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Waarom WIŚNIOWSKI?

Al drie decennia lang handelen we in de geest 

van het idee van de oprichter van het merk 

WIŚNIOWSKI - Andrzej Wiśniowski, die zich ten 

doel stelde om innovatieve producten te creëren 

die aan alle behoeften van klanten voldoen.

Wij willen dat uw huis veilig en comfortabel 

is. Onze 30 jaar ervaring in de productie van 

poorten, ramen, deuren en afsluitingen stelt ons in 

staat onze klanten de beste kwaliteitsproducten 

aan te bieden. We weten wat een modern huis 

nodig heeft en wat de uitdagingen zijn voor de 

bewoners.

Op dit moment produceren we duizenden poorten, 

ramen, deuren en afsluitingen per dag op meer 

dan 200 000 m². Tegelijkertijd zijn we in staat 

om aan de individuele verwachtingen van onze 

klanten te voldoen. 

Ieder van ons heeft andere behoeften en 

verwachtingen, daarom luisteren we bij de 

ontwikkeling van onze producten vooral naar u. 

Maak kennis met het merk WIŚNIOWSKI - treed 

binnen in de wereld van comfort en veiligheid.
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WIŚNIOWSKI. Poorten, ramen, deuren, afsluitingen.
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Welkom in de wereld 
van de residentiële 
afsluitingen 
Bij de bouw van een eigen huis komt er een moment waarop men moet 

nadenken over de afsluiting van het perceel. Het vinden van een geschikt 

ontwerp garandeert dat de investering zich zal terugbetalen, een streling voor 

het oog zal blijven en een esthetisch element van de omgeving van het huis 

zal vormen. De afsluiting is meestal het eerste element van het terrein, waar 

voorbijgangers mee te maken krijgen. Het dient dus als visitekaartje van wat er 

achter schuilt. Een elegant ontwerp vereist dat wat binnen te zien is, hoe subtiel 

ook, aan de buitenkant wordt aangekondigd. Droomt u van een mooi huis? 

Vergeet dan ook niet om een mooie afsluiting te kiezen!
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DUURZAAMHEID VOOR JAREN
Alle elementen van de WIŚNIOWSKI afsluitingen worden onderworpen aan de beste methoden van 
corrosiebescherming in de vorm van verzinken en poederlakken. De zinklaag die verkregen wordt door het 
onderdompelen van de vooraf chemisch gereinigde constructie in een bad van vloeibaar zink, beschermt de 
elementen van de WIŚNIOWSKI afsluitingen gedurende tientallen jaren tegen corrosie.

EFFECTIEVE BESCHERMING
Verzinken is een economisch efficiënte techniek, zowel in de productie- als in de gebruiksfase. De verzinkte 
residentiële afsluitingen van WIŚNIOWSKI vereisen jarenlang geen onderhoud van het oppervlak. Tijdens de 
levensduur hoeft u zich geen zorgen te maken over het beschermen van de elementen met dure producten die 
noodzakelijk zijn voor traditionele afsluitingen. Gegalvaniseerd staal is recycleerbaar, is niet vervuilend en belast 
het milieu niet.

GETEST ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN
Het WIŚNIOWSKI verzinkproces voldoet aan de Europese norm PN-EN ISO 1461, die de juiste kwaliteit van 
verzinkte producten garandeert. De zinklaag is bestand tegen hoge en lage temperaturen en UV-straling en biedt 
dankzij deze eigenschappen een optimale corrosiebescherming van stalen oppervlakken.

DUPLEX-SYSTEEM - DUBBLE BESCHERMING
Het samenvoegen van de eigenschappen van de zinklaag en de laklaag in het DUPLEX-systeem verlengt de 
levensduur van de WIŚNIOWSKI afsluitingen aanzienlijk. Wij ervan overtuigd dat de WIŚNIOWSKI afsluitingen er 
steeds esthetisch zullen uitzien, ongeacht de weersomstandigheden. Het gebruik van het RAL-kleurenpalet biedt 
u de mogelijkheid om de juiste kleur van de beschermende polyesterlaag te kiezen.

DUPLEX

GARANTIE

JAAR 

DUURZAAMHEID

EFFECTIEVE BESCHERMING



RESIDENTIËLE AFSLUITINGEN8

De WIŚNIOWSKI afsluitingssystemen bieden functionaliteit, veiligheid, een uniek design en 

duurzaamheid voor jaren. U kunt kiezen uit acht verschillende designcollecties, waardoor de 

afsluiting gemakkelijk kan worden afgestemd op de omgeving, die in elke stijl is ontworpen. 

Alle elementen maken deel uit van het systeem, dat vrij kan worden samengesteld op basis 

van modules, afhankelijk van de voorkeuren of ligging van het terrein. Het systeem omvat: 

dubbele draaipoorten en schuifpoorten, voetgangerspoorten, segmenten en palen. U kunt uw 

afsluiting ook uitrusten met een multifunctionele Multibox-paal met ingebouwde brievenbus 

en elektronische toegangscontrolesystemen. De perfect op elkaar afgestemde componenten 

garanderen een eenvoudige en snelle montage en vooral consistentie van de volledige projectlijn.

