Aluminium en stalen

DEUREN | RAMEN | FAÇADES

Sinds 1989 zetten we de weg naar de moderne bouw in. Het merk WIŚNIOWSKI implementeert, dankzij de innovatieve visie van de eigenaar
Andrzej Wiśniowski, sinds het begin van zijn bestaan innovatieve technologische oplossingen en materialen van de hoogste kwaliteit om zijn klanten
comfort en veiligheid te garanderen. De bevestiging van de uitvoering van deze verplichtingen zijn de talrijke certificaten die in erkende instellingen
zijn verkregen en de prijzen die jaarlijks door deskundigen uit de sector worden toegekend en die worden verkregen dankzij de meningen van de
WIŚNIOWSKI-productgebruikers. Wij beschikken over een Gecertificeerd Geïntegreerd Managementsysteem dat is opgezet conform de kwaliteitsnorm
PN-EN ISO 9001:2008 en BS OHSAS 18001:2007. Het is een toewijding aan de voortdurende verbetering van de processen en producten en tevens ook
een garantie voor de verantwoordelijkheid van het product gedurende haar volledige levenscyclus.
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Wij combineren
vakmanschap
en innovatieve visies
Productverbetering is een van de belangrijkste basisprincipes van het merk
WIŚNIOWSKI. Ons uitgangspunt is een nauwe samenwerking met onze klanten, die
ons in combinatie met een innovatieve visie van ontwerpers in staat stelt om optimale oplossingen te creëren, volledig afgestemd op individuele behoeften.
Het WIŚNIOWSKI-team bestaat uit professionals, ingenieurs en deskundigen op
technisch, economisch en commercieel gebied. Hun kennis en ervaring bewijzen de
geloofwaardigheid en kracht van het bedrijf. Wij combineren hun hoge kwalificaties
met een effectieve toepassing van moderne technologieën.
Het biedt ons een constante ontwikkeling, verbetering van de technische functionaliteit van onze producten en aanpassing aan normen en standaarden.
De hoge kwaliteit van de producten van het merk WIŚNIOWSKI wordt bevestigd
door de CE-markering, certificaten en attesten van instituten en organisaties
waarmee wij samenwerken.
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Een hoger
samenwerkingsniveau
Ons productaanbod werd al door honderden bedrijven in het hele land en in het
buitenland gebruikt. Onze ervaring stelt ons in staat om zelfstandig en professioneel oplossingen te selecteren die geschikt zijn voor verschillende gebouwen, zoals
openbare nutsgebouwen, residentiële gebouwen, commerciële en productiegebouwen of hotels, maar ook om het volledige investeringsproces of eender welk
stadium ervan te behandelen, afhankelijk van de behoeften van de investeerder.
Wij richten ons op een uitgebreide klantenservice en dat kunnen we bereiken dankzij onze hooggekwalificeerde medewerkers. We plannen, implementeren en bereiden elk project voor waarbij aluminium en stalen schrijnwerk betrokken is. Wij
bieden ook individueel advies en technische ondersteuning.

Bekijk onze collectie BIM-modellen voor poorten,
deuren en afsluitingen op onze website
bim.wisniowski.pl
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Aluminium en stalen
oplossingen in een
moderne architectuur
WIŚNIOWSKI is de ideale oplossing voor al diegenen die originaliteit en onbeperkte mogelijkheden in de keuze van oplossingen waarderen. Vele varianten in
vorm, afmetingen, kleuren, beglazing, beslag en uitrusting maken het mogelijk
om de deur aan elk object aan te passen. Ideaal voor hotels, appartementen,
openbare gebouwen of meergezinsgebouwen.

Perfect uitgewerkte details
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Perfecte afwerking

Onbeperkte mogelijkheden

WIŚNIOWSKI
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WIŚNIOWSKI deuren
De WIŚNIOWSKI deuren zijn zodanig ontworpen om de eigenschappen van de materialen waarvan ze gemaakt zijn te maximaliseren. Het gebruik van een geavanceerde technologie en intelligente elektronica stelt ons in staat ons aanbod aan te
passen aan de groeiende eisen van de hedendaagse architectuur.
Met de verschillende varianten kunnen we de deur aan elk object en zelfs aan de
meest extreme gebruiksomstandigheden aanpassen. Wij produceren binnenen buitendeuren, enkele en dubbele deuren, automatische deuren en schuif- en
draaideuren.
De hoge sterkteparameters van onze deuren zijn te danken aan de toepassing van
geschikte methoden voor het verbinden van deurprofielen. In combinatie met materialen van de hoogste kwaliteit verkrijgen we een product met een stabiele en
duurzame constructie, bestand tegen fysische en atmosferische invloeden.
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Aluminium deuren
Standaard topkwaliteit
RC3

INBRAAKWERENDHEID
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BRANDWERENDHEID
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ROOKWERENDHEID

Aluminium buitendeuren
• gemaakt in het systeem van aluminium profielen met
thermische onderbreking ALUPROF: MB-60, MB-60E,
MB-70, MB-70HI, MB-86ST, MB-86SI+, MB-86AERO,
MB-104 Passive SI+, MB-104 Passive AERO;
• enkele of dubbele deur;
• vulling deurblad: dubbele beglazing of paneel;
• rechts of links draaiend naar buiten of naar binnen;
• frame en deurblad gepoedercoat in een RAL-kleur, in de
kleuren DECOR of gefineerd,

• mogelijkheid tot uitvoering in inbraakwerendheidsklasse RC2
in het systeem MB-60 i RC3 in de systemen MB-70, MB-70HI,
MB-86ST, MB-86SI+, MB-86AERO volgens PN-EN 1627;
• standaarduitrusting: deurkruk Jupiter, zichtbare scharnieren,
opdekdichting langs de volledige omtrek van het deurblad
en het frame, driepuntsslot met cilinder, thermisch
geïsoleerde dorpel;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

RC2

MB-60

RC3

MB-60E

MB-70
WIŚNIOWSKI

13

Aluminium buitendeuren

RC3

RC3

RC3

RC3

MB-86 ST
MB 70HI
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MB-86 AERO
MB-86 SI+

MB-104 Passive SI+
NIEUW

MB-104 Passive AERO
NIEUW

WIŚNIOWSKI
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Aluminium deuren serie Plus Line

MB-60E Plus Line
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MB-70 Plus Line

