
Kapuk, ajtók és kerítések vezető gyártója vagyunk már közel 30 
éve. Termékeinket összekapcsolja a stílus, a modern dizájn és a 
biztonságos használat.

Több mint 1 000 000 WIŚNIOWSKI lengyelkapu került lakó- és 
ipari épületekbe.

Gyártásunk 230 000 m2 felületen zajlik.

1800 dolgozót foglalkoztatunk.
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A Prime a stílus, az elegancia és a biztonság szinonimája. A garázskapugyártás innovatív, 
új megközelítését mutatja be, amely sokkal többet kínál, mint a hagyományos megoldások.  
Ez a minden részletében kidolgozott motoros szekcionált garázskapu a világklasszis dizájn 
és a modern technológia összekötése. A szárny alkotóeleme az eredeti INNOVO panel, amely 
vastagsága 60 mm. A modern kialakítás lehetővé teszi, hogy a kapu igazodjon napjaink 
építészetéhez, az innovatív biztonsági rendszerek pedig segítsék a felhasználók védelmét.

Szekcionált garázskapu PRIME

Szekcionált garázskapu UniTherm

Az UniTherm garázskaput az energiatakarékos építkezések megvalósítása érdekében 
alkották meg. Teljes mértékben hasznosítja a 60 mm-es INNOVO panel kedvező 
hőszigetelő tulajdonságait, továbbá a benne alkalmazott hőszigetelő rendszereket. Még
a garázskapupalást legnehezebben szigetelhető részein sincs hőveszteség. A panel 
hőátbocsátási tényezője 0,33 W/m 2K.

* *

*

KAPU

VEZÉRELD OTTHONOD HOZZÁFÉRHETŐ-
SÉGÉT A VILÁG BÁRMELY PONTJÁRÓL!
SmartCONNECTED az az elképzelés, ami lehetővé teszi a garázs- és kerítéskapuk, 
kerítésajtók, bejárati ajtók, az elektronikus zárral ellátott oldal- és teraszajtók 
okostelefonnal történő vezérlését. Teljes körű ellenőrzést és kapcsolatot tarthatsz 
otthonoddal, bárhol is legyél.
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OSZTÁLYONFELÜLI
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DIZÁJN

Szekcionált garázskapu UniPro

Az UniPro maga a precíz kivitelezés és a részletekre való ügyelés összhangja, széles minta 
választékkal. Ugyanúgy beépíthető új építésű épületekbe, ahogy a felújítottakba is, ahol 
korábban más típusú kapukat használtak. Ugyanakkor megtartják a garázs lezárásához 
szükséges valamennyi funkciójukat és paramétereiket, ezért tartoznak a garázskapuk 
leguniverzálisabb megoldásai közé.

Panel 40 mm / UniPro kapu
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1. Zárt panelszerkezet.
4. Ötrétegű lemez a zsanérrögzítéseknél.
5. Szigetelés a panelek között.
7. Hab poliuretánból.

0,48

HŐSZIGETELÉS

Innovo PANEL 60 mm / Garázskapu: PRIME, UniTherm
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1. Zárt panelszerkezet.
2. Rugalmas panelek közötti takaró.
3. Alumínium a rugalmas takarókat rögzítő profil.
4. Ötrétegű lemez a zsanérrögzítéseknél.
5. Szigetelés a panelek között.
6. Rejtett zsanér.
7. Hab poliuretánból.

