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PROČ PRÁVĚ PRŮMYSLOVÁ VRATA WIŚNIOWSKI® ?
Průmyslová vrata WIŚNIOWSKI® reprezentují nejvyšší standard vyráběný na základě moderních technologických linek. Brány jsou vyráběny precizně a pečlivě
s důrazem na každý detail, jsou zárukou bezpečnosti a dlouhodobého provozu.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Kvalita surovin a rovněž osvědčené konstrukční
řešení rozhodují o mnoholetém bezporuchovém provozu vrat WIŚNIOWSKI®.
Konstrukční oddělení a technická laboratoř na
základě návrhů zákazníků stále zlepšují kvalitu
řešení využívaných ve vratech. Díky tomu se na
trh dostane pouze zkontrolovaný a otestovaný
výrobek. Jeho kvalitu schvalují certifikáty
a atesty:

Certifikát
Kvality
ISO 9001:2008

Hygienický
Atest
PZH

Technické
Schválení
ITB

JEŠTĚ VÍCE VOLNÉHO PROSTORU
$ Pro otevření průmyslových sekčních vrat
WIŚNIOWSKI® není potřeba prostor před
halou. Křídlo sekčních vrat se zvedá směrem
nahoru v souladu s namontovaným typem
vedení. Dává to možnost maximálního
využití prostoru v objektu a rovněž před
vraty.

Shodnost
výrobků
se směrnicemi
Evropské Unie

MODERNÍ ŘEŠENÍ
Průmyslová vrata WIŚNIOWSKI® jsou
moderní vrata určená pro průmyslové objekty,
skladovací haly, dílny. Mohou být vybavena
průchozími dveřmi, okénky, ventilačními
mřížkami, klapkou odtahu spalin, automatikou
a neomezenou kontrolou přístupu: kódovací
zámek, čtečka magnetických karet, dálkový
ovladač, systém světelné závory. Pohodlnou
obsluhu zaručuje výběr jednoho z několika
způsobů otevírání: řetězového anebo
šňůrového převodu, kompaktního servomotoru.
BEZPEČNOST
Průmyslová vrata WIŚNIOWSKI® jsou
stoprocentně bezpečná. Jsou nejenom
bezpečná během používání, ale zároveň
chrání náš majetek. Bezpečnost používání se
4

týká všech, kdo bránu obsluhují každý den.
Konstrukce ztěžuje přístup k majetku
nepovolaným osobám a tímto zaručuje pocit
jistoty a bezpečí.

Sekční
vrata

$ Plášť průmyslových rolovacích vrat
WIŚNIOWSKI® se roluje ve svislé linii
směrem nahoru na hřídel. Jediné
požadované místo k montáži je minimálně
540 [mm] výšky nadpraží. Dává to
neomezené možnosti zařízení průmyslového objektu.

rolovací vrata

$ Závěsná posuvná průmyslová vrata
WIŚNIOWSKI® jsou jednoduchým řešením
v halách s omezenými možnostmi zástavby.
Mohou být využitá v místnostech do
zástavby otvorů s velkou šířkou.

Závěsná
posuvná vrata

VRATA PRO KAŽDOU HALU
Díky široké nabídce typů vedení průmyslových
vrat WIŚNIOWSKI® mohou ladit s každým
druhem haly.
Vhodně laděný typ vedení umožňuje využití
všech předností vrat, která najdou využití v nově
vybudovaných objektech a rovněž v objektech
určených k modernizaci.
FUNKČNOST
Průmyslová vrata WIŚNIOWSKI® znamenají
maximální funkčnost a bezpečnost při
zachování estetické celistvosti všech prvků.
Průmyslová vrata jsou projektována tak, aby
jejich práce nekolidovala s pohybem uvnitř
průmyslového objektu a jejich obsluha byla
pohodlná a efektivní v každé situaci.

ANTIKOROZNÍ ZABEZPEČENÍ
Vrata WIŚNIOWSKI® znamenají investici na
dlouhá léta. Konstrukční prvky jsou vyrobené
z pozinkované oceli (kolejničky, zárubně,
spojovací prvky), panely vrat jsou lakované
vysoce kvalitními polyesterovými barvami.
Znamená to optimální ochranu před vlivem
atmosférických činitelů a zaručuje to
dlouhodobé využívání vrat. Díky široké
barevné škále se mohou průmyslová vrata
WIŚNIOWSKI® úspěšně přizpůsobit fasádě
stavby.
DODATEČNÉ DOSVÍCENÍ PŘIROZENÝM
SVĚTLEM
Interiéry průmyslových místností mohou být
pomocí zasklení dodatečně osvětlované.
Okénka ve vratech jsou bezpečná, vyrobená
z akrylu, polykarbonátu anebo bezpečného
skla.
VENTILACE
Výměnu vzduchu v místnosti zaručují ventilační
mřížky, klapka odtahu spalin anebo ventilační
panel, které znamenají přirozenou ventilaci
místnosti.

MODULOVÁ STAVBA
Architekt může libovolně tvarovat vzor každé
průmyslové segmentové brány. Je to možné
díky modulové stavbě ocelových a hliníkových
panelů, které spolu můžeme libovolně
spojovat.
AUTOMATIKA
Automatika v průmyslových vratech
WIŚNIOWSKI® je konfigurovaná tak, aby
mohla zaručit bezchybnou práci jak sekčních
tak i rolovacích vrat. Firma WIŚNIOWSKI®
nabízí pohony a ovládání na nejvyšší úrovni,
přičemž tímto zaručuje pohodlí obsluhy
a dlouhodobé používání.
DODATEČNÝ VSTUP NA HALU
V průmyslových vratech mohou být v křídle vrat
umístěny průchozí dvěře. Je to pohodlné řešení,
které umožňuje pohyb bez nutnosti otevírání
celých vrat. Čidlo otevírání průchozích dveří
zaručuje, že automatické otevírání vrat je
možné pouze při uzavřených dveřích.

PROFESIONÁLNÍ SERVIS
Naše komplexní servisní obsluha se dostane
do každého místa v celém státu. Kvalifikovaný

personál zaručuje profesionalitu servisní
obsluhy, stejně jako dobrou technickou pomoc.
Vědomosti a zkušenosti, které jsme získali,
zaručují vyřešení rozličných problémů.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Firma WIŚNIOWSKI® je ekologická firma.
Během výroby optimalizujeme spotřebu
energie a vody, vlastníme pozinkovnu bez
odpadních vod a bezprašnou linku práškového lakování. Máme také nejmodernější
výrobní a lakovací linky. Rovněž barvy, které
používáme, jsou příznivé k životnímu prostředí.