MB-86 ST Plus Line

Aluminium binnendeuren
• gemaakt in het systeem van aluminium profielen zonder thermische
onderbreking ALUPROF MB-45;
• enkele of dubbele deur;
• vulling deurblad: enkel glas, dubbele beglazing of paneel;
• frame en deurblad gepoedercoat in een RAL-kleur, in de kleuren
DECOR of gefineerd;
• mogelijkheid tot uitvoering in manuele of automatische schuifversie;

MB-45
met dorpel

• de deuren kunnen bovendien voldoen aan de eisen van de
rookdichtheid MB-45D in klasse Sm, Sa volgens PN-EN 13501-2+A1;
• standaarduitrusting: deurkruk Jupiter, zichtbare scharnieren,
enkelvoudig slot met cilinder, opdekdichtingen langs de volledige
omtrek van het deurblad en het frame;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

MB-45D
met valdorpel
MB-45
zonder dorpel

MB-45D
met afdichting en lage dorpel
WIŚNIOWSKI
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Brandwerende aluminium deuren
• gemaakt in het systeem van aluminium profielen met thermische
onderbreking ALUPROF MB-78 EI, MB-60E EI;
• constructies uitgevoerd op basis van het systeem MB-60E EI
beschikken over brandwerendheidsklasse EI15 of EI30 volgens de norm
PN-EN 13501-2+A1, de deuren kunnen bovendien voldoen aan de eisen
van de rookwerendheidsklasse Sm, Sa volgens PN-EN 13501-2+A1 en
kunnen worden gebruikt in vluchtroutes;
• constructies uitgevoerd op basis van het systeem MB-78 EI beschikken
over brandwerendheidsklasse EI15, EI30, EI45 i EI60, volgens de norm
PN-EN 13501-2, de deuren kunnen bovendien voldoen aan de eisen van
de rookwerendheidsklasse Sm, S200 volgens PN-EN 13501-2 en kunnen
worden gebruikt in vluchtroutes;

MB-78 EI30
18
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• mogelijkheid om interne of externe brandwerende scheidingen te maken
met enkele en dubbele deuren;
• vulling deurblad: enkelvoudig brandwerend veiligheidsglas, dubbel
brandwerend veiligheidsglas of een paneel met de juiste brandwerendheid;
• standaarduitrusting: enkelvoudig insteekslot met cilinder, roestvrijstalen
deurkruk, deursluiter, veiligheidspinnen, opdekdichtingen langs de
volledige omtrek van het deurblad en het frame;
• frame en deurblad gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze of in de
kleuren DECOR;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

MB-78 EI60

MB-60E EI30

WIŚNIOWSKI
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Stalen profieldeuren
Duurzaamheid en veiligheid
20
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Stalen buitendeuren
• gemaakt in het systeem van stalen profielen met thermische
onderbreking JANSEN Janisol, FORSTER Unico, FORSTER
Unico HI;
• frame en deurblad gemaakt van de hoogste kwaliteit stalen
profielen met thermische onderbreking, met een wanddikte
van 1,5 tot 2 mm;
• vulling: dubbel veiligheidsglas of paneel;
• gelaste constructie, de lasverbindingen worden geslepen en
vervolgens anticorrosief voorbehandeld voor het lakken door
middel van straaltechniek;

JANSEN Janisol

• het frame van het deurblad en het kozijn zijn gepoedercoat
in een grondcoating en afgewerkt met een topcoating in elke
gewenste RAL-kleur of in de kleuren RAL mat structuur;
• standaarduitrusting: driepuntsslot met cilinder klasse 6.D,
deurkruk Jupiter, stalen gelagerde scharnieren, JANSEN
Janisol - dorpel van 22,5 mm hoog voor verankering in de
ondergrond 6 mm, schuifafdichtingen langs de volledige
omtrek van het deurblad en frame met uitzondering van de
dorpel, FORSTER Unico - kunststof dorpel van 21 mm hoog;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

FORSTER Unico

FORSTER Unico HI
WIŚNIOWSKI

21

Stalen deuren zonder thermische onderbreking
• gemaakt in het systeem van stalen profielen zonder thermische
onderbreking JANSEN Economy 50 i FORSTER Presto;
• frame en deurblad gemaakt van de hoogste kwaliteit stalen
1-kamerprofielen, zonder thermische onderbreking, met een wanddikte
van 1,5 tot 2 mm;
• vulling: enkel of dubbel veiligheidsglas, paneel;
• gelaste constructie, de lasverbindingen worden geslepen en
vervolgens anticorrosief behandeld voor het lakken door middel van
straaltechniek;

JANSEN Economy 50
22
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• het frame van het deurblad en het kozijn zijn gepoedercoat in een
grondcoating en afgewerkt met een topcoating in elke gewenste RALkleur of in de kleuren RAL mat structuur;
• standaarduitrusting: insteekslot met cilinder, deurkruk Jupiter, stalen
gelagerde scharnieren, dorpel gemaakt uit profielen 20x40 mm,
schuifafdichtingen langs de volledige omtrek van het deurblad en
kozijn met uitzondering van de dorpel;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

FORSTER Presto

WIŚNIOWSKI
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Stalen naadloze deuren
Duurzame oplossing aangepast aan elk object
RC3

INBRAAKWERENDHEID

24

BRANDWERENDHEID
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ROOKWERENDHEID

Stalen naadloze deuren
• enkele deur ECO TECH;
• vol deurblad of gedeeltelijk beglaasd;
• deurblad met een dikke opdek, uit verzinkte staalplaat met
een dikte van 1,0 mm en gepoedercoat;
• het deurkozijn is gemaakt uit stalen geprofileerde
profielen van verzinkte staalplaat met een dikte van 1,5 en
gepoedercoat;
• de volledige dikte van het deurblad bedraagt 78 mm;
• vulling deurblad bij buitendeuren: minerale wol;

SmartCONNECTED maakt het mogelijk om WIŚNIOWSKI producten te
integreren in het smart home systeem en ze te beheren vanaf uw telefoon.
smartCONNECTED

• standaarduitrusting: één insteekslot met cilinder, zwarte
deurkruk uit kunststof met logo WIŚNIOWSKI, deurblad
is uitgerust met drie 3D-scharnieren, hoekkozijn,
opdekdichtingen uit EPDM, valdorpel strip en leklijst;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