Een doordachte opstelling.
Functionele systematiek

VEILIGHEID
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I SCHUIFPOORT I  I DUBBELE DRAAIPOORT I  

I SYSTEEMPAAL, SEGMENT VOETGANGERSDOORGANG, MULTIBOXI  
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Bepalend voor een functionele en betrouwbare toegang tot uw eigendom is 

een goed gekozen toegangspoort. Afhankelijk van de omstandigheden van 

de woning kunt u kiezen voor een traditionele dubbele draaipoort of een 

meer comfortabele oplossing - een schuifpoort. De zelfdragende constructie 

zorgt voor een soepele werking onder alle omstandigheden, wat synoniem 

staat voor betrouwbaarheid. Voor de veiligheid en het comfort van de 

gebruikers is de aandrijving van deze poort verborgen in een in de constructie 

geïntegreerde paal. Deze unieke oplossing geeft enkel toegang tot het 

besturingsapparaat aan personen die over een sleutel beschikken. De paal 

beschermt het mechanisme ook tegen atmosferische invloeden.

Veiligheid en 
betrouwbaarheid.
Aandrijving in de paal

VEILIGHEID
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Onbeperkte mogelijkheden
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Duurzaamheid. 
Technologie

GARANTIE

JAAR 

ANTICORROSIE DUURZAAMHEID
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Corrosiebeschermingen

Staal als grondstof is één van de belangrijkste bouwmaterialen in de 

bouwsector. We gebruiken de fysieke, mechanische en technologische 

eigenschappen van hoogwaardig kwaliteitsstaal voor het verkrijgen 

van onderdelen voor afsluitingen met een hoge stabiliteit en 

duurzaamheid.

De WIŚNIOWSKI afsluitingen zijn gemaakt van het meest duurzame 

materiaal - staal dat beschermd wordt tegen corrosie door middel 

van thermische verzinking en poedercoating in het DUPLEX-systeem. 

Het proces wordt gecontroleerd in elke fase en we garanderen de 

allerhoogste kwaliteit. Wij bevestigen dit met een anti-corrosiegarantie 

van 10 jaar op de stalen elementen van de afsluitingen.

De productie van WIŚNIOWSKI afsluitingssystemen is gebaseerd op 

de beste materialen en moderne technologische lijnen. Voor het 

ontwerp gebruiken we de eindige-elementenmethode zodat we 

de werking van het product kunnen leren kennen in verschillende 

omstandigheden. Daarnaast zorgen we voor de hoogste kwaliteit 

van de lasnaden van de meest innovatieve lastechnieken, waardoor 

herhaalbaarheid van de vervaardigde producten wordt verkregen. DUPLEX

polyesterverf
(poedercoating)

chroomvrije passivering

ijzerfosfatering

zinklaag
(thermische verzinking)

stalen element
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Kleuren. 
Structuren

Kleur is het eerste waar de zintuigen op reageren. Wij hebben 

ervoor gezorgd dat elk van onze klanten de volledige vrijheid 

heeft om kleuren te kiezen. De mogelijkheid om poorten in RAL-

kleuren en houtachtige kleuren te maken, gecombineerd met 

het aanbod van structuren en extra decoratieve elementen, biedt 

honderden oplossingen, waartussen iedereen de juiste oplossing 

voor zichzelf vindt.

GARANTIE

JAAR 
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de glansgraden te verkrijgen. Opmerking: Kleuren en glansgraden in het materiaal dienen louter als richtlijn te worden beschouwd.

Ge
nt

iaa
nb

lau
w,

 R
AL

50
10

 
M

AT

M
os

gr
oe

n,
 R

AL
 6

00
5 

M
AT An

tra
cie

tg
rij

s, 
RA

L 7
01

6 
M

AT

St
ee

ng
rij

s, 
RA

L 7
03

0 
M

AT

Se
pi

ab
ru

in
, R

AL
 8

01
4 

M
AT

Gi
tz

w
ar

t, 
RA

L 9
00

5 M
AT

  S
TR

UC
TU

UR

W
ijn

ro
od

, R
AL

 30
05

 M
AT

Ve
ns

te
rg

rij
s, 

RA
L 7

04
0 

M
AT

Ch
oc

ol
ad

eb
ru

in
, R

AL
 8

01
7 M

AT

Ve
rk

ee
rsw

it,
 R

AL
 9

01
6 

M
AT

St
ru

ct
uu

r K
w

ar
ts

St
ru

ct
uu

r G
iet

ijz
er

Speciale lak Standaardkleuren
Speciale
kleuren

Gi
tz

w
ar

t, 
RA

L 9
00

5



OGRODZENIA POSESYJNE16

KLEUREN-
COLLECTIE
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KLEURENCOLLECTIE HOME INCLUSIVE 2.0
Geef uw woning een bijzonder karakter met het unieke HI 2.0 kleurdiepte-effect.  
LAAT U INSPIREREN DOOR DE NIEUWE EDITIE HOME INCLUSIVE in 16 unieke kleuren!
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Uw afsluiting.
Van ontwerp
tot uitvoering
Een goed doordachte en zorgvuldig ontworpen afsluiting is de voorwaarde 

voor gebruikscomfort. Daarom is het belangrijk om alle functionele 

elementen te plannen: de toegangspoort, voetgangersdoorgangen, 

segmenten en zelfs de brievenbussen. AW Expert zal het afsluitingssysteem 

aanpassen aan zowel grote als kleine eigendommen, ongeacht het terrein. 