NEJENOM VRATA
Široké vědomosti, bohaté zkušenosti
a moderní výrobní linky umožňují nabídnout
našim zákazníkům výrobek nejvyšší kvality
a profesionální pomoc v různých etapách
realizace investicí.
Naše nabídka mimo jiné obsahuje komplexní
systémy průmyslových oplocení, různé druhy
bran, jako rovněž výrobky ocelového
a hliníkového truhlářství v podobě: fasád, dveří
a oken v různých protipožárních třídách
a třídách proti vloupání.
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SEKČNÍ VRATA
MakroPro, MakroPro 100

Průmyslová vrata WIŚNIOWSKI®
to je záruka nejvyšší kvality a bezporuchového provozu
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PŘEDNOSTI
ÚPLNÁ OCHRANA
$ Průmyslová sekční vrata MakroPro a MakroPro 100 jsou bezpečná
v každé fázi otevírání a zavírání, nezávisle na způsobu otevírání: ručního
anebo automatického.
$ Pružiny, které byly vybrány s počítačovou přesností, zaručují nejlepší
rovnováhu vrat, maximální pohodlí a bezpečnost jejího uživatele.
$ Vrata s velkými rozměry jsou dodatečně zpevňované speciálními prvky,
které zvyšují pevnost celé konstrukce.

TERMICKÁ IZOLACE
$ Ocelové panely jsou vyrobené z pozinkovaného plechu, vyplněné
bezfreónovou tvrdou polyuretanovou pěnou a lakované vrstvou
polyesterové barvy po obou stranách. Díky tomu získávají dobré
termoizolační a akustické vlastnosti.
$ Každá vrata jsou vybavená systémem elastických a odolných těsnění
po celém obvodě a mezi panely, díky čemuž jsou vrata lépe
izolována.

40
[mm]

lak
vrstva
zinku

plech
polyuretanová
pěna
plech+ vrstva
zinku + lak

SPOLEHLIVOST PROVOZU
$ Sekční vrata MakroPro i MakroPro 100 jsou odolná vůči působení
atmosférických podmínek.
$ Spolehlivý provoz vrat MakroPro 100 je zaručený trojfázovým
kompaktním servomotorem, který je integrovaný s vraty. Využívaný
pohon zaručuje dlouhé období používání a komfort obsluhy.
$ Ve vratech MakroPro 100 byly tradiční pružiny nahrazené moderním
pohonným systémem, díky kterému může brána vykonat více než sto
tisíc cyklů.

ÚSPORA MÍSTA
$ Sekční vrata jsou montovaná za otvorem, otevírají se svisle směrem
nahoru a nezabírají místo na příjezdové cestě.
$ V případě výběru sekčních vrat se může maximálně využít místo před
vraty a uvnitř objektu.
$ Díky bohaté nabídce různých druhů vedení je možné průmyslová vrata
WIŚNIOWSKI® přizpůsobit každému, byť i atypickému objektu.
Taková řešení umožňují fungování vrat bez kolize s pohybem uvnitř
haly.
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SEKČNÍ VRATA
MakroPro Alu, MakroPro Alu 100

Hliníková vrata ze zasklených panelů dokonale
prosvětlují vnitřek objektu a zvyšují jeho estetické přednosti
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PŘEDNOSTI
VÍCE SVĚTLA
$ Zasklené panely průmyslových vrat WIŚNIOWSKI® osvětlují místnost
přirozeným světlem, což umožňuje úsporu elektrické energie a zaručuje
pohodlné pracovní podmínky.
$ Prosklení sekčních vrat jsou úměrná k velikosti vrat a pravidelně umístěné
prosklení dodává celku harmonický vzhled.
$ Zcela zasklené hliníkové panely VISUAL nemají příčky dělící jejich
plochu, což poskytuje ještě prosvětlenější prostor.

INVESTICE NA DLOUHÁ LÉTA
$ Stabilní konstrukce sekčních vrat je vyrobená z hliníku, který je odolný
vůči působení atmosférických podmínek. Díky tomu křídlo vrat během
dlouhého používání nemění své estetické přednosti.
$ Nejvyšší kvalita surovin ve spojení s moderními konstrukčními řešeními je
zárukou spolehlivého provozu sekčních vrat.
$ Sklo No-SCRATCH potažené speciálním povlakem zajistí na dlouhou
dobu pevnost a odolnost proti poškrábání.

Sklo

No-SCRATCH

UŽITKOVÉ PŘEDNOSTI
$ Modulová stavba průmyslových vrat umožňuje libovolné tvarování
konečného vzhledu vrat.
$ Prvky vrat jako hliníkové panely a ocelové panely se mohou libovolně
spojovat.
$ Typické a speciální rozměry umožňují přizpůsobení vrat potřebám
profesionálního průmyslového stavebnictví.
$ Nízký práh v průchozích dveří je ergonomickým řešením, které
usnadňuje pohyb – je to důležité především v případě intenzivního
používání.

GALERIE BAREV
$ Barva je důležitým prvkem vzhledu. Firma WIŚNIOWSKI® nabízí
mnoho barevných možností také pro průmyslová sekční vrata.
$ Mimo standardních barev nabízíme soupravu barev z palety RAL.
$ Široká barevná škála umožňuje tvoření individuálního, neopakovatelného charakteru objektu.
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SEKČNÍ VRATA – VYBAVENÍ
MakroPro INVEST, MakroPro Alu INVEST
TECHNICKÝ POPIS
1
18
2
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14
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18
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Napínák lanka
chrání proti uvolnění a vysmeknutí lanka z navíjecího
bubnu v případě zablokování křídla vrat.

INVESTICE
BEZ KOMPROMISŮ

6

Vrata MakroPro INVEST a vrata MakroPro Alu INVEST byla vyvinuta na základě preferencí investorů
s přihlédnutím k nejvýhodnějšímu řešení pro investici.
Konstrukce vrat byla zpracována tak, aby zajistila snadnou a rychlou montáž. Díky použití napínáku lanka
u vrat s pohonem se snížila požadovaná hloubka prostoru za současného dosažení úplného světla vjezdu.

Řetězový převod
slouží pro ruční otevírání vrat, je vybaven řetězem o délce
přizpůsobené danému typu vedení vrat.
10
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Ochrana pružin
v případě, že pružina praskne, zabraňuje
samovolnému pádu křídla.

4
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SEKČNÍ VRATA – VYBAVENÍ
MakroPro, MakroPro Alu
TECHNICKÝ POPIS
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Pozinkované anebo lakované pružiny
vyrovnávající váhu křídel vrat jsou dodatečně
antikorozně zabezpečené.

FUNKČNÍ A OVĚŘENÉ
ŘEŠENÍ

3

Váha křídla průmyslových sekčních vrat MakroPro a MakroPro Alu je přesně vyrovnaná díky použití
zkrutných pružin, které se nacházejí na pohonném hřídeli, zaručují snadný chod vrat.
Pohodlnou obsluhu vrat MakroPro a MakroPro Alu zaručuje výběr jednoho z několika způsobů otevírání
vrat: řetězového převodu, šňůrového převodu anebo kompaktního servomotoru s ovládací kazetou:
„nahoru – stop - dolů”. Modulová stavba ovládání umožňuje připojení jiných zařízení k vratům: např.
automatická automobilová myčka.

Kovová závora
používá se ve vratech se zámkem, blokuje pohyb křídla
vrat pomocí západky.
12
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Integrovaná pojistka
v případě prasknutí pružiny zabraňuje samočinnému
odpadnutí křídla.

4

4

Napínač řetězu
používá se spolu s řetězovým převodem, je vybavený
mechanismem, který udržuje řetěz v trvalé poloze,
umožňuje snadnou obsluhu a pružnou práci.

