizontaal geplaatste vensters

Stalen zijdeuren zijn volledig
bijpassend te verkrijgen bij
een schuifdeur, met hetzelfde
design (verticaal of
horizontaal geprofileerd) en
kleur. Ze zijn verkrijgbaar met
of zonder ventilatieroosters
en vensters van hetzelfde
type die gebruikt worden bij
schuifpoorten.
Dubbel vleugelige schuifpoort voorzien van T-10 staalplaat,
verticaal geprofileerd, voorzien van roosters en verticaal
geplaatste vensters

Dubbel vleugelige schuifpoort voorzien van T-10 metaalplaat,
horizontaal geprofileerd

Stalen zijdeur voorzien van
trapezium T-10 staalplaat,
verticaal geprofileerd

KLEUREN

Mosgroen, RAL 6005

Antraciet grijs, RAL 7016

Verkeerswit, RAL 9016

Verkeerswit, RAL 9016

Licht grijs, RAL 7035

Sepia bruin, RAL 8014

Chocolade bruin, RAL 8017

Wit aluminium, RAL 9006

Het is niet aan te raden donkere kleuren toe te passen op deuren die worden blootgesteld aan veel zonlicht. Getoonde kleuren en glansgraden kunnen worden gezien als visueel hulpmiddel.
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INDUSTRIËLE POORTEN - ELEKTRISCHE AANDRIJVINGEN

De keuze voor de juiste aandrijving zorgt voor een betrouwbare
werking van de WIŚNIOWSKI industriële poorten.
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Code schakelaars

Elektromat SE Totman + WS-900 stuurkast
P mechanische eindschakelaars op de motor,
P voeding: 3x400 [V],
P drieweg schakelaar: op (met pulse contact) - stop - neer (geen
pulse contact),
P WS-900 stuurkast,
P niet uitbreidbaar,
P zelfborgende reductiekast met een druk-gegoten aluminium
huisvesting,
P kettingbediening als nood handbediening, lengte ketting
aangepast aan hoogte looprails,
P thermische beveiliging van de motor,
P bedieningschakelaar met op-stop-neer functie,
P aandrijving in IP54 en IP65 klassen,
P in ED 60% versie.

binnen

buiten

Activeert de poort met een persoonlijke code.
Kan zowel binnen als buiten gemonteerd
worden.

Proximity kaart lezer

elektromat SE automatic + TS-970AW stuurkast
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

elektronische eindschakelaars in te stellen vanaf de stuurkast,
voeding .: 3x400 [V],
stuurkast TS-970AW: op- stop- neer (met pulse contact),
onderloopbeveiliging,
uitbreidbaar,
zelfborgende reductiekast met een druk-gegoten aluminium
huisvesting,
kettingbediening als nood handbediening, lengte ketting
aangepast aan hoogte looprails,
thermische beveiliging van de motor,
stuurkast met geïntegreerde op-stop-neer drukknoppen,
ingebouwde automatische sluiting,
digitaal display voor alle instelbare functies,
toerental sensor,
aandrijving in IP54 en IP65 klassen,
in ED 60% en 100% versie.

Maakt het mogelijk de poort te open met
sleutelkaarten of sleutelhangers. Om de aandrijving
te starten moet u de kaart of sleutelhanger voor de
lezer houden.

Waarschuwingslamp

doet dienst als waarschuwing. Een knipperende
oranje lamp geeft aan dat de poort in beweging is.

Stoplichten

elektromat SE automatik S + TS-981 stuurkast
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

elektronische eindschakelaars in te stellen vanaf de stuurkast,
voeding .: 3x400 [V],
TS-981 stuurkast: op-stop-neer (met pulse contact),
onderloopbeveiliging,
uitbreidbaar en uit te rusten met verkeersregelsysteem met stoplichten,
sturing met stoplichten,
zelfborgende reductiekast met een druk-gegoten aluminium huisvesting,
kettingbediening als nood handbediening, lengte ketting aangepast
aan hoogte looprails,
thermische beveiliging van de motor,
stuurkast met geintegreerde op-stop-neer drukknoppen,
ingebouwde automatische sluiting,
digitaal display voor alle instelbare functies,
toerental sensor,
sturing mogelijk aan de hand van rookafvoersystemen,
slot functie,
aandrijving in IP54 en IP65 klassen,
in ED 60% en 100% versie.

helpen het verkeer te regelen in de nabijheid van de
poort. Compleet met twee lampen: groen en rood geeft
aan of de poort in geopende of gesloten positie is.