Hierdoor is het mogelijk om bij het ontwerpen van een nieuwe afsluiting, 

of bij het plannen van een renovatie van een oude afsluiting, in een 

vroeg stadium de afsluitingslijn te zien en deze aan te passen, de versie 

van de segmentfunderingen te kiezen, de plaats van de poorten en de 

voetgangersdoorgangen en zelfs die van de brievenbussen te bepalen. 
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AANPASSING ONTWERP KOSTENRAMING UITVOERING

Het creëren van een optimale oplossing wordt vergemakkelijkt door onze revolutionaire software AW Expert - 

een unieke applicatie voor het ontwerpen van afsluitingen. Met deze tool kunt u in enkele minuten een project 

genereren met een kostenraming. 
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POORTEN, RAMEN, DEUREN, AFSLUITINGEN IN ÉÉN DESIGN
MODERN AW.10.200

Collectie
HOME INCLUSIVE 2.0
Bent u op zoek naar duurzame en prachtige oplossingen voor uw huis? U geeft om 

een goed design en een harmonieuze uitstraling van uw woning? Maak gebruik van 

de mogelijkheden van de collectie Home Inclusive 2.0, waarmee u een consistente 

designset van poorten, ramen, deuren en afsluitingen van WIŚNIOWSKI creëert. Kies 

uit 16 edele kleuren met een unieke metalen 3D-structuur, kies patronen en details en 

realiseer uw droom van een perfecte woning.

DESIGN
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I HOME INCLUSIVE AW. 10.200 I  
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HI EARTH

HI STONE

HI STEEL

HI RUBY

LAAT U INSPIREREN DOOR DE NIEUWE EDITIE HOME INCLUSIVE IN 16 UNIEKE KLEUREN!

Bent u op zoek naar duurzame en prachtige oplossingen voor uw huis? U geeft om een goed design en een harmonieuze 

uitstraling van uw woning? Maak gebruik van de mogelijkheden van de collectie Home Inclusive 2.0, waarmee u een 

consistente designset van poorten, ramen, deuren en afsluitingen van WIŚNIOWSKI creëert. Kies uit 16 edele kleuren met een 

unieke metalen 3D-structuur, kies patronen en details en realiseer uw droom van een perfecte woning.

Poorten, ramen, deuren, afsluitingen
IN ÉÉN DESIGN

NIEUWE
KLEUREN
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COLLECTIE WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE

DECORATIEVE  
TOEPASSINGEN

AW.10.200

(afsluitingssysteem: voetgangerspoort, dubbele draaipoort, schuifpoort, segment / paneel 500mm) Afsluitmogelijkheden:        AW.10.200

Type AP-1 Type AP-2 Type AP-3 Type AP-4 Type AP-5 Type AP-6

(afsluitingssysteem: voetgangerspoort, dubbele draaipoort, schuifpoort, segment / paneel 250mm)

1 voor poorten tot < 2750 [mm] 2 voor poorten tot ≥ 2750 [mm] i < 5500 [mm] 3 voor poorten tot ≥ 5500 [mm]

Afsluitmogelijkheden:        
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I HOME INCLUSIVE AW. 10.200 I  
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COLLECTIE WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE

POORT: sectionaalpoort UniPro, kleur - HI ANTHRACITE,  DEUR: CREO patroon 300, fineer - Woodec Turner Oak Malt, toepassing - HI ANTHRACITE,
DEUR: kleur - HI ANTHRACITE, AFSLUITING: voetgangersdoorgang, dubbele draaipoort, segment, patroon MODERN AW.10.200, kleur - HI ANTHRACITEInspiratie 03

POORT: sectionaalpoort UniPro, kleur - HI WARM STONE,  DEUR: CREO patroon 300, kleur - HI WARM STONE,
RAAM:  kleur - HI WARM STONE, AFSLUITING: voetgangersdoorgang, schuifpoort, segment, patroon MODERN AW.10.114, kleur - HI WARM STONEInspiratie 02

POORT: sectionaalpoort UniPro, kleur - HI COMFORT GREY,  DEUR: CREO patroon 317, kleur - HI COMFORT GREY,
RAAM: kleur - HI COMFORT GREY, AFSLUITING: voetgangersdoorgang, schuifpoort, segment, patroon STYLE AW.10.26, kleur - HI COMFORT GREYInspiratie 01
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POORT: sectionaalpoort UniPro, kleur - HI BROWN STONE,  DEUR: CREO patroon 402, kleur - HI BROWN STONE,
RAAM: kleur - HI BROWN STONE, AFSLUITING: voetgangersdoorgang, schuifpoort, segment, patroon CLASSIC AW.10.72, kleur - HI BROWN STONEInspiratie 04