0,33

HŐSZIGETELÉS

* bővebb információ- https://www.wisniowski.pl/extendedcare

Alkosd meg a saját egyedi INTELLIGENS OTTHONOD

A szekcionált és billenő garázskapuk motorja a 
METRO io
A rolós kapuk központi vezérlése a Rolixo io

Az ajtók elektronikus zára az Autotronic 
vagy a Multitronic,  
vezérlője pedig a Lock Controller io

Az ajtók elektronikus zára az Autotronic 
vagy a Multitronic, 
vezérlője pedig a Lock Controller io

Az automatizált terasz ajtók motorja és 
vezérlése a Lock Controller io

GARÁZS
KAPU

BEJÁRATI 
AJTÓ

PANEL GARÁZS 
AJTÓK

HS TERASZ 
AJTÓK

Az úszókapu motorja kívül az Elixio io vagy 
az oszlopon belüli AWso2018,
vezérlője pedig a Lock Controller io

A kétszárnyú kapu motorja az Ixengo io 
vagy Axovia io

A kerítés ajtó io rádióvevővel

ÚSZÓ
KERÍTÉS KAPU

KÉTSZÁRNYÚ 
KERÍTÉS KAPU

KERÍTÉSAJTÓ

Legyél smart! 
Legyél CONNECTED!

• Vezérelj távolról kapukat és ajtókat
• Használd ki a geolokalizáció

lehetőségeit! 
• Maradj kapcsolatban házaddal!

• Alkosd meg a saját egyedi,
intelligens otthonod! PULSAR io  távirányító 

• Vezérelj távolról kapukat és ajtókat 

PULSAR io  távirányító 

METRO az újgenerációs motor. Az erő, a szépség és a megbízhatóság harmonikus 
kapcsolódása, a legújabb technológiai vívmányok szerint tervezve. A két márka,  
a WIŚNIOWSKI, valamint a Somfy - a világ vezető kapumotorok és intelligensház-
vezérlések gyártója - együttműködésének köszönhetően jött létre a METRO motor.  
A METRO rendkívüli műszaki paramétereit zárt ház rejti, amely megtervezése  
a WIŚNIOWSKI márka stilisztikai szabványai szerint történt.

A modern dizájnú és bevált
motortechnológija a METRO io
Mindez köszönhető a modern és biztonságos Somfy márkájú io-homecontrol
technológiának.
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RenoSystem - akadálymentes modernizálás NYÍLÓ és BILLENŐ garázskapuk

Rolós garázskapu BR-77s

A RenoSystem az épületfelújításokkal foglalkozók szükségleteire adott kielégítő válasz. Ennek köszönhetően a garázs 
behajtási nyílása körül a szerelési helyhiány már nem akadály.

A RenoSystem szerkezete speciálisan megtervezett keretekből áll, amely lehetővé teszi a káva nélküli, illetve oldaltér
nélküli vagy akár egyenetlen falfelületeknél is a beszerelést.

A rolós garázskapu használható lakó- és gazdasági épületekben. A kapupalást 
alumíniumprofilokból áll, kitöltése freonmentes poliuretánhab. A palást tekercselő 
acéltengelyre tekeredik fel, amely a helyiségben, a kávánál található. A függőleges 
alumínium vezetősínek bevonata porszórt festék. A kapu alapfelszereltsége az elektromotor, 
a belső kapcsolóbillentyűzet és a külső kulcsos kapcsoló, valamint a vésznyitó kurbli.  
A kapu rendelhető Rollixo RTS vezérléssel, vagy io megoldással is. A Rollixo io vezérlésnek 
köszönhetően a kapu vezérelhető Connexoon vagy TaHoma berendezésekkel. A BR-77s 
rolós garázskapu burkolata (a doboz) befedi a tekercselőtengely egészét, alumíniumból 
készül. Az oldaltakarók tüzihorganyzott, porszórt festésű acéllemezből készülnek.

UniPro RenoSystem - 
beszerelési módszerek

BR-77s - beszerelési módszerek

Szerelés a nyílás mögé - 
takaró a nyílás mögött

A BR-77E beszerelése

Szerelés a nyílásba - takaró 
a nyílás előtt

Kívülre szerelés

Szerelés a nyílásba - takaró 
a nyílásban

A BR-77s beszerelése

Billenő garázskapu CONNECT Nyíló garázskapu

Billenő garázskapu SELECT Billenő garázskapu KOMFORT

A CONNECT billenő garázskapu egyesíti legjobban a billenő kapuk szerkezeti és használati 
előnyeit a legmodernebb építészeti elvárásokkal. A hagyományos billenő garázskapukhoz 
képest a CONNECT jellemzői: a masszív szerkezet, a gazdag alapfelszereltség (a vezetők 
és a keret a kapu színében, acélreteszek), modern megjelenés és változatos beszerelési 
lehetőség.