Sleutelschakelaar

De schakelaar activeert de poort door middel
van een sleutel. Aan te raden als het bedienen
van de poort gecontroleerd dient te gebeuren.
– MakroPro INVEST, MakroPro Alu INVEST, MakroPro, MakroPro Alu

– MakroPro 100, MakroPro Alu 100

– BR-100
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INDUSTRIËLE POORTEN - AANDRIJVINGEN

Bewegingssensor radar

Elektromat SE Totmann 230
P mechanishe eindschakelaars op de motor,
P voeding: 1x 230 [V],
P 3 weg schakelaar: op (met pulse contact) - stop - neer (geen pulse
contact),
P niet uitbreidbaar,
P zelfborgende reductiekast met een PVC huisvesting,
P kettingbediening als nood handbediening, lengte ketting
aangepast aan hoogte looprails,
P thermische beveiliging van de motor,
P 3-weg schakelaar: op-stop-neer,
P aandrijving in IP54 klasse,
P in ED 40% versions.

De sensor zorgt voor automatische opening als er
een persoon of wagen voor de poort staat.

Radio ontvanger

Elektromat SE Automatik 230
P
P
P
P
P
P
P

zorgt voor een eenvoudige bediening door
middel van zenders (afstandbedieningen)
eL3V5Q – 64 handzenders,
eLR1Q2 –18 handzenders,
eL4000 – 4000 handzenders.

P
P
P
P
P
P

Handzender

mechanische eindschakelaars op de motor,
voeding: 1x 230 [V],
T-720 stuurkast : op-stop-neer (met pulse contact),
onderloopbeveiliging,
uitbreidbaar,
zelfborgende reductiekast met een PVC huisvesting,
kettingbediening als nood handbediening, lengte ketting
aangepast aan hoogte looprails,
thermische beveiliging van de motor,
automatische bediening en een stuurkast: op-stop-neer,
ingebouwde automatische sluiting functie,
veiligheidsonderdelen worden getest voor elke activatie,
aandrijving in IP54 klasse,
in ED 40% versie.

4-kanaals handzender

Elektromat SE Automatik DU + TS -970AW stuurkast
werkt met een radio-ontvanger en zorgt voor voor
bediening van de aandrijving. Eén enkele
handzender kan worden gebruikt op 4
verschillende deuren (4-kanaals handzender).

Fotocellen

HIGH SPEED AANDRIJVING VOOR SNELLE
OPENING, BIJVOORBEELD VOOR
POLITIEBUREAUS OF BRANDWEERKAZERNES

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

elektronische eindschakelaars instelbaar vanaf de stuurkast,
voeding 3x400 [V],
TS-970AW of TS-981 stuurkast: op- stop- neer (met pulse contact),
onderloopbeveiliging,
inregelbare opening en sluitsnelheid,
soft start en soft stop,
automatische aanpassing van snelheid en stopkracht,
uitbreidbaar,
zelfborgende reductiekast met een druk-gegoten aluminium
huisvesting,
kettingbediening als nood handbediening, lengte ketting aangepast
aan hoogte looprails,
thermische beveiliging van de motor,
stuurkast voorzien van geintegreerde op-stop-neer drukknoppen,
ingebouwde automatische sluitfunctie,
digitaal display voor alle instelbare functies,
toerental sensor,
motor in IP54 en IP65 klassen,
in ED 60% versie.

indien er een obstakel de infraroodstraal in de
opening onderbreekt, gaat de poort weer naar
de open positie.
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– MakroPro INVEST, MakroPro Alu INVEST, MakroPro, MakroPro Alu

– MakroPro 100, MakroPro Alu 100

– BR-100

Noodstopknop

Elektromat SI Totmann + WS-900 stuurkast
P mechanische eindschakelaars op de motor,
P voeding: 3x400 [V],
P 3-weg schakelaar: op (met pulse contact)- stop - neer (geen
pulse contact),
P WS-900 stuurkast,
P niet uitbreidbaar,
P zelfborgende reductiekast met een druk-gegoten aluminium
huisvesting,
P transmissie met een vergrendelinrichting en een
elektromagnetische rem,
P Hoge druk gegoten aluminium motorhuis,
P slingerstang voor noodbediening bij stroomuitval,
P thermische beveiliging van de motor,
P stuurkast met 3 weg schakelaar: op- stop - neer,
P motor in IP54 en IP65 klassen,
P in ED 60% versie.