I CLASSIC AW. 10.72 I  
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LAAT U INSPIREREN!  
KIES EEN SET VOOR UZELF
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I MODERN AW. 10.110 I  
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I MODERN AW. 10.106 I  
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I MODERN AW. 10.107 I  
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Modern 10.104 + panel kratowy
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I LUX AW. 10.56 I  
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I MODERN AW. 10.108 I  
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I MODERN AW. 10.104 I  
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I MODERN AW. 10.106 I  
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Modern 10.104 + panel kratowy

I MODERN AW. 10.104 + VEGA B I  
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I MODERN AW. 10.104 I  
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I MODERN AW. 10.109 I  
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I MODERN AW. 10.110 I  
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I MODERN AW. 10.111 I  
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I STYLE AW. 10.07 I  
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I CLASSIC AW. PP I  
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I CLASSIC AW. 10.01 I  
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I CLASSIC AW. 10.05 I  
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I CLASSIC AW. 10.01 I  
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Collectie
MODERN

• 14 Afsluitingspatronen
• De vullingen in het systeem MODERN bestaan,  

afhankelijk van het patroon, uit gesloten profielen  
en geperforeerde en volle platen

• Corrosiebescherming: thermisch verzinkt of thermisch 
verzinkt + RAL Standaard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

Inne zdjęcie
GARANTIE

JAAR 
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Inne zdjęcie

> s. 99
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COLLECTIE MODERN

Uitvoering: volle plaat, geperforeerde plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)     

AFSLUITMOGELIJKHEDEN rechte afsluiting  
van de bovenrand

afsluiting van de bovenrand  
met een holle boog

afsluiting van de bovenrand
met een bolle boog

verkrijgbaar in een
schuine versie

balustrade
beschikbaar

AW.10.102

Uitvoering: volle plaat, geperforeerde plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)   AW.10.101

Uitvoering: ø 5 – draadpaneel AW.10.100
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Uitvoering: 40 x 27 [mm]AW.10.105

Uitvoering: 70 x 20 [mm]AW.10.104

Uitvoering: 70 x 20, 40 x 40 [mm]    AW.10.103
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COLLECTIE MODERN

Uitvoering: 70x20 mm, volle plaat, geperforeerde plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16AW.10.108

Uitvoering: 20 x 20 [mm], 70x20 [mm]      AW.10.107

Uitvoering: 30 x 18 [mm], 70 x 20 [mm]     AW.10.106

AFSLUITMOGELIJKHEDEN rechte afsluiting  
van de bovenrand

afsluiting van de bovenrand  
met een holle boog

afsluiting van de bovenrand  
met een bolle boog

verkrijgbaar in een
schuine versie

balustrade
beschikbaar
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Uitvoering: volle plaat, geperforeerde plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8   AW.10.111

Uitvoering: volle plaatAW.10.110

Uitvoering: 70x20, volle plaat, geperforeerde plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16AW.10.109
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COLLECTIE MODERN

Uitvoering: 70 x 20 mmAW.10.114

Uitvoering: volle plaat, geperforeerde plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8      AW.10.112

Soorten vullingen plaatwerk geperforeerde plaat
Qg 5-8

geperforeerde plaat
Qg 10-30

geperforeerde plaat
Rv 5-8

geperforeerde plaat
Oz 10-16

Soorten vullingen plaatwerk betreft de patronen: AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112

AFSLUITMOGELIJKHEDEN rechte afsluiting  
van de bovenrand

afsluiting van de bovenrand  
met een holle boog

afsluiting van de bovenrand  
met een bolle boog

verkrijgbaar in een
schuine versie

balustrade
beschikbaar
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Collectie
LUX

• 18 Afsluitingspatronen
• De vullingen in het systeem LUX zijn gemaakt uit stalen 

spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]
• Corrosiebescherming: thermisch verzinkt of thermisch 

verzinkt + RAL Standaard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

GARANTIE

JAAR 
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s. 99
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COLLECTIE LUX

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.34

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.33

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.31

AFSLUITMOGELIJKHEDEN rechte afsluiting  
van de bovenrand

afsluiting van de bovenrand  
met een holle boog

afsluiting van de bovenrand  
met een bolle boog

verkrijgbaar in een
schuine versie

balustrade
beschikbaar
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Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.46

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.45

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.39
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COLLECTIE LUX

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.52

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.51

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.48

AFSLUITMOGELIJKHEDEN rechte afsluiting  
van de bovenrand

afsluiting van de bovenrand  
met een holle boog

afsluiting van de bovenrand  
met een bolle boog

verkrijgbaar in een
schuine versie

balustrade
beschikbaar
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Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.56

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.54

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.53
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COLLECTIE LUX

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.59

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.58

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.57

AFSLUITMOGELIJKHEDEN rechte afsluiting
van de bovenrand

afsluiting van de bovenrand  
met een holle boog

afsluiting van de bovenrand  
met een bolle boog

verkrijgbaar in een
schuine versie

balustrade
beschikbaar
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Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.62

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.61

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 14 x 14 [mm]AW.10.60
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Collectie
PREMIUM