Az egy- és kétszárnyú nyíló garázskapuk rendeltetés szerint használhatóak lakó- 
és gazdasági épületekben. A kapukeret és a szárny hőgát nélküli tüzihorganyzott 
acél zártszelvényből készül. A kapuszárny kitöltése tüzihorganyzott, profilozott 
poliészterbevonatú, függőleges, vízszintes vagy ferde bordázatú T-10 acéllemez. 
Alapfelszereltsége a patentzár zárbetéttel (három kulcs), a kilincs és a szerelőkészlet. 
Rendelhető hőszigetelt és hőszigetelés nélküli kivitelben.

Select garázskapu - (szabvány és egyedi méretek) a kapupalást tüzihorganyzott 
acéllemez - T-10 trapézlemez, függőleges, vízszintes vagy ferde bordázatú, bevonata 
poliészterfesték. A kapuban található a függőleges vezetősíneket összekötő áthidaló, 
valamint az oldal-csúszóvezetők. A garázskapu rendelhető hőszigeteléssel, személyi 
bejáróval (választott mintában), üvegezéssel (ablakok) vagy szellőzőráccsal.

Komfort garázskapu - a kapupalást tüzihorganyzott acéllemez - T-10 trapézlemez, 
függőleges bordázatú, bevonata poliészterfesték. A KOMFORT garázskapukban 
található a függőleges vezetősíneket összekötő áthidaló, valamint az oldalcsúszóvezetők.  
A kapu rendelhető hőszigeteléssel, személyi bejáróval, üvegezéssel (ablakok) vagy 
szellőzőráccsal. Rendelhető kefés hőszigeteléssel is.

KAPUKKAPU

KÁVA

Szekcionált garázskapu
UniPro Nano80

Az UniPro Nano80 szerkezete olyan beszerelési helyzetekhez lett kialakítva, ahol 
az alacsony káva miatt nem lehetne motoros garázskaput beszerelni. A speciálisan
profilozott vezető síneknek köszönhetően az UniPro Nano80 motoros 
garázskapu még ott is beszerelhető, ahol a káva magassága 80 mm, megnövelve  
a garázshasználók komfortérzetét.

KÁVA
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LAKOSSÁGI KERÍTÉSEK LAKOSSÁGI KERÍTÉSEK

A WIŚNIOWSKI kerítések minden lakossági utcafronthoz illenek. Ez egy rendszerszemléletű megoldás, amelyben bármilyen telekhez kiválasztható az ideálisan hozzáillő kapu, ajtó, oszlopok 
és kiegészítők. A tökéletesen kiválasztott alkotóelemek garantálják a könnyű és gyors szerelést, különösen a projektvonal egységes megjelenését. A WIŚNIOWSKI kerítések nemcsak 
biztonságot nyújtanak, hanem az egyszerű használatot is garantálják. Az elérhető minták és kivitelezések gazdag választékának köszönhetően a kerítés rendkívül karakteressé válik.