ECO TECH
NIEUW

WIŚNIOWSKI
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Stalen naadloze deuren
• enkele of dubbele deur ECO, waarbij het passief deurblad bij een
dubbele deur geblokkeerd wordt door een automatische grendel;
• vol deurblad of gedeeltelijk beglaasd, met zij- of bovenlichten;
• deurblad met een dunne opdek, uit verzinkte staalplaat met een dikte
van 0,5 tot 1,5 mm en polyester gecoat of gepoedercoat;
• het deurkozijn is gemaakt uit stalen geprofileerde profielen van
verzinkte staalplaat met een dikte van 1,2 mm en gepoedercoat;
• de volledige dikte van het deurblad bedraagt 62,5 ± 1 mm;
• vulling deurblad bij buitendeuren: geëxpandeerd polystyreen
(piepschuim) of in de niet-standaarduitvoering: minerale wol;

ECO
binnendeur
26
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• vulling deurblad bij binnendeuren: honingraatkarton;
• standaarduitrusting: één insteekslot met cilinder, zwarte deurkruk
uit kunststof met logo WIŚNIOWSKI, deurblad is uitgerust met twee
verticaal regelbare scharnieren, waarvan één met trekveer, hoekkozijn,
buitendeuren beschikken over een veiligheidspin, opdekdichtingen uit
EPDM;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

ECO
buitendeur

• enkele deur ECO BASIC;
• vol deurblad of gedeeltelijk beglaasd;
• deurblad met dikke opdek, uit verzinkte staalplaat met een dikte van
0,5 mm en polyester gecoat of gepoedercoat;
• het deurkozijn is gemaakt uit stalen geprofileerde profielen van
verzinkte staalplaat met een dikte van 1,2 mm en gepoedercoat;
• de volledige dikte van het deurblad bedraagt 40 ± 1 mm;
• vulling deurblad bij buitendeuren: geëxpandeerd polystyreen
(piepschuim) of in de niet-standaarduitvoering (gelakt deurblad):
minerale wol;

ECO BASIC
buitendeur

• vulling deurblad bij binnendeuren: honingraatkarton;
• standaarduitrusting: één insteekslot met cilinder, zwarte deurkruk
uit kunststof met logo WIŚNIOWSKI, deurblad is uitgerust met twee
verticaal regelbare scharnieren, hoekkozijn, opdekdichtingen uit EPDM;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

ECO BASIC
binnendeur
WIŚNIOWSKI
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Stalen naadloze deuren
• enkele deur ECO BASIC UNI;
• vol deurblad;
• deurblad met een vierzijdige dunne opdek, bestaande uit twee
0,5 mm dikke gegalvaniseerde staalplaten en voorzien van een
polyestercoating en een beschermende folie;
• het deurkozijn is gemaakt uit stalen profielen, geprofileerd uit verzinkt
plaatstaal van 1,2 mm dik en voorzien van een polyestercoating en een
beschermende folie in dezelfde kleur als de deur, kozijn voorbereid
voor zelfmontage;

•
•
•
•

volledige dikte van het deurblad bedraagt 40 ± 1 mm;
vulling deurblad: geëxpandeerd polystyreen (piepschuim);
de deur kan links of rechts gemonteerd worden;
standaarduitrusting: één insteekslot met cilinder, zwarte deurkruk uit
kunststof, deurblad is uitgerust met twee driedelige scharnieren, een
hoekkozijn en opdekdichtingen uit EPDM;

ECO BASIC UNI
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Stalen brandwerende naadloze deuren
• enkele deur (kleine deur tot 1110 x 2235 mm en grote deuren tot 1360
x 2550 mm) of een dubbele deur (kleine deur tot 2140 x 2235 mm en
een grote deur tot 2640 x 2550 mm);
• in brandwerende uitvoering EI30 i EI60;
• vol deurblad of gedeeltelijk beglaasd;
• deurblad met dunne opdek, bestaande uit een verzinkte staalplaat van
0,7 - 0,75 mm met polyestercoating of gepoedercoat of in houtnerf
fineer;
• het deurkozijn is gemaakt uit stalen profielen, geprofileerd uit verzinkt
plaatstaal van 1,5 mm en gepoedercoat;
• de volledige dikte van het deurblad bedraagt 62,5 ± 1 mm;
• vulling van het deurblad: minerale wol;

RC3
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• standaarduitrusting: insteekslot, cilinder, veiligheidspinnen, deurkruk
uit polypropyleen met een stalen kern, met WIŚNIOWSKI logo,
deurblad voorzien van scharnieren met verticale afstelling (waarvan
één zelfsluitend);
• mogelijkheid tot uitvoering van kleine deuren in
inbraakwerendheidsklasse RC2 of RC3 volgens PN-ENV 1627;
• mogelijkheid tot uitvoering in een rookwerende versie met valdorpel
strip in de klasse Sa, S200 volgens de norm PN-EN 13501-2;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

RC3

AW DS EI30
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• opdekdichtingen uit gemodificeerde EPDM en bijkomend een
brandwerende afdichting;

AW DS EI60

Stalen brandwerende en inbraakwerende naadloze deuren
•
•
•
•
•
•
•
•
•

enkele deur MultiSecure EI30;
vol deurblad of gedeeltelijk beglaasd;
in brandwerende uitvoering (EI30);
in brand- en inbraakwerende uitvoering (EI30, RC2 lub RC3);
RC2 - deur naar binnen draaiend, RC3 - deur naar buiten draaiend
volgens PN-EN 1627;
deurblad met dikke opdek, bestaande uit een verzinkte staalplaat van
0,5 ÷ 0,6 mm met polyestercoating, gepoedercoat of in houtnerf fineer;
het deurkozijn is gemaakt uit stalen profielen, geprofileerd uit verzinkt
plaatstaal van 1,2 mm ÷ 1,5 mm en gepoedercoat;
de volledige dikte van het deurblad bedraagt 41 ± 1 mm;
vulling van het deurblad: minerale wol;

• mogelijkheid tot uitvoering in een rookwerende versie met valdorpel strip
in de klasse Sm, Sa volgens de norm PN-EN 13501-2+A1;

• geluidsisolatie PN-EN ISO 10140-2:2011 Rw=29 (-2,-4) dB;

• standaarduitrusting: automatisch driepuntsslot met een klasse B
cilinder, drie veiligheidspinnen, deurkruk op langschild uit roestvrij staal,
deursluiter met glijarm, twee 3D-scharnieren met regeling in drie vlakken,
opdekdichtingen uit gemodificeerde EPDM en een brandwerende
afdichting met een doorsnede van 2 x 20 mm, in buitendeuren bevindt zich
een automatische valdorpel strip en een leklijst;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