• 7 Afsluitingspatronen
• De vullingen in het systeem PREMIUM zijn gemaakt uit 

stalen spijlen met een diameter van 20 x 20 [mm]
• Corrosiebescherming: thermisch verzinkt of thermisch 

verzinkt + RAL Standaard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

GARANTIE

JAAR 
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COLLECTIE PREMIUM

Uitvoering: stalen gesloten profielen afgewerkt met decoratieve elementen in de bovenste vullijn, 20x20 mmAW.10.65

Uitvoering: stalen gesloten profielen afgewerkt met decoratieve elementen in de bovenste vullijn, 20x20 mmAW.10.64

Uitvoering: stalen gesloten profielen afgewerkt met decoratieve elementen in de bovenste vullijn, 20x20 mmAW.10.63

AFSLUITMOGELIJKHEDEN rechte afsluiting
van de bovenrand

afsluiting van de bovenrand  
met een holle boog

afsluiting van de bovenrand  
met een bolle boog

verkrijgbaar in een
schuine versie

balustrade
beschikbaar
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Uitvoering: stalen gesloten profielen afgewerkt met decoratieve elementen in de bovenste vullijn, 20x20 mmAW.10.68

Uitvoering: stalen gesloten profielen afgewerkt met decoratieve elementen in de bovenste vullijn, 20x20 mmAW.10.67

Uitvoering: stalen gesloten profielen afgewerkt met decoratieve elementen in de bovenste vullijn, 20x20 mmAW.10.66
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COLLECTIE PREMIUM

Uitvoering: stalen gesloten profielen afgewerkt met decoratieve elementen in de bovenste vullijn, 20x20 mmAW.10.69

AFSLUITMOGELIJKHEDEN rechte afsluiting
van de bovenrand

afsluiting van de bovenrand  
met een holle boog

afsluiting van de bovenrand  
met een bolle boog

verkrijgbaar in een
schuine versie

balustrade
beschikbaar
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Zakończone zatyczkami z tworzywa sztucznego dostępne w kolorach czarny (standard), białe (opcja) - patrz str. 46.
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Collectie 
STYLE

• 13 Afsluitingspatronen
• De vullingen in het systeem STYLE zijn gemaakt uit stalen 

spijlen met een diameter van 12 x 12 [mm]
• Corrosiebescherming: thermisch verzinkt of thermisch 

verzinkt + RAL Standaard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

GARANTIE

JAAR 
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COLLECTIE STYLE

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 12 x 12 [mm]   AW.10.09

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 12 x 12 [mm]   AW.10.08

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 12 x 12 [mm]  AW.10.07

AFSLUITMOGELIJKHEDEN rechte afsluiting
van de bovenrand

afsluiting van de bovenrand  
met een holle boog

afsluiting van de bovenrand  
met een bolle boog

verkrijgbaar in een
schuine versie

balustrade
beschikbaar
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Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 12 x 12 [mm]   AW.10.15

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 12 x 12 [mm]   AW.10.14

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 12 x 12 [mm]   AW.10.12
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COLLECTIE STYLE

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 12 x 12 [mm]   AW.10.22

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 12 x 12 [mm]   AW.10.21

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 12 x 12 [mm]   AW.10.20

AFSLUITMOGELIJKHEDEN rechte afsluiting
van de bovenrand

afsluiting van de bovenrand  
met een holle boog

afsluiting van de bovenrand  
met een bolle boog

verkrijgbaar in een
schuine versie

balustrade
beschikbaar
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Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 12 x 12 [mm]   AW.10.25

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 12 x 12 [mm]   AW.10.24

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 12 x 12 [mm]   AW.10.23
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COLLECTIE STYLE

Uitvoering: stalen spijlen met een diameter van 12 x 12 [mm]   AW.10.26

AFSLUITMOGELIJKHEDEN rechte afsluiting
van de bovenrand

afsluiting van de bovenrand  
met een holle boog

afsluiting van de bovenrand  
met een bolle boog

verkrijgbaar in een
schuine versie

balustrade
beschikbaar
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Zakończone zatyczkami z tworzywa sztucznego dostępne w kolorach czarny (standard), białe (opcja) - patrz str. 46.
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Collectie
VARIO

• 4 Afsluitingspatronen
• De vullingen in het systeem VARIO zijn gemaakt uit stalen 

gesloten profielen afgewerkt met opzetstukken uit PVC
• Corrosiebescherming: thermisch verzinkt of thermisch 

verzinkt + RAL Standaard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

GARANTIE

JAAR 
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COLLECTIE VARIO

Uitvoering: stalen gesloten profielen afgewerkt met decoratieve elementen in de bovenste vullijn, 20x20 mmAW.10.83

Uitvoering: stalen gesloten profielen afgewerkt met decoratieve elementen in de bovenste vullijn, 20x20 mmAW.10.82

Uitvoering: stalen gesloten profielen afgewerkt met decoratieve elementen in de bovenste vullijn, 20x20 mmAW.10.81