5

Šňůrový převod
používá se k ručnímu otevírání vrat při povrchu menším
než 9 m2 a maximální výšce 3m.

6

Řetězový převod
používá se k ručnímu otevírání vrat, je vybavený řetězem
o délce přizpůsobené k druhu vedení vrat.
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SEKČNÍ VRATA – VYBAVENÍ
MakroPro 100, MakroPro Alu 100
TECHNICKÝ POPIS
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Pohonný hřídel
je integrovaný s pohonem, přičemž přebírá zatížení
způsobené váhou křídla vrat pomocí dvou ocelových
lan, které se navíjejí na lanový buben, namontovaný
po obou stranách hřídele.

LEHKÁ OBSLUHA A DLOUHODOBÉ
POUŽÍVÁNÍ

9

Průmyslová sekční vrata MakroPro 100 a MakroPro Alu 100 jsou standardně vybavená speciálním
trojfázovým kompaktním servomotorem integrovaným s vraty. Takové řešení umožňuje přizpůsobení vrat
individuálním potřebám a požadavkům průmyslových hal a skladů.
Díky nahrazení tradičních pružin moderním pohonným systémem mohou vrata vykonat větší množství cyklů
– více než sto tisíc. Používaný pohon zaručuje dlouhou dobu provozu a pohodlí obsluhy.
Další předností vrat MakroPro 100 a MakroPro Alu 100 je rychlá a snadná montáž, přičemž není
zapotřebí objednávat k jiným než se standardním typem vedení.
Tlumič
stabilizuje práci servomotoru.
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Servomotor
je vybavený bezhlučným, samobrzdícím šnekovým
převodem a brzdou, která v případě zániku energie
zabezpečuje vrata před klesnutím, nezávisle na
rychlosti otáčení, směru otáčení anebo pozici zástavby.
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SEKČNÍ VRATA - VYBAVENÍ

TECHNICKÝ POPIS

Samozavírač
může být namontovaný na průchozí dveře v ručních
vratech – doporučuje se ho využít v automatických
vratech.

Nízký práh v průchozích dveří
Inovačním řešením, které zlepšuje funkčnost průchozích dveří, je jejich tzv. nízký práh.
Nový, více ergonomický práh je vyrobený z hliníkového profilu o výšce 30 mm.
Konstrukce sekčních vrat s nízkým prahem uchovává svoji stabilitu.

Antipanikový zámek
umožňuje rychlé a bezpečné otevírání průchozích
dveří montovaných ve vratech.

BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE

SOLIDNÍ A TRVANLIVÁ
KONSTRUKCE

(D)

(C)

Konstrukční prvky vrat jsou vyrobeny z pozinkované oceli (kolejničky, spojovací prvky)
anebo z kovového zinkovaného plechu lakovaného polyesterovými barvami (panely).
Křídlo je vyrobené z panelů o tloušťce 40 [mm].
Zárukou dlouhodobého používání je panel vysoké kvality dostupný v několika verzích:
panel celý (A), ocelový panel s okénky (B), hliníkový prosklený panel (C), zasklený
hliníkový panel VISUAL (D).
V panelech byl použit speciální systém mnohovrstvového ohýbání plechu, který zaručuje
stabilní upevnění závěsů.

16

(B)

(A)

A

A

10

11

B

B

Zesílení v místě montáže
závěsů – pět vrstev plechu

Solidní konstrukce
unikátní proces formování plechu je základem dobře
vyrobených sekčních vrat.

12

Ruční závora a zámek
je jednoduchý a praktický systém blokování křídla vrat.

15

Klapka odtahu spalin
je vyrobená z hliníku s vnitřním průměrem otvoru
83 [mm], umožňuje odvod spalin z místnosti směrem
navenek.

Ložiskové válečky
zaručují dlouhodobou tichou a kvalitní práci vrat.

13

Prosklení hliníkového panelu
zaručuje prosvětlení vnitřku místnosti.

Jednoduchá anebo dvojitá akrylová okenní tabule

je odolné sklo z plastu.

14

Ventilovaný hliníkový panel
umožňuje lepší ventilaci, zvláště v místnostech
s nuceným oběhem vzduchu.

16

Ventilační mřížka
je nejjednodušší způsob zaručující průtok vzduchu
v místnosti. Je montovaná v spodní části vrat.

Průchozí dveře
umožňují snadný pohyb bez nutnosti otevírání celých
vrat.
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SEKČNÍ VRATA - BEZPEČNOST

Bezpečné brány WIŚNIOWSKI®
Označení CE na průmyslových sekčních vratech znamená, že splňují požadavky Evropské normy
EN 13241–1.
Průmyslová sekční vrata WIŚNIOWSKI® jsou vyráběná v procesu výroby v souladu se systémem
ISO 9001 a platnými normami.
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17

Speciálně profilované panely
zabraňují přiskřípnutí prstů v místě spojování panelů
a rovněž v místech montáže závěsů a průchozích dveří
uvnitř i zvenčí objektu.
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Zabezpečení před vypáčením
zabraňuje vypáčení křídla vrat z vnější strany místnosti
třetí osobou.

Zabezpečení v případě prasknutí lana
zajišťuje ostří, které se nachází při kolejničce, a které
zabraňuje klesnutí vrat.

Omezovač otevření průchozích dveří

Čidlo otevření průchozích dveří
blokuje možnost spuštění pohonu brány v případě
otevřených anebo nezavřených dveří.

21

Okrajová bezpečnostní lišta
je montovaná na spodním těsnění, v případě nárazu na
překážku se vrata okamžitě zastaví a zvednou se zpět do
otevřené polohy.

omezuje úhel otevření průchozích dveří a chrání plášť
vrat proti poškození v případě nekontrolovaného
otevírání dveří.

BEZPEČNOST A KOMFORT
V STANDARDU
Během používání vrat je nejdůležitější bezpečnost – vrata WIŚNIOWSKI® jsou jejími nejvyššími standardy.
Využili jsme mnoho zabezpečení, které mimo bezpečnosti zaručují 100 % pohodlí během práce vrat
a rovněž v čase klidu.
Všechny prvky průmyslových vrat WIŚNIOWSKI® jsou projektované a opracované skupinou zkušených
odborníků.
Každý prvek je ověřovaný pomocí podrobných bezpečnostních testů a zkoušek odolnosti.
Dává to záruku výrobku na nejvyšší, světové úrovni.
Předřazené fotobuňky
montované ve vratech s pohonem ve verzi Automatik
vybavených vstupními dveřmi s nízkým prahem.
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SEKČNÍ VRATA – VZORY