Totmann

Automatik

stopt de poort onmiddellijk in geval van nood.

Universele 3 weg schakelaar

Elektromat SI Automatik + TS -970AW stuurkast
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

mechanische eindschakelaars op de motor,
voeding: 3x400 [V],
TS-970AW stuurkast .: op - stop - neer (met pulse contacten),
onderloopbeveiliging,
uitbreidbaar,
zelfborgende reductiekast met een druk-gegoten aluminium
huisvesting,
transmissie met een vergrendelinrichting en een
elektromagnetische rem,
Hoge druk gegoten aluminium motorhuis,
slingerstang voor noodbediening bij stroomuitval,
thermische beveiliging van de motor,
stuurkast met geintegreerde op - stop - neer drukknoppen,
ingebouwde automatische sluitfunctie,
digitaal display voor alle instelbare functies,
toerental sensor,
motor in IP54 en IP65 klassen,
in ED 60% en 100% versie.

De schakelaar zorgt voor
gedeeltelijke (indien
geprogrammeerd door de
gebruiker) opening
Stuurt de poort door middel
van drukknoppen

Slot met sleutel

Totmann

Elektromat SE Automatik versie ER + TS -970AW stuurkast
SNELLE ONTKOPPELING
IN GEVAL VAN
STROOMUITVAL

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

elektronische eindschakelaars insetlbaar vanaf de stuurkast,
voeding 3x400[V],
TS-970AW stuurkast: op- stop- neer (met pulse contacten),
onderloopbeveiliging,
uitbreidbaar,
zelfborgende reductiekast met een druk-gegoten aluminium
huisvesting,
thermische beveiliging van de motor,
stuurkast met geintegreerde op-stop-neer drukknoppen,
ingebouwde automatische sluitfunctie
digitaal display voor alle instelbare functies,
toerental sensor,
motor in IP54 en IP65 klassen,
in ED 60% en 100% versie.

Automatik

Het slot zorgt voor blokkering van de
bedieningsknoppen

Trekschakelaar

maakt het mogelijk de poort te bedienen zonder
handzenders

– MakroPro INVEST, MakroPro Alu INVEST, MakroPro, MakroPro Alu

– MakroPro 100, MakroPro Alu 100

– BR-100
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GALERIJ - SECTIONAALPOORTEN
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GALERIJ - SECTIONAALPOORTEN
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GALERIJ - SECTIONAALPOORTEN

46

47

GALERIJ - ROLPOORTEN
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GALERIJ - SCHUIFPOORTEN
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COMPLEET AANBOD VOOR INDUSTRIËLE GEBOUWEN
WIŚNIOWSKI staat voor producten van topkwaliteit die gefabriceerd worden in één van de meest technologische en geavanceerde fabrieken van Centraal-Europa.
Ons aanbod omvat complexe systemen om industriële gebouwen af te sluiten - van afsluitingen, verschillende poorten en deuren, tot aluminium of stalen deuren en ramen
en dit alles in verschillende brandwerende en inbraakwerende klassen.
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INDUSTRIELE POORTEN
WIŚNIOWSKI levert stalen en aluminium
poorten: sectionaal-, rol- en schuifpoorten. Alle
WIŚNIOWSKI poorten bieden volledige
veiligheid, zowel in open als gesloten stand,
onafhankelijk van het type bediening:
handmatig of elektrisch. De robuuste structuur
beveiligt de eigendommen. Het design zorgt
voor ongevalvrij verkeer in het industriële
gebouw en comfortabel en effectief gebruik in
elke situatie.

INDUSTRIEEL AFSLUITINGEN
De WIŚNIOWSKI industriële afsluitingen
staan gelijk aan maximale functionaliteit en
veiligheid, terwijl de esthetische integriteit van
alle afsluitingselementen wordt behouden.
Dankzij het modulair ontwerp kunnen
afsluitingselementen aan- en samengebracht
worden om perfect aan te sluiten aan het
gebouw en de omgeving.
Het systeem bestaat uit:
- schuif- en draaihekken,
- loopdeuren,
- gelaste gaaspanelen,
- industriële segmenten,
- staanders en bevestigingsmaterialen.