RC3

MultiSecure EI30
WIŚNIOWSKI
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Aluminium paneeldeuren
Praktische oplossing in de bouwsector
RC3

INBRAAKWERENDHEID
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Aluminium paneeldeuren
• DoorTherm 86 is gemaakt in het systeem van aluminium
profielen met thermische onderbreking ALUPROF MB-86ST;
• enkele of dubbele deur;
• het frame van het deurblad en kozijn is gemaakt uit
aluminium 3-kamer profielen met thermische onderbreking
met een diepte van 77 mm;
• het deurblad bestaat uit een 60 mm dik stalen paneel
(met hoge profilering of zonder profilering) geïsoleerd met
polyurethaanschuim, aan de buitenzijde is de paneelstructeer
zoals bij de sectionale garagepoorten UniTherm, aan de
binnenzijde is een extra afdichtingsplaat gemonteerd in de
kleur van de interne profielen van het deurblad;

SmartCONNECTED maakt het mogelijk om WIŚNIOWSKI producten te
integreren in het smart home systeem en ze te beheren vanaf uw telefoon.

• frame en deurblad gepoedercoat in elke RAL-kleur of
gefineerd;
• standaarduitrusting: deurkruk Jupiter in RVS-kleur,
driepuntsslot met cilinder, zichtbare scharnieren,
opdekdichtingen langs de volledige omtrek van het deurblad
en frame, vulling gemonteerd met afdichtingen en glaslijsten;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

DoorTherm 86

smartCONNECTED

WIŚNIOWSKI
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Alumium paneeldeuren
• DoorPro 70 en DoorPro 70 RC zijn gemaakt in het systeem van
aluminium profielen met thermische onderbreking ALUPROF MB-70;
• enkele en dubbele deur, de deur DoorPro 70RC is enkel beschikbaar
als dubbele deur in inbraakwerendheidsklasse RC3/SKG***;
• het frame van het deurblad en kozijn is gemaakt uit aluminium
3-kamer profielen met thermische onderbreking met een diepte van
70 mm;
• het deurblad bestaat uit een 40 mm dik stalen paneel (met
profilering: laag, cassette, hoog of zonder profilering) geïsoleerd met
polyurethaanschuim, aan de binnenzijde is de paneelstructeer zoals
bij de sectionale garagepoorten UniPro, bij de deur DoorPro 70RC
is aan de binnenzijde een extra afdichtingsplaat gemonteerd en een
versterking van de deurbladafdekking in de kleur van de deur;

• frame en deurblad gepoedercoat in elke RAL-kleur of gefineerd;
• standaarduitrusting zonder inbraakwerendheidsklasse: deurkruk
Jupiter in RVS-kleur; driepuntsslot met cilinder, zichtbare scharnieren,
opdekdichtingen langs de volledige omtrek van het deurblad en
frame, vulling gemonteerd met afdichtingen en glaslijsten;
• uitrusting voor deuren in inbraakwerendheidsklasse RC3/SKG***:
driepuntsslot met geïntegreerde haken en stalen veiligheidspinnen,
inbraakwerend cilinderslot DOM SKG***, deurkruk Liverpool SKG***,
drie veiligheidspinnen per vleugel, 4 rolscharnieren per vleugel,
centrale grendel;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

RC3

DoorPro 70
34
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DoorPro70 RC

• DoorPro 60 is gemaakt in het systeem van aluminium profielen met
thermische onderbreking ALUPROF MB-60E;
• enkele of dubbele deur;
• het frame van het deurblad en kozijn is gemaakt uit aluminium
3-kamer profielen met thermische onderbreking met een diepte van
60 mm;
• het deurblad bestaat uit een 40 mm dik stalen paneel (met
profilering: laag, cassette, hoog of zonder profilering) geïsoleerd
met polyurethaanschuim, aan de binnen- en buitenzijde is de
paneelstructeer zoals bij de sectionale garagepoorten UniPro;

• frame en deurblad gepoedercoat in elke RAL-kleur of gefineerd;
• standaarduitrusting: deurkruk Jupiter in RVS-kleur, driepuntsslot met
cilinder, zichtbare scharnieren, opdekdichtingen langs de volledige
omtrek van het deurblad en frame, vulling gemonteerd met
afdichtingen en glaslijsten;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

DoorPro 60
WIŚNIOWSKI
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Aluminium paneeldeuren
• DoorPro 45 is gemaakt van aluminium profielen zonder thermische
onderbreking AW45;
• enkele of dubbele deur;
• het frame van het deurblad en kozijn is gemaakt uit aluminium
1-kamer profielen zonder thermische onderbreking met een diepte
van 45 mm;
• het deurblad bestaat uit een 40 mm dik stalen paneel (met
profilering: laag, cassette, hoog of zonder profilering) geïsoleerd
met polyurethaanschuim, aan de binnen- en buitenzijde is de
paneelstructeer zoals bij de sectionale garagepoorten UniPro;
• frame en deurblad gepoedercoat in elke RAL-kleur of gefineerd;
• standaarduitrusting: deurkruk Jupiter in RVS-kleur, driepuntsslot
met cilinder, rolscharnieren - klemscharnieren,
opdekdichtingen langs de volledige omtrek
van het deurblad en frame;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

DoorPro 45
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• DoorLight 45 is gemaakt in het systeem van aluminium profielen
zonder thermische onderbreking ALUPROF MB 45;
• enkele of dubbele deur;
• het frame van het deurblad en kozijn is gemaakt uit aluminium
1-kamer profielen zonder thermische onderbreking met een diepte
van 45 mm;
• het deurblad bestaat uit een aluminium profiel AW77 of AW100,
gevuld met polyurethaanschuim, aan de binnenzijde een extra
afdichtingsplaat gemonteerd;

DoorLight 45
AW100

• frame en deurblad gepoedercoat in elke RAL-kleur, de vulling is
gemaakt van aluminium profielen uit pasklaar plaatstaal of nat
gelakt;
• standaarduitrusting: deurkruk Jupiter in RVS-kleur, één cilinderslot,
zichtbare scharnieren, opdekdichtingen langs de volledige omtrek
van het deurblad en frame, vulling gemonteerd met afdichtingen en
glaslijsten;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