®

Vysoká kvalita a estetika sekčních vrat WIŚNIOWSKI
je řešením pro náročné

20

Příklady prosklení a provedení
Sekčních Průmyslových Vrat
VZORY VRAT

Prolisy sekčních průmyslových vrat

Sekční průmyslová vrata
z panelů bez prolisů

Sekční průmyslová vrata
s nízkými prolisyw

Sekční průmyslová vrata z panelů
s vysokými prolisy

Sekční průmyslová vrata
z panelů z V profilů

Sekční průmyslová vrata s hliníkovým
zaskleným panelem bez příček

Sekční průmyslová vrata hliníková
s ocelovým dolním panelem s průchozími
dveřmi

Příklady zasklení a provedení

Sekční průmyslová vrata s okénky

Sekční průmyslová vrata s hliníkovým
zaskleným panelem

Sekční průmyslová vrata hliníková

Sekční průmyslová vrata hliníková
se zasklením VISUAL

BOČNÍ A PRŮCHOZÍ DVEŘE

Při častém používání vrat mohou být praktickým řešením průchozí dveře montované ve vratech.
Čidlo otevírání průchozích dveří zaručí, že automatické otevírání vrat je možné pouze v případě zavřených dveří.
Průchozí dveře mohou být vybavené automatickým samozavíračem. V případě dostatku místa vedle vrat existuje
možnost objednání bočních dveří, které budou vzorem i barvou ladit s vraty.
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SEKČNÍ VRATA – DRUHY VEDENÍ

Mnoho možností přizpůsobených
individuálním potřebám

22

DRUHY VEDENÍ
– MakroPro INVEST, MakroPro Alu INVEST

Příklady prosklení a provedení
Sekčních Průmyslových Vrat
STL

– MakroPro, MakroPro Alu
¨

LH

Standardní vedení

HL

LHP

Nízké vedení

Vysoké vedení

STLK

Standardní vedení
pod úhlem

LHPZ

Nízké vedení jednoduché

HLO

VL

Vysoké vedení se sníženým
hřídelem doporučované
pro přístavní překladiště

– MakroPro 100, MakroPro Alu 100

Nízké vedení pro
hromadné garáže

VLO

Svislé vedení

Svislé vedení se sníženým
hřídelem

HLK

Vysoké vedení
pod úhlem

Sekční vrata WIŚNIOWSKI® mohou být montována na nových i modernizovaných budovách.
Použití vhodného vedení umožňuje doladění vrat k požadavkům budovy. V závislosti na podmínkách
výstavby jsou dostupné různé druhy vedení.
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SEKČNÍ VRATA – BARVY

Výběr libovolné barvy ze stupnice RAL
dává neomezené možnosti aranžování

24

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Standardní barvy
Sekčních Průmyslových Vrat

Žlutá, RAL 1021

Červená, RAL 3000

Modrá, RAL 5010

Zelená, RAL 6002

Grafitová, RAL 7016

Šedá, RAL 7032

Hnědá, RAL 8014

Stříbrná, RAL 9006

Tmavě šedá , RAL 9007

Bílá, RAL 9016

Sekční průmyslová vrata
mohou být lakována libovolnou
barvou ze stupnice RAL
Sekční vrata WIŚNIOWSKI® jsou dostupná v široké barevné
paletě. Umožňujeme doladění vrat individuálnímu charakteru
a potřebě tak, aby nejenom uzavírala objekt, ale aby byla
jeho integrální součástí, perfektně ladící k firemním barvám,
fasádě anebo okolí.

nebo provést v jedné ze speciálních barev:

Złoty dąb,
2178001

Orzech,
2178007

Mahoń,
2097013

Dąb antyczny,
3211006-148

Oregon,
1192001-167

Macore,
3162002-167

Ciemny dąb,
2052098-167

Dąb bagienny,
3167004-167

Tabasco,
2222004-195

Letnia wiśnia,
3214009-195

Winchester,
49240 XA

Siena rosso,
49233 PR

Siena noce,
49237 PN

Sapeli
2065021-167

Siena PL
49254-015

Dark Green
612505-167

Cream White
137905-167

Anthracite Grey
701605-167

Silbergrau
F436-5049

Metbrush silver
F436-1002

AnTEAK
3241002-195

Ve velmi slunečných místech nedoporučujeme použití
tmavých barev vrat.
Barvy a rovněž stupně lesku prezentované v materiálech
jsou pouze příkladem barvy.

Antracyt

"Weiss"
915205-168

"Mahoń
(black cherry)"
3202001-167
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ROLOVACÍ VRATA BR-100

V rolovacích vratech WIŚNIOWSKI®
se komfort stává standardem

26

PŘEDNOSTI
KOMFORT VE STANDARDU
$ Celkově integrovaná automatika usnadňuje obsluhu a zdokonaluje práci
personálu.
$ Kolejničky vybavené těsněním a servomotor s nízkou emisí hluku zaručují
tichou práci brány.
$ Prosklené profily prosvětlují vnitřek a ventilované profily umožňují výměnu
vzduchu.

PÉČE O DETAILY
$ Hliníkové profily rolovacích vrat jsou vyrobené velmi důkladně
a s pečlivostí při výrobě detailů.
$ Vysoká kvalita kartáčového těsnění, které je montováno po obvodu
vrat, chrání vrata před prachem, vlhkem, zimou i hlukem.
$ Spodní profil vrat je zakončený těsněním odolným proti mrazu, které
chrání před znečištěním a vyrovnává drobné nerovnosti podkladu.

ÚSPORA MÍSTA
$ Perfektní řešení pro objekty, u kterých je úspora místa důležitá, anebo
tam, kde neexistuje možnost připevnění podstropních kolejniček.
$ Plášť vrat po navinutí na hřídel zabírá málo místa přímo za nadpražím.
Díky tomu se získává volný prostor pod stropem a po bocích.

VÝBĚR NA DLOUHÁ LÉTA
$ Všechny prvky pláště vrat jsou vyrobené z hliníku, což je surovina, jejíž
technické parametry a odolnost vůči působení atmosférických
podmínek jsou přednostmi, které se ztěžka dají srovnat s jinými
surovinami.
$ Pohyblivý hřídel v rolovacích vratech během navíjení pláště mění svoji
pozici vzhledem ke stěně nadpraží, přičemž takto zajišťuje udržení
pláště ve svislé linii.
$ Aretky během navíjení pláště udržují odstup mezi profily, díky čemuž se
profily nepoškozují.
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ROLOVACÍ VRATA – VYBAVENÍ

TECHNICKÝ POPIS

3
4

Rolovací vrata
– automatika
Pohon ve vratech zaručuje
pohodlnou obsluhu. Rolovací vrata
jsou vybavená elektrickým pohonem
v sadě.
5

Ovládání se provádí pomocí
ovládací kazety, přepínače na klíček
dálkového ovládání.

6
1

V případě, kdy chybí napájení, může
se brána otevřít ručně pomocí kliky
anebo nouzového řetězového
převodu otevírání, který se nachází
na motoru.

1

Hliníkové kolejničky
jsou montované uvnitř místnosti podél bočních hran
otvoru, jsou vybavené kartáčovým těsněním a klouzátky.

BEZPEČNOST OBSLUHY
A POUŽÍVÁNÍ

2

Nouzové otevírání brány
v případě, když chybí elektrický proud, se brána může
snadno otevřít ručně pomocí kliky (A) nebo řetězového
převodu otevírání, který se nachází na servomotoru (B).