AFSLUITMOGELIJKHEDEN rechte afsluiting
van de bovenrand

afsluiting van de bovenrand  
met een holle boog

afsluiting van de bovenrand  
met een bolle boog

verkrijgbaar in een
schuine versie

balustrade
beschikbaar
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Uitvoering: stalen gesloten profielen afgewerkt met decoratieve elementen in de bovenste vullijn, 20x20 mmAW.10.84
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Collectie
CLASSIC

• 12 Afsluitingspatronen
• De vullingen in het systeem CLASSIC zijn gemaakt uit 

stalen gesloten profielen afgewerkt met afdekdoppen in de 
bovenste vullijn

• Corrosiebescherming: thermisch verzinkt of thermisch 
verzinkt + RAL Standaard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

GARANTIE

JAAR 
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COLLECTIE CLASSIC

Uitvoering: stalen gesloten profielen, afgewerkt met afdekdoppen in de bovenste vullijn, 20 - przelotowoAW.10.04

Uitvoering: stalen gesloten profielen, afgewerkt met afdekdoppen in de bovenste vullijn, 18x30 mmAW.10.02

Uitvoering: stalen gesloten profielen, afgewerkt met afdekdoppen in de bovenste vullijn, 40x27 mmAW.10.01

AFSLUITMOGELIJKHEDEN rechte afsluiting
van de bovenrand

afsluiting van de bovenrand  
met een holle boog

afsluiting van de bovenrand  
met een bolle boog

verkrijgbaar in een
schuine versie

balustrade
beschikbaar
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Uitvoering: stalen gesloten profielen, afgewerkt met afdekdoppen in de bovenste vullijn, 70x20 mmAW.10.16

Uitvoering: stalen gesloten profielen, afgewerkt met afdekdoppen in de bovenste vullijn, 20 - doorlopendAW.10.06

Uitvoering: stalen gesloten profielen, afgewerkt met afdekdoppen in de bovenste vullijn, 20x20 mmAW.10.05
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COLLECTIE CLASSIC

Uitvoering: 20x20 [mm]AW.10.71

Uitvoering: 40x27 [mm]AW.10.70

Uitvoering: stalen gesloten profielen, afgewerkt met afdekdoppen in de bovenste vullijn, 70x20 mmAW.10.17

AFSLUITMOGELIJKHEDEN rechte afsluiting
van de bovenrand

afsluiting van de bovenrand  
met een holle boog

afsluiting van de bovenrand  
met een bolle boog

verkrijgbaar in een
schuine versie

balustrade
beschikbaar
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AW.VA.55

AW.10.TT

Uitvoering: 70 x 20 [mm]AW.10.72
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Collectie
BASIC

• 5 Afsluitingspatronen
• De vullingen in het systeem BASIC zijn gemaakt uit stalen 

gesloten profielen met een diameter van 15x15 [mm]
• Corrosiebescherming: thermisch verzinkt of thermisch 

verzinkt + RAL Standaard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

GARANTIE

JAAR 
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COLLECTIE BASIC

Uitvoering: stalen gesloten profielen met een diameter van 15x15 [mm]AW.10.92

Uitvoering: stalen gesloten profielen met een diameter van 15x15 [mm]AW.10.91

Uitvoering: stalen gesloten profielen met een diameter van 15x15 [mm]AW.10.90

AFSLUITMOGELIJKHEDEN rechte afsluiting
van de bovenrand

afsluiting van de bovenrand  
met een holle boog

afsluiting van de bovenrand  
met een bolle boog

verkrijgbaar in een
schuine versie

balustrade
beschikbaar
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Uitvoering: stalen gesloten profielen met een diameter van 15x15 [mm]AW.10.94

Uitvoering: stalen gesloten profielen met een diameter van 15x15 [mm]AW.10.93
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Een paal met vele mogelijkheden
Multibox
MultiBox is een multifunctionele afsluitingspaal die geïntegreerd 

is met de brievenbus. Hij kan op elke plaats in de afsluiting worden 

geïnstalleerd - zowel als poortpaal, aan de voetgangersdoorgang of 

tussen de segmenten. Door voor MultiBox te kiezen, lossen we het 

probleem van de brievenbussen op. De binnenkant is beschermd 

tegen de weersomstandigheden en een bijkomend voordeel is de 

mogelijkheid om meerdere gleuven te gebruiken, wat een goede 

oplossing is in het geval van een gemeenschappelijk afsluiting voor 

een gebouwencomplex dat gebruik maakt van één ingang.

MultiBox past perfect bij alle patronen die beschikbaar zijn in het 

aanbod van de WIŚNIOWSKI afsluitingen. De mogelijkheid om een 

toepassing zoals een huisnummer, een decoratief element of voor 

initialen te kiezen, maakt het mogelijk om deze te personaliseren en de 

discrete LED-achtergrondverlichting zorgt voor gebruikscomfort.
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MultiBox is beschikbaar in een versie met 1, 2, 3 gleuven - met afzonderlijke 
toegang vanaf de eigendomszijde en LED-achtergrondverlichting. Daarnaast 
introduceerden we een versie met een beveiligde ruimte voor pakketten 
geïntegreerd met de brievengleuf.