DoorLight 45
AW77
WIŚNIOWSKI
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WIŚNIOWSKI ramen
De opendraaiende en vaste ramen van WIŚNIOWSKI kunnen in alle soorten objecten worden gebruikt. Hun veelzijdigheid maakt een zeer individuele vormgeving
van de gevel van het gebouw mogelijk.
Speciale afdichtingssystemen, in de vorm van EPDM-afdichtingen, garanderen een
hoge mate van dichtheid van de ramen. Bij niet-afgedichte uitvoeringen gebruiken
we ventilatiesystemen die zorgen voor een goede filtratie van de lucht in de ruimte.
Dankzij deze oplossing vermijden we vocht in de kamers.
Technologische parameters van de door ons gebruikte materialen bieden de mogelijkheid om zelfs de meest atypische vormen van ramen te maken die op basis van
profielsystemen met of zonder een thermische onderbreking worden vervaardigd.
Het raambeslag is afgestemd op de grootte en het gewicht van het raam. Dit
garandeert een soepele werking en dus een hoog comfort bij het gebruik van
WIŚNIOWSKI-ramen.
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Aluminium buitenramen FUTURO

MB-104 Passive AERO
NIEUW
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MB-104 Passive SI
NIEUW

MB-86AERO

MB-86 SI

• gemaakt in het systeem van aluminium profielen met thermische
onderbreking ALUPROF MB-60, MB-70, MB-70HI, MB-86ST,
MB-86SI, MB-86AERO, MB-104 Passive SI, MB-104 Passive AERO;
• verscheidenheid aan functies en openingswijzen;

MB-86 ST

MB-70 HI

• frame en raamvleugel gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze of
in RAL mat structuur, DECOR of gefineerd;
• EPDM-afdichtingen langs de volledige omtrek van de raamvleugel;
• montage in individuele gebouwen of façades;

MB-70

MB-60

WIŚNIOWSKI
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Stalen buitenramen
• gemaakt in het systeem van aluminium profielen met thermische
onderbreking JANSEN Janisol, JANSEN Janisol Arte, FORSTER
Unico (vast raam);

JANSEN Janisol Arte
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• verscheidenheid aan functies en openingswijzen;
• frame en raamvleugel gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze of
in RAL mat structuur;
• EPDM-afdichtingen langs de volledige omtrek van de raamvleugel;
• montage in individuele gebouwen of façades;

JANSEN Janisol

WIŚNIOWSKI
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Aluminium en stalen ramen zonder thermische onderbreking
• gemaakt in het systeem van aluminium profielen zonder thermische
onderbreking ALUPROF MB-45;
• gemaakt in het systeem van stalen profielen zonder thermische
onderbreking (vaste ramen) FORSTER Presto, JANSEN Economy 50;
• vulling van het raam: enkel glas, dubbel glas of paneel uit verzinkte
staalplaat, thermisch geïsoleerd;
• frame en raamvleugel gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze of
in RAL mat stuctuur, DECOR of gefineerd (enkel aluminium ramen);

MB-45
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FORSTER Presto

JANSEN Economy 50

Brandwerende aluminium ramen
• brandwerende aluminium ramen gemaakt in het systeem van
aluminium profielen met thermische onderbreking ALUPROF
MB-78EI: vaste en technische ramen, met brandwerendheidsklasse
EI30, EI60; frame en dwarsbalken gemaakt van aluminium driekamer profielen met een thermische onderbreking met een diepte
van 78 mm voor de ramen EI30 of EI60;
• frame en raamvleugel gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze of
in RAL mat stuctuur;
• vulling: enkel brandwerend glas, dubbel glas of paneel;
• mogelijkheid om ook in assemblages te monteren die brandwerende
wanden vormen;

BRANDWERENDHEID

WIŚNIOWSKI
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Aluminium hef-schuif terrasdeuren FUTURO
Esthetiek en praktische oplossingen
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Aluminium hef-schuif terrasdeuren FUTURO
• gemaakt in het systeem van aluminium profielen met
thermische onderbreking ALUPROF MB-77HS ST;
• comfortabele uitgang naar het balkon, terras of open
tuinruimte;
• perfect voor zowel eengezinswoningen als appartementen of
hotels;
• uit aluminium drie-kamer profielen met een vleugeldiepte van
77 mm en kozijndiepte met twee looprails 174 mm;
• hefschuifbeslag met een enkelzijdige deurkruk en een
enkelzijdige verzonken deurtrekker of een dubbelzijdige
deurkruk;
• oplossing met lage dorpel;

SmartCONNECTED maakt het mogelijk om WIŚNIOWSKI producten te
integreren in het smart home systeem en ze te beheren vanaf uw telefoon.

• maximale afmetingen van één vleugel: hoogte tot 3200 mm
en breedte tot 3300 mm;
• kozijn beschikbaar in twee versies: 2-rail of 3-rail;
• frame van het deurblad en kozijn gepoedercoat of optioneel
in houtfineer of DECOR-kleuren;