6

Stabilní konstrukce, využití materiálů nejvyšší třídy, vysoká kvalita provedení a mnoho zabezpečení zaručuje
bezpečné a pohodlné používání rolovacích průmyslových vrat WIŚNIOWSKI®.
Vrata s pohonem jsou standardně vybavena bezpečnostní lištou na okraji.
Díky tomu rolovací průmyslová vrata WIŚNIOWSKI® splňují nejvyšší bezpečnostní standard.
Přepínač rolovacích vrat WIŚNIOWSKI® může být tak naprogramovaný, aby se vrata po určitém čase
automaticky zavírala.

Okrajová bezpečnostní lišta
je montovaná na spodním těsnění, v případě nárazu na
překážku se vrata okamžitě zastaví a vrátí se zpět do
otevřené polohy.
28

2

3

4

5

25 [mm]

100 [mm]

5

6

Profil AW 100
lehký hliníkový profil vyplněný bezfreónovou
polyuretanovou pěnou.

1

3

Aretky
zaručují odstup mezi profily během navíjení pláště vrat,
díky čemuž je práce brány tichá a životnost profilů se
značně prodlužuje.

4

Prosklený hliníkový profil
je to dodatečné prosvětlení místnosti. Prosklení jsou
umístěná po celé šířce a harmonizují se vzhledem vrat.

Ventilovaný profil
z perforovaného plechu znamená dodatečnou ventilaci
vzduchu.
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ROLOVACÍ VRATA – VZORY A BARVY

O tom, jak nakonec budou vrata vypadat, rozhoduje jejich barva,
tvar, rozměry a vybavení, které je dohodnuté individuálně

30

VZORY VRAT

Funkčnost to jsou
Rolovací Průmyslová Vrata BR-100
Díky svojí kompaktní konstrukci mohou být montovaná prakticky v každé místnosti. V jejich blízkosti mohou pracovat jiná zařízení např.: jeřáb, zdvihák. Vrata jsou
montována přímo za otvorem a nezabírají místo před vjezdem anebo v místnosti a k jejich montáži je potřebné nadpraží s výškou min. 540 [mm].

VrataBR-100

Vrata BR-100 (příklad prosklení)

Vrata BR-100 s ventilovaným profilem

Prosklený anebo ventilovaný profil
K tomu, aby tmavá místnost mohla byt prosvětlená, je dobré popřemýšlet nad vraty s prosklenými
profily. Takové řešení umožní úsporu elektrické energie. Díky proskleným profilům může být
kontrolovaný také terén před vraty bez nutnosti jejich otevírání. Možnost namontování prosklení
dodatečně zvyšuje estetický vzhled vrat.
Průtok vzduchu v místnosti zaručuje udržení optimální vlhkosti. Ventilované profily, které jsou
montovány jako prosklení, jsou přirozenou ventilací, která umožňuje výměnu vzduchu uvnitř místnosti.

Hliníkové dveře
Hliníkové dveře mohou být přizpůsobeny všem rolovacím vratům v identickém barevném provedení,
vzoru a výplni. Jsou také dostupné se zasklením v identickém typu jako vrata.
Dveře z profilů AW 100

Dveře z profilů AW 100
s proskleným profilem

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Modrá, RAL 5010

Jasně modrá, RAL 5012

Šedá, RAL 7012

Stříbrná, RAL 9006

Stříbrná, RAL 9007

Bílá, RAL 9010

Tmavohnědá, RAL 8019

Na velmi slunečná místa nedoporučujeme použití tmavých barev vrat. Barvy a rovněž stupně lesku prezentované v materiálech by měly být považované pouze za názorné.
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ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA

Závěsná posuvná vrata WIŚNIOWSKI®
znamenají jednoduché a ekonomické řešení

32

PŘEDNOSTI
EXPERT V TĚŽKÝCH SITUACÍCH
$ Závěsná posuvná vrata WIŚNIOWSKI® nejsou dodatečným
zatížením střechy a jsou dokonale vhodná pro objekty, ve kterých
vzhledem k malému nadpraží nejsou vhodná sekční a rolovací vrata.
$ Závěsná posuvná vrata umožňují uzavírání otvorů o velké šířce a díky
jednoduché konstrukci jsou univerzálním řešením, které je perfektní
i v extrémních podmínkách.
$ Zakončením vrat je systém těsnících prvků, které díky tomu, že přiléhají
ke křídlům, stěnám a podlaze zvyšují izolaci vrat.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ
$ Závěsná posuvná vrata znamenají ověřené řešení uzavření
hospodářských místností, průmyslových hal a skladů.
$ Skládají se jen z několika částí, což má vliv na jejich funkčnost ale
i cenu.
$ Množství elementů, které je redukované na minimum, je řešením, které
zaručuje jednoduchou montáž a usnadňuje bezporuchové používání
vrat a jejich údržbu.

INDIVIDUÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ
$ Závěsná posuvná vrata mohou být vyrobená v jednokřídlé anebo
dvoukřídlé verzi (přesouvaná na obě strany), se symetrickým anebo
asymetrickým dělením křídel.
$ Závěsná vrata se mohou objednat se zasklením, ventilační mřížkou
anebo průchozími dveřmi.
$ Mohou se montovat zvenčí anebo uvnitř budovy – jako zástěna dělící
dvě místnosti.

TRVANLIVÁ A BEZPEČNÁ KONSTRUKCE
$ Bezporuchová konstrukce křídla je vyrobena z pozinkovaných
ocelových profilů, což zaručuje dlouhodobé používání.
$ Výplní je trapézový ocelový plech – lichoběžník T-10, lakovaný
polyesterovou barvou. Výplň je připevněná ve svislém anebo
vodorovném systému.
$ Pro větší bezpečnost mají obě křídla vrat (pasívní i aktivní) dvě závory
a jsou zabezpečené patentovým zámkem.
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ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA – VYBAVENÍ

TECHNICKÝ POPIS

1

Kvalita potvrzená
certifikátem
Výrobní proces závěsných posuvných
vrat WIŚNIOWSKI® je stále
kontrolovaný pro úplné zajištění
bezpečnosti. Výroba je prováděna
v souladu se Systémem řízení kvality
ISO 9001.

3

Vrata splňují požadavky Evropské
normy EN 13241–1.
Zárukou atraktivní ceny závěsných
posuvných vrat WIŚNIOWSKI® je
využití jednoduchých ověřených
konstrukčních řešení.

5

1

Kryt pojezdové kolejnice
má estetický význam a rovněž chrání kolejnici před
působením atmosférických srážek.

JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE
– MNOHO MOŽNOSTÍ

2

Ložiskové válečky
zaručují dlouhodobou a tichou práci.

6

Závěsná posuvná vrata mají širokou nabídku rozměrů a patří k nejekonomičtějším řešením.
V případě nutnosti osvětlení uzavřeného objektu závěsnými posuvnými vraty existuje možnost použití
okének z dvojitého akrylového skla. Svislý i vodorovný systém zasklení umožňuje přizpůsobení vrat
vzhledu objektu.

Šroubové spoje
prvků vedení usnadňují regulaci vrat.
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6

1

2

4

3

4

5
Panely
PVC

Polystyrén
30 [mm]

Ocelový
plech

Pokrytí vrat
je vyrobeno z ocelového trapézového plechu ve tvaru
lichoběžníku T–10, což zaručuje odpovídající pevnost
pokrytí.