Uitvoeringsmogelijkheden paal MultiBox

Brievenbus I www.wisniowski.pl
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SCHANSKORF- 
systemen
Het schanskorvenysteem is gericht op zowel industriële investeringen 

als privé-eigendommen. Het verrast door zijn aanpassing aan de 

omgevingsomstandigheden en uitzonderlijke esthetiek. Afhankelijk van uw 

voorkeur kan het schanskorvensysteem gebouwd worden met 3 soorten palen: 

IPE 160 of STM palen op basis van gesloten profielen 50x100 of 50x120 [mm] en 

twee soorten dunne panelen - Vega 2D en Vega 2D Super.

Het schanskorvensysteem van WIŚNIOWSKI garandeert een langdurige 

betrouwbaarheid. Panelen en palen worden beschermd tegen corrosie door 

middel van thermisch verzinken of verzinken + polyestercoating, waardoor 

corrosieprocessen effectief worden voorkomen. Bovendien beschermen de 

speciale klemmen voor het verbinden van de panelen het schanskorvensysteem 

tegen vervormingen die veroorzaakt worden door het aandrukken van de 

stenen. Dit garandeert kwaliteit en betrouwbaarheid van het product.
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De functionaliteit die achter de naam smartCONNNECTED schuilt 

is een investering die het hele gezin ten goede komt, omdat de 

toegang tot het huis niet langer wordt bepaald door een zware 

sleutelbos. Ouders kunnen hun kind thuis binnenlaten zonder het 

kantoor te verlaten, of in een paar seconden op hun smartphone 

controleren of de toegangspoort gesloten is. Bovendien kan het 

intelligente huis met behulp van algoritmen de levensstijl van zijn 

bewoners onthouden en in hun plaats basisactiviteiten uitvoeren, 

zoals het activeren van een alarm- of bewegingssensor, of dankzij 

de geolocatiefunctie - de poort openen vlak voor men de woning 

nadert. 

Ik ben
smartCONNECTED
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SmartCONNECTED introduit les portes sectionnelles motorisées WIŚNIOWSKI à l’étape suivante du développement du produit et les adapte pour une clientèle 
toujours plus exigeante. D’une part, c’est la possibilité de contrôler ces appareils avec un smartphone, et d’autre part, c’est la possibilité de contrôler et de 
communiquer entièrement avec la maison depuis n’importe où dans le monde.
io-homecontrol® permet au Lock Controller io d’être connecté sans fil à un système résidentiel intelligent contrôlé par la box  Somfy sélectionnée TaHoma® 
Premium ou  Connexoon avec l’applicationConnexoon Access. La création d’une maison intelligente complète est toute une série d’avantages et de 
caractéristiques supplémentaires qui assureront le confort au quotidien. 

SCENARIO  
IK KEER TERUG NAAR HUIS

De apparaten openen automatisch en 
het alarm wordt uitgeschakeld als ik de 

woning nader (dankzij het GPS-systeem)

SCENARIO 
IK VERLAAT HET HUIS
Sluit alle apparaten en activeert 
het alarm als ik vertrek.

SCENARIO CONTROLEER
Controle van de 
toegangscontroleapparatuur.

SCENARIO SLUITEN
Alle ingangen zijn gesloten. 

SCENARIO OPENEN
Alle ingangen zijn open. 

HET IN WERKING STELLEN  
VAN INDIVIDUELE 

APPARATEN

• Bedien poorten en deuren van op afstand
• Maak gebruik van geolokalisatie
• Blijf in contact met uw huis

GUN UZELF COMFORT 
EN VEILIGHEID

SmartCONNECTED introduceert automatische sectionaalpoorten van WIŚNIOWSKI in een volgende fase van productontwikkeling en past deze 
aan de eisen van klanten aan die steeds veeleisender worden. Enerzijds is er de mogelijkheid om deze apparaten te bedienen met behulp van een 
smartphone, anderzijds krijgt u een volledige controle en contact met het huis vanaf elke plaats ter wereld.
io-homecontrol® maakt het mogelijk om de aandrijving METRO draadloos aan te sluiten op een smart home-systeem dat wordt aangestuurd door 
een geselecteerde centrale van het merk Somfy: TaHoma® Premium of Connexoon met de applicatie Connexoon Access. De creatie van een compleet 
intelligent huis biedt een aantal voordelen en extra functies die zorgen voor het alledaagse gebruiksgemak.
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Veiligheid bij het gebruik van automatische poorten is niet alleen de 

verantwoordelijkheid van hun constructie, maar ook van een zorgvuldig gekozen 

aandrijving. Daarom geven wij in ons aanbod aan welke automatiseringen geschikt 

zijn voor het betreffende poorttype. Met hun verschillende uitvoeringen en extra 

functies kunt u de toegangspoort aanpassen aan de individuele behoeften en het 

verwachte functieniveau. Bovendien stellen wij voor om de aandrijving in de poortpaal 

te plaatsen en deze te beschermen tegen onbevoegde toegang en weersinvloeden. Alle 

automatische poorten in het aanbod van WIŚNIOWSKI hebben een CE-markering die de 

conformiteit van de producten bevestigd met de norm PN EN 13241-1.