WIŚNIOWSKI kerítés kollekciók

MODERN LUX PREMIUM

STYLE VARIO

BASIC

CLASSIC

AW.10.100

AW.10.07 AW.10.01AW.10.81

AW.10.90

AW.10.31 AW.10.63AW.10.101

AW.10.08 AW.10.02AW.10.82

AW.10.91

AW.10.33 AW.10.64AW.10.102

AW.10.09 AW.10.04AW.10.83

AW.10.92

AW.10.34 AW.10.65

AW.10.105

AW.10.15 AW.10.16

AW.10.46 AW.10.68

AW.10.108

AW.10.22 AW.10.71

AW.10.52

AW.10.111

AW.10.25 AW.VA.55

AW.10.56

AW.10.59

AW.10.63

AW.10.104

AW.10.14 AW.10.06

AW.10.45 AW.10.67

AW.10.107

AW.10.21 AW.10.70

AW.10.51

AW.10.110

AW.10.24 AW.10.TT

AW.10.54

AW.10.58

AW.10.61

AW.10.114

AW.10.103

AW.10.12 AW.10.05AW.10.84

AW.10.93 AW.10.94

AW.10.39 AW.10.66

AW.10.106

AW.10.20 AW.10.17

AW.10.48 AW.10.69

AW.10.109

AW.10.23 AW.10.72

AW.10.26

AW.10.53

AW.10.57

AW.10.60

AW.10.112

AW.AW.VA.55AW.

AW.AW.10.11410.114

MULTIBOX - kivitelezési lehetőségek A MultiBox egy multifunkcionális kerítésoszlop integrált postaládával. Alapfunkciójában az oszlop  
a kerítés tetszőleges helyén felállítható, akár kapu-, akár ajtóoszlopként, sőt még a szegmensek közé 
is. A postaláda belseje védett az időjárási hatásoktól, további előnye, hogy számos levélbedobó nyílás  
is kialakítható, ami különösen hasznos olyan társasházaknál, ahol közös bejáratot használnak.

A WIŚNIOWSKI lakossági úszókapuk beszerelése

B-4 – A kapu
beszerelése dupla
keretben 4 alapozó
csavar segítségével
- nincs szükség
kötőelemre vagy
kerítésoszlopra.

B-3 - Szabványos beszerelési
megoldás az olyan
kitöltésekhez, amelyek
végződése domború, íves - a
kaput az alaphoz három
csavarral kell rögzíteni.
Ez a beszerelés a B2-vel
ellentétben nem igényel
kötőelemet.

B-2 - Szabványos beszerelési
megoldás az olyan kitöltésekhez,
amelyek végződése
egyenes - a kapu rögzítése
az alaphoz két csavarral,
valamint a kapu (motoros)
oszlophoz rögzítése kötőelem
segítségével történik.

A használók biztonsága és kényelme érdekében az úszókapu motorja az oszlopba rejtve helyezkedik el, a szerkezet integrált részét képezi.
Ennek az egyedülálló megoldásnak köszönhetően a vezérlőegységhez csak az ahhoz kulccsal rendelkezők férhetnek hozzá, az oszlop pedig
egyúttal véd a mechanikus és időjárási hatásoktól is.

Motor az oszlopba 
rejtve

MultiBox 
- z 1 variáció 

levélbedobó nyílással

MultiBox 
- z 2 variáció

több levélbedobó 
nyílással

MultiBox 
- z 3 variáció

több levélbedobó 
nyílással

MultiBox 
- variáció

biztonságos 
bedobó nyílással 

csomagokhoz 
integrált 

levélbedobó nyílással

kerítésajtók, szegmensek, kiegészítők és oszlopok. A rendszerben természetesen 
rendelhető a többfunkciós Multi Box, amely számos további felhasználásra ad lehetőséget. 
A kerítéselemek acélból készülnek, a korrózió elleni védelmüket a DUPLEX rendszer, azaz 
tüzihorganyzás és porszórt festés biztosítja.