Vrata ve verzi se zateplením
může být objednaná, pro zlepšení tepelné izolace
objektu.

Kratka
Ventilační
wentylacyjna
mřížka
je montovaná v spodní části vrat, zaručuje udržení průtoku
vzduchu v místnosti.
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ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA – VZORY A BARVY

Závěsná posuvná vrata WIŚNIOWSKI®
– to je ověřená technologie a jednoduchá montáž
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VZORY VRAT

Maximální funkčnost zaručí
Závěsná Posuvná Vrata
Jsou dostupná ve verzi jedno anebo dvoukřídlé, svislém anebo vodorovném systému výplně trapézovým plechem T-10.
Mohou být zateplená, mohou se namontovat průchozí dveře, prosklení anebo ventilační mřížky.

Závěsná posuvná vrata vyplněná plechem T-10,
systém výplně svislý, vrata se symetrickým dělením křídel

Jednokřídlá závěsná posuvná vrata vyplněná plechem T-10,
systém výplně svislý

Jednokřídlá závěsná posuvná vrata vyplněná plechem T-10,
systém výplně svislý, vrata s průchozími dveřmi
a okénky ve vodorovném systému

Ocelové dveře je možné
přizpůsobit ke každým
závěsným posuvným vratům
identického vzoru (systém
výplně: vodorovný a svislý)
a barvě. Jsou dostupná
s ventilační mřížkou anebo
bez, a se zasklením stejného
typu jako vrata.
Dvoukřídlá závěsná posuvná vrata vyplněná plechem T–10,
systém výplně svislý, vrata s okénky v svislém systému
a ventilační mřížkou

Dvoukřídlá závěsná posuvná vrata vyplněná plechem T-10,
systém výplně vodorovný

Ocelové dveře vyplněné
trapézovým plechem T-10,
systém výplně svislý

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zelená, RAL 6005

Grafitová, RAL 7016

Světle šedá, RAL 7035

Stříbrná, RAL 9006

Bílá, RAL 9016

Bordó, BTX 2701

Hnědá, RAL 8014

Tmavohnědá, RAL 8017

Na velmi slunečná místa nedoporučujeme použití tmavých barev vrat. Barvy a rovněž stupně lesku prezentované v materiálech by měly být považovány pouze jako příklady.
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PRŮMYSLOVÁ VRATA – AUTOMATIKA

Výběr vhodného pohonu zaručí bezchybnou
práci průmyslových vrat WIŚNIOWSKI®
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Kódovací zámek

Elektromat SE Totmann + ovládací ústředna WS-900
P mechanický koncový vypínač dostupný z úrovně pohonu,
P napájení 3 x 400 [V],
P trojfunkční přepínač: nahoru (s přidržením impulzu) - stop - dolů
(bez přidržení impulzu),
P ovládací ústředna WS-900,
P neexistuje možnost rozšíření,
P samobrzdící převod redukující rychlost s krytem z hliníkového
tlakového odlitku,
P řetězový převod pohonu pro nouzové otevírání řetězem s délkou
přizpůsobenou k druhu vedení vrat,
P termické zabezpečení ve vinutí pohonu,
P stykačové ovládání trojfunkčním přepínačem: nahoru - stop - dolů,
P pohon ve verzi IP 54 a IP 65.
P pohon ve verzi ED 60%

vnější

vnitřní

Uvádí vrata do pohybu pomocí individuálního
kódu přístupu. Může být připevněný zvenčí
anebo uvnitř místnosti.

Čtečka magnetických karet

Elektromat SE Automatik + ovládací ústředna TS -970
P elektronický koncový vypínač dostupný z úrovně ústředny,
P napájení 3 x 400 [V],
P ovládací ústředna TS-970: nahoru - stop - dolů (s přidržením
impulzu),
P čidla okrajové bezpečnostní lišty,
P existuje možnost rozšíření,
P samobrzdící převod redukující rychlost s krytem z hliníkového
tlakového odlitku,
P řetězový převod pohonu pro nouzové otevírání řetězem s délkou
přizpůsobenou k druhu vedení vrat,
P termické zabezpečení ve vinutí pohonu,
P automatické ovládání s integrovaným tlačítkovým přepínačem
nahoru - stop - dolů,
P zabudovaná funkce automatického zavírání,
P digitální displej k nastavování dostupných funkcí,
P počítač pracovních cyklů,
P pohon ve verzi IP 54 a IP 65,
P pohon ve verzi ED 60% a ED 100%.

Umožňuje ovládání při využití magnetických karet.
Stačí přidržet kartu blízko čtečky a to uvede do
pohybu pohon vrat.

Signalizační lampička

Plní výstražnou funkci. Oranžová, blikající barva
informuje o práci vrat.

Světelná signalizace

Elektromat SE Automatik S + ovládací ústředna TS -981
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

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

elektronický koncový vypínač dostupný z úrovně ústředny,
napájení 3 x 400 [V],
ovládací ústředna TS-981: nahoru - stop - dolů (s přidržením impulzu),
čidla okrajové bezpečnostní lišty,
existuje možnost rozšíření a možnost ovládání kyvadlového pohybu
dopravních prostředků pomocí světelné signalizace,
možnost ovládání světelnou signalizací,
samobrzdící převod redukující rychlost s krytem z hliníkového tlakového
odlitku,
řetězový převod pohonu pro nouzové otevírání řetězem s délkou
přizpůsobenou k druhu vedení vrat,
termické zabezpečení ve vinutí pohonu,
automatické ovládání s integrovaným tlačítkovým přepínačem nahoru stop - dolů,
zabudovaná funkce automatického zavírání,
digitální displej k nastavování dostupných funkcí,
počítač pracovních cyklů,
možnost ovládání pomocí instalace odvodu kouřových plynů,
funkce hráze,
pohon ve verzi IP 54 a IP 65,
pohon ve verzi ED 60% a ED 100%.

– MakroPro 100, MakroPro Alu 100

– BR-100

Pomáhá při správné organizaci pohybu v okruhu vrat.
V kompletu jsou dvě lampy: zelená a červená, které
informují o otevření anebo zavření vrat.

Vnější přepínač na klíček

Přepínač uvádí vrata do pohybu pomocí klíčku. Je
doporučovaný všude tam, kde by měl být přístup
k vratům kontrolovaný.
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PRŮMYSLOVÁ VRATA - AUTOMATIKA

Mikrovlnný detektor pohynu

Elektromat SE Totmann 230
P mechanický koncový vypínač dostupný z úrovně pohonu,
P napájení 1 x 230 [V],
P trojfunkční přepínač: nahoru (s přidržením impulzu) - stop - dolů
(bez přidržení impulzu),
P neexistuje možnost rozšíření,
P samobrzdící převod redukující rychlost s krytem z PVC,
P řetězový převod pohonu pro nouzové otevírání řetězem s délkou
přizpůsobenou k druhu vedení vrat,
P termické zabezpečení ve vinutí pohonu,
P trojfunkční přepínač: nahoru - stop - dolů,
P pohon ve verzi IP 54.1
P pohon ve verzi ED 40%

Detektor umožňuje automatické otevření vrat ve
chvíli, kdy se před vjezdem objeví vozidlo nebo
člověk.