MODERN AW.10.200

Automatisatie
VOOR TOEGANGSPOORTEN 
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AWso 2018 AWso 2018 Pro AWso 2018
Connected

Toepassing
tot 4500 [mm]  optie 

hoger dan 4500 [mm] tot 6000 [mm] —  

Eenvoudige programmering   

Automatische selectie van werkingsparameters   

Zachte START en STOP   

Mogelijkheid tot vrije configuratie   

Display   

Veiligheid

Obstakeldetectie   

Fotocellen   

Veiligheidsstrips optie optie optie

Radio

Wiśniowski   —

RTS optie optie optie

io optie optie 

Cyclusteller   

Registratie van recente fouten   

Signalisatielamp   

Uitbreidingsmogelijkheid —  

Hoogteverstelling tandwiel   

Noodontgrendeling aandrijving   

Intelligente 
technologieën

Ri-Co optie optie optie

Connexoon — — 

TaHoma Premium — — 

Bediening van op afstand
mobiele applicatie

AANDRIJVINGEN VERBORGEN IN DE PAAL
TECHNISCHE GEGEVENS
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BFT Deimos 
ULTRA BT SOMFY Elixo RTS SOMFY Elixo io

Toepassing tot 6000 [mm]   

Eenvoudige programmering   

Automatische selectie van werkingsparameters   

Zachte START en STOP   

Mogelijkheid tot vrije configuratie   

Display   

Veiligheid

Obstakeldetectie   

Fotocellen   

Veiligheidsstrips optie optie optie

Radio

BFT  — —

SOMFY RTS —  —

SOMFY io — — 

Wiśniowski optie optie optie

Noodstroombatterij   

Cyclusteller   

Registratie van recente fouten   

Signalisatielamp

Uitbreidingsmogelijkheid   

Noodontgrendeling aandrijving   

Intelligente 
technologieën

Ri-Co optie optie optie

Connexoon — — 

TaHoma Premium —  

Bediening van op afstand
mobiele applicatie

EXTERNE AANDRIJVINGEN
TECHNISCHE GEGEVENS
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is een moderne, veilige en betrouwbare radiotechnologie van de 
firma Somfy, die het mogelijk maakt om apparaten te bedienen die 
een onderdeel vormen van een „intelligent huis”.  Dankzij haar 
toepassing ontvangt de aandrijving niet enkel opdrachten van de 
controllers, maar kan hij ook feedbackberichten verzenden.

BFT Phobos
BT A25/A40

SOMFY
Ixengo L 3S RTS

SOMFY
Ixengo L 3S io

SOMMER
twist E/EL

Toepassing
tot 5000 [mm]    

tot 6000 [mm]    —

Eenvoudige programmering    

Automatische selectie van werkingsparameters    

Zachte START en STOP    

Mogelijkheid tot vrije configuratie    

Display    

Veiligheid
Obstakeldetectie    

Fotocellen    

Radio

BFT  — —

Sommer RTS —  — —

Sommer io — —  —

Wiśniowski optie optie optie optie

Cyclusteller —   —

Registratie van recente fouten    —

Signalisatielamp    —

Uitbreidingsmogelijkheid optie   optie

Hoogteverstelling tandwiel    

Noodontgrendeling aandrijving    

Intelligente 
technologieën

Ri-Co optie optie optie optie

Connexoon — —  —

TaHoma Premium —   —

Bediening van op afstand
mobiele applicatie

LINEAIRE AANDRIJVINGEN
TECHNISCHE GEGEVENS
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BFT Virgo 
SMART BT BFT Igea BT SOMFY Axovia

MultiPro RTS
SOMFY Axovia

MultiPro io
CAME Ferni

F1024

Toepassing

tot 4000 [mm]     

tot 5000 [mm] —    

tot 6000 [mm] — — — — 

Eenvoudige programmering     

Automatische selectie van werkingsparameters     

Zachte START en STOP     

Mogelijkheid tot vrije configuratie     

Display     —

Veiligheid
Obstakeldetectie     

Fotocellen     

Radio

BFT   — — —

SOMFY RTS — —  — —

SOMFY io — — —  —

CAME — — — — 

Wiśniowski optie optie optie optie optie

Noodstroombatterij — —   —

Cyclusteller     —

Registratie van recente fouten     —

Signalisatielamp optie optie   optie

Uitbreidingsmogelijkheid     

Noodontgrendeling aandrijving     

Intelligente 
technologieën

Ri-Co optie optie optie optie optie

Connexoon — — —  —

TaHoma Premium — —   —

Bediening van op afstand
mobiele applicatie

AANDRIJVINGEN MET KNIKARM
TECHNISCHE GEGEVENS
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De voorgestelde producten in het fotomateriaal hebben vaak een speciale uitrusting en zijn niet altijd conform de standaarduitvoering • Deze folder vormt geen offerte volgens het Burgerlijk Wetboek • De producent behoudt zich 
het recht wijzigingen door te voeren • OPGELET: de afgebeelde kleuren in deze folder zijn louter indicatief • Alle rechten voorbehouden • Reproductie en gebruik, zelfs gedeeltelijk, kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van 
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 11/19/NLwww.wisniowski.pl
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