MB-77HS ST

smartCONNECTED

WIŚNIOWSKI
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WIŚNIOWSKI wanden
Dankzij het gebruik van de nieuwste systeemtechnieken biedt WIŚNIOWSKI een
breed scala aan buiten- en binnenwanden aan. Wij maken wanden van profielen met
een thermische onderbreking, zonder thermische onderbreking en volledig glazen
wanden. Door het gebruik van speciale connectoren kunt u wanden van elke brekingshoek maken, zodat u ze aan elk interieur kunt aanpassen.
Comfortabele aluminium wanden worden gekenmerkt door gebruiksgemak en comfort. Deuren en ramen die in de wanden worden geïnstalleerd kunnen worden uitgerust met automatisering, wat de standaard van hun gebruik aanzienlijk verhoogt.
Het gebruik van hoogwaardig beslag en extra uitrustingen zorgt voor een soepele
werking van alle bewegende elementen in de wand.
Talrijke bouwoplossingen en een breed scala aan kleuren zorgen voor vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor de indeling van de ruimte. De aluminium en stalen
wandsystemen zijn compatibel met de geïnstalleerde deuren en ramen, die kunnen
worden uitgerust met een breed aanbod aan beslag en accessoires. De structuren zijn
uitgerust met speciale afdichtingssystemen en afstandhouders, die zorgen voor een
goede dichtheid en thermische isolatie.
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WIŚNIOWSKI façade
constructies
De WIŚNIOWSKI façadesystemen maken een volledige beglazing van de gevel van
het gebouw mogelijk. We maken zelfs de meest ongewone vormen van vliesgevels,
meerlaagse wanden, daken, lichtkoepels en andere ruimtelijke constructies. Verschillende varianten van beglazingen met veiligheidsglas in alle beschikbare types
bieden talloze mogelijkheden voor de plaatsing met behoud van alle vereiste veiligheidsnormen.
Wij kunnen façades en lichtkoepels aanpassen aan de individuele eisen van investeerders en ontwerpers. Het technisch bureau zal de nodige technische bijstand
verlenen vanaf de ontwerpfase, de statische berekeningen, de keuze van de vorm
en de kleur, tot de uitvoering van het project. Onze producten voldoen aan strenge
Europese normen, zodat ze kunnen worden gebruikt in openbare, investerings-, recreatieve en residentiële faciliteiten. WIŚNIOWSKI façades en lichtkoepels hebben
de beste parameters op het gebied van dichtheid, akoestische en thermische isolatie, evenals hoge sterkteparameters die het mogelijk maken om veilige, beglaasde
monumentale gebouwen te verkrijgen.
Wij bieden producten aan die voldoen aan de eisen van het bouwrecht op het
gebied van brandveiligheid in brandweerstandsklassen die het temperatuur- en
branddebiet beperken: 15, 30 en 60 minuten.
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Aluminium façades
• façade met stijlen en dwarsbalken MB-SR50;
• stijlen en dwarsbalken maken het mogelijk om esthetische gevels
te bouwen met zichtbare smalle scheidingslijnen, in de vorm van
een uniform spant;
• een systeem dat de bouw van lichte vliesgevels mogelijk maakt
- vlakke vliesgevels van het hangende en vullende type, daken,
lichtkoepels en andere constructies,
• breed aanbod aan openingselementen;
• breed aanbod aan beglazingen en beschikbare isolatoren en
accessoires;
• de mogelijkheid tot het creeëren van horizontale of verticale
strokengevels dankzij speciale opdekprofielen en speciaal
gevormde druk- en afdekstrips;

MB-SR50
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• façade met stijlen en dwarsbalken MB-SR50 PL, waarbij dankzij
passende afdekstrips (bv. elliptische) één richting van de
gevelindeling geaccentueerd wordt;
• hoekverbindingen geven vrijheid bij het ontwerpen van ruimtelijke
structuren;
• worden gebruikt voor het maken van lichte vliesgevels van het
hangende of vullende type, evenals daken, dakramen en andere
ruimtelijke structuren;
• bescherming tegen warmteverlies doorheen de constructie;
• breed aanbod aan beglazingen en een hoog draagvermogen door
de verbinding van de stijlen en dwarsbalken;
• breed aanbod aan openingselementen, ramen geïntegreerd in de
façade, evenals kantel- en parallel opendraaiende ramen, zonder
het uitzicht van de façade te veranderen;

MB-SR50 PL

• façade met stijlen en dwarsbalken MB-SR50A met opdeksysteem;
• maakt de combinatie van bouwmaterialen met verschillende
eigenschappen mogelijk, verschillend aan de binnen- en buitenkant
van de ruimte;
• opdekprofielen in verschillende vormen zorgen voor een breed
aanbod aan gevelbeelden;
• wordt zowel in verticale constructies gebruikt, glazen daken als in
wintertuinen;
• hoekverbindingen maken de vrije vormgeving van aluminium
constructies mogelijk;
• breed aanbod aan openingselementen;
• breed aanbod aan beglazingen en beschikbare isolatoren en
accessoires;

MB-SR50 A

• structurele façade MB-SG50;
• esthetiek en lichtheid van de constructie, waardoor de indruk van
een volledig glazen oppervlak ontstaat;
• het glas wordt aan de aluminium modules bevestigd door middel
van een speciale structurele silicone;
• zijdelingse bevestiging van aluminium frames, waardoor de
montage van de ondoorzichtige panelen op een volle muur
mogelijk wordt;
• worden gebruikt voor het maken van lichte vliesgevels van het
hangende of vullende type, evenals daken, dakramen;
• kantelramen veranderen het uitzicht van de façade niet;
• gemakkelijk om de façade schoon te houden;
• breed aanbod aan beglazingen en een hoog draagvermogen door
de verbinding van de stijlen en dwarsbalken;
• mogelijkheid tot het buigen van de profielen om boogconstructies
te bouwen;

MB-SG50
WIŚNIOWSKI
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Aluminium façades
• half-structurele façade MB-SR50 EFEKT;
• bevestiging van speciaal voorbehandeld glas met behulp van
mechanische bevestigingsmiddelen;
• het effect van een uniform glasoppervlak van buitenaf;
• worden gebruikt voor het maken van lichte vliesgevels van het
hangende en vullende type;
• thermische versterking uit HPVC;
• geprofileerde glasafdichtingen uit EPDM;
• hoekverbindingen mogelijk;

MB-SR50 EFEKT
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• brandwerende façade met stijlen en dwarsbalken MB-SR50EI;
• wordt gebruikt voor het maken van lichte brandwerende
vliesgevels van het hangende en vullende type in
brandwerendheidsklasse EI15, EI30, EI45, EI60;
• mogelijkheid om verschillende afdeklijsten te gebruiken;
• hoekverbindingen mogelijk tot ±7,5° per kant en het bouwen van
hellende façades tot ± 15°;
• mogelijkheid om deuren van het systeem MB-78EI te monteren
in façades met stijlen en dwarsbalken, met behoud van de
brandwerendheidsklasse van de volledige constructie in de klasse
EI30 of EI60;

MB-SR50 EI

WIŚNIOWSKI

55

Stalen façades
• het draagvermogen van de gevelprofielen wordt gekozen volgens
het project;
• de façade met stijlen en dwarsbalken JANSEN VISS TV is bestemd
voor vliesgevels van het hangende en vullende type;
• gelaste profielverbindingen vormen een stabiel monolithisch
element;
• dubbel afdichtingssysteem van gemodificeerde EPDM, die een
uniforme, dichte barrière vormt en ventilatie van de interne ruimtes
van het systeem mogelijk maakt;
• systemische condensaatafvoer en ventilatie van de
glasoppervlakken;
• geen lineaire koudebruggen;
• externe aluminium drukprofielen;