Rozhlasový přijímač

Elektromat SE Automatik 230
P mechanický koncový vypínač dostupný z úrovně pohonu
P napájení 1 x 230 [V],
P ovládací ústředna T-720: nahoru - stop - dolů (s přidržením
impulzu),
P čidla okrajové bezpečnostní lišty ,
P existuje možnost rozšíření,
P samobrzdící převod redukující rychlost s krytem z PVC,
P řetězový převod pohonu pro nouzové otevírání řetězem s délkou
přizpůsobenou k druhu vedení bran,
P termické zabezpečení ve vinutí pohonu,
P automatické ovládání a ovládací ústředna: nahoru - stop - dolů,
P zabudovaná funkce automatického zavírání,
P test zařízení zabezpečení před každým uvedením do pohybu,
P pohon ve verzi IP 54.
P pohon ve verzi ED 40%

Umožňuje pohodlné ovládání vrat při použití
vysílače (ovládače).
el3Q – 64 vysílačů
el20Q – 18 vysílačů
el4000 – 4000 vysílačů

Vysílač

Trojkanálový vysílač

Elektromat SE Automatik DU + ovládací ústředna TS -970
Spolupracuje s rozhlasovým přijímačem
a umožňuje ovládání pohonu pomocí rádia.
Pomocí jednoho dálkového ovládače se mohou
otevřít až čtyři různá vrata (čtyřkanálový vysílač).

Fotobuňky

Jestliže se ve světlé šířce objeví překážka během
zavírání, následuje přerušení infračervených
paprsků, vrata se zastaví a vrací se do otevřené
polohy.
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POHON SE ZVÝŠENOU RYCHLOSTÍ
OTEVÍRÁNÍ PRO OBJEKTY
NAPŘ.: POLICIE, POŽÁRNÍ SBORY

P elektronický koncový vypínač dostupný z úrovně ústředny,
P napájení 3 x 400 [V],
P ovládací ústředna TS-970 anebo TS-981: nahoru - stop - dolů
(s přidržením impulzu),
P čidla okrajové bezpečnostní lišty,
P nastavení rychlostí otáčení otevírání a zavírání,
P pomalý start a zastavení,
P automatické přizpůsobení momentu zrychlení a brzdění,
P existuje možnost rozšíření,
P samobrzdící převod redukující rychlost s krytem z hliníkového
tlakového odlitku,
P řetězový převod pohonu pro nouzové otevírání řetězem s délkou
přizpůsobenou k druhu vedení vrat,
P termické zabezpečení ve vinutí pohonu,
P automatické ovládání s integrovaným tlačítkovým přepínačem
nahoru - stop - dolů,
P zabudovaná funkce automatického zavírání,
P digitální displej k nastavování dostupných funkcí,
P čtečka pracovních cyklů,
P pohon ve verzi IP 54 a IP 65.
P pohon ve verzi ED 60%

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

– MakroPro 100, MakroPro Alu 100

– BR-100

Bezpečnostní vypínač

Elektromat SI Totmann + ovládací ústředna WS-900
P mechanický koncový vypínač dostupný z úrovně pohonu,
P napájení 3 x 400 [V],
P trojfunkční přepínač: nahoru (s přidržením impulzu) - stop - dolů
(bez přidržení impulzu),
P ovládací ústředna WS-900,
P neexistuje možnost rozšíření,
P samobrzdící převod redukující rychlost s krytem z hliníkového
tlakového odlitku,
P převod se záchytným zařízením a elektromagnetickou brzdou,
P kryt pohonu je vyrobený z hliníkového tlakového odlitku,
P klika pro nouzové otevírání v případě vypnutí elektrické energie,
P termické zabezpečení ve vinutí pohonu,
P stykačové ovládání trojfunkčním přepínačem: nahoru - stop - dolů,
P pohon ve verzi IP 54 a IP 65.
P pohon ve verzi ED 60%

Totmann

Automatik

V případě poruchy umožňuje okamžité zastavení
vrat.

Univerzální trojfunkční přepínač

Elektromat SI Automatik + ovládací ústředna TS -961
P mechanický koncový vypínač dostupný z úrovně pohonu,
P napájení 3 x 400 [V],
P ovládací ústředna TS-961: nahoru - stop - dolů (s přidržením
impulzu),
P čidla okrajové bezpečnostní lišty,
P existuje možnost rozšíření,
P samobrzdící převod redukující rychlost s krytem z hliníkového
tlakového odlitku,
P převod se záchytným zařízením a elektromagnetickou brzdou,
P kryt pohonu je vyrobený z hliníkového tlakového odlitku,
P klika k poruchovému otevírání v případě vypnutí elektrické
energie,
P termické zabezpečení ve vinutí pohonu,
P automatické ovládání s integrovaným tlačítkovým přepínačem
nahoru - stop - dolů,
P zabudovaná funkce automatického zavírání,
P digitální displej k nastavování dostupných funkcí,
P čtečka pracovních cyklů,
P pohon ve verzi IP 54 a IP 65,
P pohon ve verzi ED 60% a ED 100%.

Přepínač umožňuje částečné
otevření vrat (naprogramované
uživatelem).

Umožňuje ovládání vrat pomocí tlačítek.

Spínací skřínka

Totmann

Elektromat SE Automatik verze ER + ovládací ústředna TS -970
RYCHLÉ ODBLOKOVÁNÍ
V PŘÍPADĚ ZÁNIKU
NAPÁJENÍ

P elektronický koncový vypínač dostupný z úrovně ústředny napájení
3 x 400 [V],
P ovládací ústředna TS-970: nahoru - stop - dolů (s přidržením
impulzu),
P čidla okrajové bezpečnostní lišty,
P existuje možnost rozšíření,
P samobrzdící převod redukující rychlost s krytem z hliníkového
tlakového odlitku,
P termické zabezpečení ve vinutí pohonu,
P automatické ovládání s integrovaným tlačítkovým přepínačem
nahoru - stop - dolů,
P zabudovaná funkce automatického zavírání,
P digitální displej k nastavování dostupných funkcí,
P čtečka pracovních cyklů,
P pohon ve verzi IP 54 a IP 65,
P pohon ve verzi ED 60% a ED 100%.

Automatik

Díky spínací skřínce se mohou blokovat tlačítka,
která ovládají vrata.

Tahový spínač

Umožňuje sekvenční ovládání vrat bez používání
vysílače.

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

– MakroPro 100, MakroPro Alu 100

– BR-100
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GALERIE – SEKČNÍ VRATA
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GALERIE – SEKČNÍ VRATA
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GALERIE – SEKČNÍ VRATA
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GALERIE – ROLOVACÍ VRATA
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GALERIE – ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA
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KOMPLETNÍ NABÍDKA PRO PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY
WIŚNIOWSKI® jsou výrobky nejvyšší kvality vyrobené v jednom z nejmodernějších středoevropských podniků. Naše nabídka obsahuje mimo jiné komplexní systémy
průmyslových objektů – od oplocení, po různé druhy bran a vrat, až po dveře a hliníková a ocelová okna v různých protipožárních třídách a třídách proti vloupání.