A WIŚNIOWSKI lengyelkapu gyár MODERN KOLLEKCIÓi a jelenlegi trendekhez ideálisan 
igazított kerítésrendszerek. A kollekcióban javaslunk új és modern mintákat, amelyek 
kitöltése, az acélszelvényekből készült elemeket kivéve, perforált lemezből vagy hegesztett 
hálóból készül. A MODERN kerítés nem csak biztonságot nyújt, hanem egyúttal a rendkívüli 
mintáknak köszönhetően garantálja az utcafront lezárásának egyediségét. A MODERN egy 
olyan rendszer, amelynek kínálatában szerepel a teljes paletta: úszó és nyíló kerítéskapuk, 

MODERN KOLLEKCIÓ - praktikus megoldás a háznak

ÚSZÓKAPU KÉTSZÁRNYÚ KAPU SZEGMENS KERÍTÉS AJTÓ

A RAL színskála színei

BIZTONSÁG GARANCIA KORRÓZIÓÁLLÓSÁG TARTÓSSÁG

ÉV

TRWAŁOŚĆGWARANCJI ANTYKOROZYJNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO
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MAT strukturált, DECOR színek  
és fa utánzatú laminátok.

A DECO széria alumíniumajtói kitöltő pa-
nelükkel mély benyomást tesznek az ottho-
nába látogató vendégekre. Teljesítik a min-
den alumíniumajtóra jellemző legmagasabb 
technológiai követelményeket. A kimagas-
ló minőségű alapanyagok és a tartósság  
a legfőbb jellemzői. Az ajtólapkitöltő pane-
lek gyártástechnológiájának tökéletesítésé-
vel kivételes esztétikai hatásokat érünk el, 
ezért a bejárati ajtó is az otthon hangsúlyos 
díszévé válik. A három kivitelezési lehetőség: 
DECO Plus, DECO Basic illetve DECO Light. 
Az ajtószárny lelke a különböző vastagságú 
alumíniumprofil, amely lehetőséget biztosít 
a lakóépület egyedi igényeihez illő megoldás 
kiválasztására.

A WIŚNIOWSKI márka legújabb generációjú bejárati ajtói kreatív segítséget nyújtanak az egyedi, különleges igényeid 
kielégítéséhez.

CREO - egyedileg CRE(O)ált ajtó

DECO - alumínium bejárati ajtók

Az egy- vagy kétszárnyú alumínium ajtók igazodnak színükben és 
kitöltésükben a garázskapuhoz. A szekcionált garázskapu paneljével 
kitöltve (pl.: keskeny vagy széles bordázat, kazettás, bordázat nélkül) 
ideális összhangban vannak a WIŚNIOWSKI márkájú szekcionált 
garázskapukkal.
DoorTherm - INNOVO 60 mm panel kitöltésű alumínium bejárati ajtók.  
A  szárny kerete és az ajtótok 77 [mm]-es háromkamrás hőgátas 
alumínium profilokból készül
DoorPro -440 mm-es panelkitöltésű alumínium bejárati ajtók. Különböző
rendszervariációkban rendelhetőek - hőgáttal vagy anélkül. Jelenleg 
rendelhetőek már smartCONNECTED verzióban, belépésellenörző-
rendszerekkel, oldalvilágítókkal és új ablakozásfajtákkal.

ÚJDONSÁG

Panelgarázsajtók

Kényelmes kijutást tesz lehetővé a balkonra, teraszra vagy akár közvetlenül a szabadba, valamint 
természetes megvilágítást biztosít a helyiségeknek. Az emelő-toló teraszajtók kiválóan beválnak  
a családi házakban, a komfortos apartmanokban vagy szállodákban is. Az alacsony küszöb 
jelentősen növeli a használati komfortot. Az ajtó háromkamrás alumíniumprofilból készül, a szárny 
mélysége 77 mm. Az ajtótok és a szárny porszórt festésű, illetve rendelhető fautánzatú laminálással 
vagy DECOR színekben , fa jellegű strukturálással is.

Az ajtó rendelhető smartCONNECTED rendszerű automatikával.