JANSEN VISS TV
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• het draagvermogen van de gevelprofielen wordt gekozen volgens
het project;
• de façade met stijlen en dwarsbalken JANSEN VISS TVS met een
verhoogde thermische isolatie, is bestemd voor vliesgevels van het
hangende en vullende type;
• gelaste profielverbindingen;
• dubbel afdichtingssysteem van gemodificeerde EPDM, die een
uniforme, dichte barrière vormt en ventilatie van de interne ruimtes
van het systeem mogelijk maakt;
• systemische condensaatafvoer en ventilatie van de
glasoppervlakken;
• geen lineaire koudebruggen;
• externe aluminium drukprofielen;

JANSEN VISS TVS

WIŚNIOWSKI
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Overige gevelconstructies
DAKRAMEN EN VERLICHTING
• zorgen voor natuurlijk licht;
• verschillende functionele varianten:
– verlichten van het interieur,
– verlichting en ventilatie,
– verlichting, ventilatie en rookafzuiging;
• toepasbaar in alle soorten gevelsystemen;
• hoekverbindingen maken een vrije vormgeving van ruimtelijke
structuren mogelijk;
• een breed gamma aan beglazingen en beschikbare isolatoren
en accessoires maken het mogelijk om een hoog thermisch
isolatieniveau te bekomen;
• een set afdichtingen en een drainage- en ontluchtingssysteem;
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ROOKLUIKEN

FAÇADE LAMELLEN

• een breed aanbod aan oplossingen – kunnen gebaseerd zijn op
raamsystemen, maar ook op de constructies van ramen voor
façades;
• verschillende openingswijzen van de ramen – naar binnen draaiend
of gekanteld, naar buiten gekanteld aan de onder- of bovenzijde,
dakramen, gebruikt in schuine gevels of dakramen,
• betrouwbare en stille mechanismen;
• mogelijk om verschillende aandrijvingen te gebruiken, integratie
met stroomvoorzienings-, besturings- en beveiligingssystemen;
• kunnen worden geïntegreerd in het ventilatiesysteem van het
gebouw;

• vermindering van het thermisch energieverbruik afkomstig uit
traditionele bronnen;
• garanderen thermisch comfort binnenin het gebouw;
• aluminium profielen met een breedte van 100 tot 300 mm;
• verstelbare hellingshoek van de lamellen van 0° tot 45°;
• montageversies: verticaal of horizontaal;
• kunnen bevestigd worden aan de gevel, steunmuur of ramen,
• de lamellen worden bevestigd door middel van speciale zijpluggen
die zorgen voor een optimale positionering;

WIŚNIOWSKI
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Aluminium buitendeuren WIŚNIOWSKI
De aluminium buitendeur WIŚNIOWSKI is de ideale oplossing voor wie houdt van
originaliteit en onbegrensde mogelijkheden bij het kiezen van oplossingen die zijn afgestemd op zijn eigen visie op het huis. De WIŚNIOWSKI deuren garanderen vrijheid
in het samenstellen van een individueel, uniek model. Dit is een creatieve benadering
van de unieke behoeften van klanten.
Door te kiezen voor WIŚNIOWSKI deuren kiest u de optimale oplossing die uitstekende thermische parameters, bescherming tegen lawaai en inbraak combineert met
functionaliteit en esthetiek.
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Deuren CREO
met opdekpaneel
RC3

INBRAAKWERENDHEID
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Ud

0,8
THERMISCHE ISOLATIE
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Deur CREO
• deurblad met een dikte van 77 mm met dubbelzijdig opdekpaneel;
• frame van het deurblad en kozijn uit aluminium 4-kamerprofielen,
met thermische onderbreking MB-86 SI+;
• warmtegeleidingscoëfficiënt Ud vanaf 0,8 W/m2K voor volle
deuren met de referentieafmetingen 1400 x 2500 mm;
• maximale deurgrootte tot 1400 x 2500 mm;
• mogelijk tot het toepassen van zijlichten en bovenlicht;
• standaarduitrusting: automatisch driepuntsslot met tijdfunctie,
gecertificeerde anti-inbraak cilinder, rolscharnieren, deurtrekker
uit roestvrij staal, deurkruk in RVS-kleur, in het paneel driekamer
veiligheidsglas met een dikte van 77 mm U=0,6 W/m2K met warm
frame, toepassingen uit roestvrij staal, dorpel met thermische
onderbreking en thermo-extensie;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

RC3

Ud

0,8

Bekijk de catalogus deuren
CREO en DECO!

CREO
met thermo-extensie
Stropex

SmartCONNECTED maakt het mogelijk om WIŚNIOWSKI producten te
integreren in het smart home systeem en ze te beheren vanaf uw telefoon.
smartCONNECTED

WIŚNIOWSKI
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Deur DECO
met inzetpaneel

FUNCTIONALITEIT
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Deur DECO
• maximale deurgrootte tot 1250 x 2200 mm;
• standaarduitrusting: automatisch driepuntsslot met tijdfunctie, gecertificeerde anti-inbraak cilinder, zichtbare scharnieren,
dubbelzijdige deurkruk Tokyo, in het paneel tweekamer veiligheidsglas, aan beide zijden applicaties uit roestvrij staal, dorpel
met thermische onderbreking;
• breed aanbod aan extra uitrusting;

DECO PLUS

• deurblad met inzetpaneel, dikte 45 mm;
• frame van het deurblad en kozijn uit
aluminium 3-kamerprofielen, met
thermische onderbreking MB-86ST;
• inbouwdiepte 77 mm;

DECO BASIC

• deurblad met inzetpaneel, dikte 45 mm;
• frame van het deurblad en kozijn uit
aluminium 3-kamerprofielen, met
thermische onderbreking MB-70;
• inbouwdiepte 70 mm;

DECO LIGHT

• deurblad met inzetpaneel, dikte 35 mm;
• frame van het deurblad en kozijn uit
aluminium 3-kamerprofielen, met
thermische onderbreking MB-60;
• inbouwdiepte 60 mm;

SmartCONNECTED maakt het mogelijk om WIŚNIOWSKI producten te integreren in het smart home systeem en ze te beheren vanaf uw telefoon.
smartCONNECTED