4

6

2
3

1

2

3

PRŮMYSLOVÁ VRATA
Firma WIŚNIOWSKI® nabízí široký výběr
ocelových i hliníkových vrat: sekčních,
rolovacích a závěsných posuvných. Všechny
systémy vrat WIŚNIOWSKI® zaručují úplnou
bezpečnost v každé fázi otevírání a zavírání,
nezávisle od toho jak se vrata otevírají: či je to
ruční anebo automatický způsob. Solidní
konstrukce ztěžuje přístup k našemu jmění. Jsou
projektované tak, aby jejich práce
nekolidovala s pohybem uvnitř průmyslového
objektu a jejich obsluha byla pohodlná
a funkční v každé situaci.

PRŮMYSLOVÁ OPLOCENÍ
Průmyslová oplocení WIŚNIOWSKI ®
znamenají maximální funkčnost a bezpečnost
při zachování estetické celistvosti všech prvků
oplocení. Díky modulové stavbě všechny prvky
oplocení mohou být libovolně skládané
a sestavované a přizpůsobené k požadavkům
objektu a tvaru terénu.
Systém se skládá z:
- posuvných bran,
- dvoukřídlových bran,
- branek,
- mřížkových panelů,
- sloupků a montážního příslušenství.

PŘEKLÁDKOVÉ STANICE
WIŚNIOWSKI® zaručuje komplexní logistické
řešení. Zaručuje zvýšení bezpečnosti
překládky, úsporu času, zlepšení pracovních
podmínek a zabezpečení místa překládky vůči
působení atmosférických podmínek.
V naší nabídce najdete celkový soubor prvků
kompletní překládkové stanice v podobě:
- překládkových ramp,
- těsnících hrází,
- těsnících přírub,
- sekčních vrat,
- dodatečného vybaveni (koncovky,
ochranné sloupky).
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HLINÍKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ
Speciální hliníkové systémy umožňují produkci
výrobků, které jsou vysoce odolné vůči vlhku,
působení UV paprsků a mají zvýšenou odolnost
vůči poškrábání. Moderní konstrukční řešení
umožňují přizpůsobení truhlářství i nejvíce
atypickým projektům.
Navrhujeme:
- hliníkové vnitřní a venkovní dveře,
- hliníkové ručně posuvné dveře,
- hliníkové automatické dveře,
- hliníkové kyvadlové dveře,
- hliníkové dveře proti vloupání,
- hliníkové panelové dveře,
- hliníkové kouřotěsné dveře,
- okna, dělící příčky a hliníkové fasády.

OCELOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ
WIŚNIOWSKI® je charakterizován vysokou
odolností vůči mechanickým poškozením, díky
pevné konstrukci a spojům provedeným
metodou svařování. Ani nejintenzivnější
exploatace nezpůsobí jejich rychlé opotřebení
anebo zničení.
Navrhujeme:
- ocelové profilové dveře,
- ocelové kouřotěsné dveře,
- ocelové dveře bez třídy,
- dveře ocelové proti vloupání,
- pevná okna a ocelové profilové dělící
příčky.

6

PROTIPOŽÁRNÍ TRUHLÁŘSTVÍ
Dveře, okna a protipožární dělící příčky
WIŚNIOWSKI® zaručují maximální bezpečnost
a trvanlivost v extrémních podmínkách. Mohou být
vyrobené ve třídě požární odolnosti: EI 30 i EI 60
se zachováním třídy kouřotěsnosti S 30 a S 60.
Navrhujeme:
- hliníkové profilové protipožární dveře,
- pevná okna a profilové protipožární dělící
příčky,
- ocelové profilové protipožární dveře,
- pevná okna a profilové protipožární dělící
příčky,
- ocelové protipožární dveře,
- hliníkové a ocelové profilové kouřotěsné
protipožární dveře,
- ocelové kouřotěsné protipožární dveře,
- protipožární fasády a světlíky.
51

FIRMA

TECHNOLOGIE

WIŚNIOWSKI® je v Polsku i v zahraničí uznávaná značka garážových a
průmyslových vrat, systémů oplocení a prvotřídních hliníkových, ocelových
a protipožárních výrobků.

Znalosti, zkušenosti a vysoká odbornost našich pracovníků korelují
s účinným uplatněním moderních technologií a efektivní využití potenciálu
podniku nám umožňuje zavádět a využívat inovativní koncepce. Vlastní
vědecko-výzkumná práce zajišťuje neustálý vývoj, zvyšování
technologické funkčnosti výrobků a jejich přizpůsobení nejvyšším
standardům a normám.

Od roku 1989 nabízíme široký sortiment výrobků určených individuálním
uživatelům, investorům i odborným dodavatelům.
S využitím našich nejsilnějších stránek se zaměřujeme na dosažení cílů
orientovaných na nepřetržitý vývoj výrobků, technologií a organizačních
struktur a na upevnění pověsti důvěryhodného, profesionálního partnera.
Prosazujeme princip úzké spolupráce se Zákazníkem a to umožňuje
vyvinout optimální řešení pro každou investici.

Potvrzením kvality výrobků WIŚNIOWSKI® je evropská značka CE,
certifikáty a osvědčení nezávislých, uznávaných výzkumných pracovišť.

Pracujeme v Integrovaném systému řízení podle norem ISO 9001
a OHSAS 18001 a můžeme tak zaručit, že výrobky, které vyrábíme
a prodáváme, svou úrovní kvality a bezpečností uspokojí potřeby našich
Zákazníků.

WIŚNIOWSKI®

Nabídka

Garážová vrata

sekční, rolovací, výklopná, otevírací, automatika

Průmyslová vrata

sekční, rolovací, závěsná, posuvná, automatika

Pozemkové oplocení

posuvné a dvoukřídlové brány, branky, plotové dílce, sloupky, automatika

Průmyslové oplocení

posuvné a dvoukřídlové brány, branky, plotové dílce, sloupky,
panelové mřížkové oplocení, automatika

Hliníkové truhlářství

dveře, okna, dělící příčky a hliníkové fasády, automatické dveře, dveře,
dělící příčky a hliníkové protipožární fasády

Ocelové truhlářství

dveře a ocelové profilové dělící příčky, dveře a ocelové
profilové protipožární dělící příčky, dveře ocelové protipožární
a rovněž bez ohňové odolnosti

Výrobky představené na fotografiích mají někdy speciální vybavení a nejsou vždy v souladu se standardním provedením $ Reklamní prospekt není nabídkou ve smyslu Občanského zákoníku $ Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn.
POZOR: Barvy představené v prospektu je nutné považovat výlučně jen za názorné $ Všechna práva vyhrazena $ Rozmnožovaní a využívaní, i částečné, pouze se souhlasem "WIŚNIOWSKI" spółka z o.o. sp.k.

VAT: PL7343513091 P REGON: 122453276 P KRS: 0000431405

"WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110
www.wisniowski.pl
N = 49o 40' 10"
E = 20 o 41' 12"

Vydání 01/03.12/CS