LAADDOCKS
WIŚNIOWSKI staat voor een complete
logistiek oplossing. Wij bieden verbeterde
veiligheid van de laadactiviteiten, verbeterd
timemanagement, verbeterde werkomstandigheden en onafhankelijkheid van
weersomstandigheden. Wij bieden een
compleet laaddock, zoals:
- levellers,
- dockshelters,
- geleidingswielen,
- rubberen buffers,
- sectionaalpoorten.
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ALUMINIUM KOZIJNEN
Speciale aluminiumsystemen bieden de
mogelijkheid om producten te produceren die
bestand zijn tegen vocht, UV en scheuren. State
of the art ontwerpen die het mogelijk maken
aluminium kozijnen toe te passen in de meest
buitenstandaard situaties.
Ons assortiment bestaat uit:
- deuren voor binnen en buiten,
- handmatige schuifdeuren,
- elektrisch bedienbare deuren,
- draai- en schuifdeuren,
- inbraakwerende deuren,
- paneel deuren,
- rookbestendige deuren,
- ramen, muren en gevels.

STALEN KOZIJNEN
Stalen kozijnen geproduceerd door
WIŚNIOWSKI hebben een hoge bestendigheid tegen mechanische impact, dankzij een
stevige constructie en lasmethode. Zelfs het
meest intensief gebruik zal niet snel bijdragen
aan schade.
Wij bieden een breed assortiment producten,
inclusief:
- profieldeuren,
- rookbestendige deuren,
- brandwerende deuren,
- inbraakwerende deuren,
- vaste ramen,
- profielmuren.

BRANDWERENDE KOZIJNEN
Brandwerende deuren, ramen en muren.
WIŚNIOWSKI producten bieden maximale
veiligheid en duurzaamheid in extreme
omstandigheden. Ze kunnen brandwerend zijn
in klassen: El 30 en El 60, S30 en S60
rookwerende klasse.
Ons assortiment bestaat uit:
- aluminium en stalen profieldeuren,
- vaste ramen en profielmuren,
- stalen deuren,
- aluminium en stalen rookwerende
profieldeuren,
- stalen rookwerende deuren,
- gevels en dakramen.
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Het bedrijf

TECHNOLOGIEËN

WIŚNIOWSKI is erkend fabrikant van garagepoorten en industriële

Know-how, ervaring en gekwalificeerd personeel gaan samen met een

poorten, afsluitingen en state of the art aluminium en brandwerende

effectieve toepassing van nieuwe technologieën. Een goed

kozijnen. Dit in Polen als daarbuiten.

samenwerkend bedrijfspotentieel maak het eenvoudig om innovatieve
concepten te integreren. Onze eigen R&D-afdeling biedt ons constante

Sinds 1989, bieden we een ruim assortiment producten voor individuele

groei, verbeterde technische eigenschappen van onze producten en de

klanten, investeerders en professionele gebruikers.

flexibiliteit om te voldoen aan de veranderde wetgeving en de hoogste
normen.

Op basis van ons potentieel, richten wij ons op het voortdurend verbeteren
van producten, technologieën, en managementstructuren, evenals ons

De CE-markeringen van onafhankelijke testbureaus zijn het bewijs van de

imago als betrouwbare, professionele partner. Wij geloven in een nauwe

productkwaliteit van WIŚNIOWSKI.

samenwerking met de klant om een optimaal en bevredigend resultaat
van elke investering te bereiken.
Wij werken op basis van het gei ntegreerd ISO-9001 managementsysteem en OHSAS-standaarden en produceren producten die voldoen
aan de eisen die klanten stellen op gebied van kwaliteit en veiligheid.

WIŚNIOWSKI

Aanbod

Garagepoorten

sectionaal, rol, kantel, openslaande, aandrijvingen

Industriële poorten

sectionaal, rol, schuif, aandrijving

Residentiële afsluitingen

schuif en dubbelvleugelige afsluitingen, loopdeuren, segmenten,
staanders, aandrijvingen

Industriële afsluitingen

schuif en dubbelvleugelige afsluitingen, loopdeuren, segmenten,
staanders, draadgaaspaneel, aandrijvingen

Aluminium kozijnen

Stalen kozijnen

Aluminium deuren, ramen, muren en gevels, automatische deuren,
brandwerende deuren, wanden en gevels.
stalen profieldeuren en wanden, brandwerende stalen deuren
en niet-brandwerende stalen deuren

Products presented in the record photos may be specially furnished and may differ from standard models • This folder is not an offer within the meaning of the Civil Code • The manufacturer reserves the right to introduce changes • N.B.: The colours
used in this folder are for general reference only • All rights reserved • Copying and use, also in parts, only on approval by WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
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