WIŚNIOWSKI
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Glazen binnendeuren
WIŚNIOWSKI
Elegante en lichte ruimtes zijn geëvolueerd tot een van de belangrijkste elementen
in het interieurontwerp. Volledig glazen deuren sluiten aan bij de nieuwste trends en
maken een efficiënt gebruik van de ruimte mogelijk, waardoor de gebruikers van de
ruimte zich vrij en comfortabel voelen.
Verschillende uitvoergingsopties en een volledig gamma aan afwerking bieden
talloze mogelijkheden om de vorm van volledig glazen deuren aan te passen. Elk
element is op maat gemaakt om de voordelen van glazen oppervlakken te benadrukken, waardoor ze een aantrekkelijk element van het interieurontwerp vormen.
Wij produceren alle soorten vaste en beweegbare scheidingswanden, waardoor een
optimaal gebruik van de ruimte in kantoren, vergaderzalen en privéruimtes mogelijk is. Met een breed scala aan hoogwaardig beslag kunnen wij schuif-, tocht- en
draaideuren produceren, waardoor wij in aparte ruimtes de hoogste functionaliteit
bereiken.
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Glazen deuren
Harmonie tussen ruimte en vormgeving
68
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Deur ArtGlass
• enkele deur;
• naar buiten of naar binnen draaiend,
• het deurblad is gemaakt van gehard of gelaagd
veiligheidsglas;
• transparant deurblad of versierd door zandstralen,
beeldhouwen, emailleren en lamineren;

• kozijn uit stalen profielen, gepoedercoat of uit roestvrij staal;
• opdekdichtingen langs de omtrek van het frame;
• het deurblad is gemonteerd met speciaal beslag;

Uitvoeringsvoorbeelden deur ArtGlass

DC 001

DC 012

DC 017

DC 024

DC 029

DC 034

WIŚNIOWSKI
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Breed
kleurenpalet

Accessoires
en uitrusting

Op basis van de behoeften van onze klanten die een duurzame, es-

Een breed aanbod aan uitrusting past perfect bij onze producten. Accessoires

thetische en originele look verwachten, bieden wij een breed gam-

worden streng getest en gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze uiterst

ma aan kleuren aan. Daardoor geven we de mogelijkheid om de

veilig en betrouwbaar zijn en perfect samenwerken met andere onderdelen van

kleur aan te passen aan de gevel, ramen of afwerkingselementen

onze deuren, ramen en façades.

van het gebouw.
De WIŚNIOWSKI aluminium en stalen deuren zijn verkrijgbaar in
een gepoedercoate versie in elke RAL-kleur, structureel in de DECOR-technologie, wat het mogelijk maakt om elk patroon te verkrijgen, bijvoorbeeld houtstructuren en fineer.
Voor veeleisende klanten hebben we de mogelijkheid voorbereid
om zowel in bikolor als in de structurele kleuren van de nieuwste
collectie Home Inclusive 2.0 te lakken.

RAL-kleuren, mat structuur, DECOR en fineer
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Deursluiter met glijarm

Deursluiter met schaararm

Verborgen deursluiter

Zichtbare scharnieren

Rolscharnieren

Verborgen scharnieren

Scharnieren - naadloze deur

Scharnieren - stalen profieldeur

Meerpuntsslot met geïntegreerde haken en
veiligheidspinnen

Eenpuntsslot - brandwerende stalen deur

Extra slot

Veiligheidspin

SR

Anti-paniekbar

Anti-paniekstang

Ventilatiesysteem

WIŚNIOWSKI

71

Accessoires en uitrusting
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Deurtrekker

Inbraakwerende deurkruk RC3/SKG***

Roestvrijstalen deurkruk - stalen profieldeur

Roestvrijstalen deurtrekker - naadloze deur

Aluminium dorpel met thermische onderbreking

Automatische valdorpel strip

Patrijspoort

Ventilatierooster

Zoeker

Deuropener

Elektromagnetische jumper

Draaideurautomaat
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2-kanaals proximity lezer

1-kanaals klavier

Codeklavier

2-kanaals vingerafdruklezer

Cilinder AirKey

Intercompaal
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Uitvoeringsvoorbeelden
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Aluminium buitendeur

Aluminium binnendeur

Brandwerende aluminium deur

Stalen buitendeur

Stalen deur zonder thermische
onderbreking

Paneeldeur
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Aluminium ramen

Stalen ramen
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Stalen naadloze deur

Deur CREO

Brandwerende stalen naadloze
deur

Deur DECO

Deur ArtGlass
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Referentieobjecten
Heron Live Hotel, Sienna

78
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Referentieobjecten
HM Design - Meubelfabriek, Nawojowa
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Referentieobjecten
Residentie, Warschau
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Referentieobjecten
Eengezinswoning, Nowy Sącz

84
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Referentieobjecten
TAURON Arena Kraków
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Referentieobjecten
Stadion van Legia Warschau genoemd naar J. Piłsudski, Warschau
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Zwembad – Hotel Perła Południa, Rytro
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Referentieobjecten
Autosalon, Kraków

90
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Autosalon, Kraków
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Referentieobjecten
Autosalon, Kraków
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Referentieobjecten
Academie Ignatianum, Kraków
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Regionale Kabeltelevisie, Nowy Sącz
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Referentieobjecten
Future Processing, Gliwice
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Referentieobjecten
CH Galerij SANDECJA, Nowy Sącz
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CH Crystal Palace, Žilina
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Referentieobjecten
ZUS, Nowy Sącz

100
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Hoofdkwartier van de Gemeentepolitie, Nowy Sącz

z

Gemeentelijk hoofdkwartier van de Staatsbrandweer, Nowy
Sącz
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Referentieobjecten
Hotel ACTIVA, Muszyna
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Hotel KRYNICA, Krynica
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Referentieobjecten
Tauron, Jaworzno
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Batim, Stary Sącz
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WIŚNIOWSKI
HALL INCLUSIVE
De collectie WIŚNIOWSKI Hall Inclusive is een uitgebreid aanbod aan industriële poorten, deuren en afsluitingen,
ontworpen met het oog op ergonomie, veiligheid, duurzaamheid en een betrouwbare werking. Innovatieve
technologische oplossingen worden weerspiegeld in uitstekende functionele eigenschappen, die voldoen aan de
hoogste eisen voor de uitrusting van gespecialiseerde faciliteiten. Producten uit de collectie maken een vlotte
logistiek mogelijk, wat de efficiënte werking van de onderneming ondersteunt.
Binnen de collectie kunt u kiezen uit onder andere sectionale poorten, rol- en hangpoorten, stalen en aluminium
schrijnwerk en paneelafsluitingen.

Industriële sectionaal
poort MakroPro
106
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Stalen naadloze
buitendeuren Eco

Industriële schuifpoort
PI 200
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ONTDEK
MEER...

www.wisniowski.nl

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. • 10/19/NL