Emelő-toló teraszajtók HS 

RAL színskála, MAT strukturált, DECOR színek 
és fautánzat laminátok

NYÍLÁSZÁRÓNYÍLÁSZÁRÓK

ECO Basic - acél ajtó 
acélpalásttal

Az ECO Basic acélpalást ajtó ideális 
megoldás a lakó és az ipari építkezésekhez. 
A gazdag szín és kiegészítő választék 
lehetővé teszi az egyedi igények 
kielégítését.
Az ajtó lelke a 40 mm vastag szárnya, amely 
0,5 mm vastag lemezből készül. 

A BELÉPÉSELLENÖRZŐ-RENDSZER ELEMEI

Bluetooth - lehetővé teszi az ajtónyitást
mobiltelefonnal, ujjlenyomat-olvasó,
érintőolvasó, számbillentyűzet.

A CREO alumíniumajtók mindkét oldalon laminált paneljeikkel ideális megoldást jelentenek 
mindazoknak, akik értékelik az eredetiséget. Határtalan lehetőségeket biztosítanak  
a sajátelképzelt otthonodba leginkább illeszkedő ajtók kiválasztásában. Ajtóidat a legapróbb
részleteiben is megtervezheted: így a színek, ablakozások egyéni megválasztásával még 
egyedibbé teheted azokat. Továbbá a smartCONNECTED technológiának köszönhetően 
a világ bármely pontjáról hozzáférhetsz otthonodhoz. A CREO ajtólapot kitöltő 77 mm 

vastag hőszigetelt panelnek és a tömítőrendszernek köszönhetően az U értéke min.  
0,8 W/m2K 1) – az ajtó kivitelezésétől és felszereltségétől függően. A CREO ajtók RC2 és 
RC3 betörésvédelmi osztályba tartoznak, a vonatkozó vizsgálatokat az IFT Rosenheimban 
- Európa legnagyobb kutatólaboratóriumában végezték.
1) 1400 x 2500 mm referencia  méretű ajtó esetén.

HŐSZIGETELÉS HANGSZIGETELÉS DIZÁJN
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Viharkapcsok

Kiegészítő megerősítése
a vezetősíneknek

Rolós ipari kapu BR-100 - erősebb a szélnél

MakroTherm - meleg és funkcionalitás

A viharkapcsok megnövelik a kapu 
szélterheléssel szembeni ellenálló képességét.  
A speciális kapcsos végzáróknak, a megerősített 
vezetősíneknek, valamint a vezetősíneket rögzítő 
kiegészítő támasztékoknak köszönhetően 
a kapu teljesíti a szélállóság 3. osztályára 
vonatkozó követelményeket. A viharkapcsok az
alapfelszereltségbe tartoznak az So > 5000 
[mm] szélességű kapuknál, a z So ≤ 5000 [mm]
szélességűekhez pedig rendelhetőek
(akkor azok is teljesítik a szélállóság
3. osztályára vonatkozó követelményeket).
A BR-100 kapuk 3. osztály szélállósága
megfelelő gátat jelent a PN-EN 12424:2002
szerint a maximális 700 Pa nyomás különbség
esetében is, ezért kifejezetten ajánlottak
a fokozott szélterhelésnek kitett épületekbe.

IPARI KAPUK

INNOVO Panel

60 mm

A MakroTherm ipari kapu a következő, az INNOVO 60 mm vastagságú, U=0,33 [W/m2xK]
hőátbocsátási tényezőjű panelből készült kapuja a WIŚNIOWSKI lengyelkapu gyárnak.  
A csúszóhüvelyes reteszeknek, valamint a dupla görgőknek köszönhetően biztosak 
lehetünk a kapu folyamatos és csendes működésében. A panelek közötti rugalmas 
takarások alá rejtett reteszek esztétikusan illeszkednek a palást belső oldalához.  

A garantált min. ciklusszám 25 000. A MakroTherm kapu jellemzői: 2. osztály vízszigetelés, 
4. osztály szélállóság, 5. osztály légtömörség, hangszigetelése pedig Rw=24 [dB].

ESG biztonsági üvegek - új ablakos kitöltési lehetőség az alumíniumpanelekben. 

A panelekben az ablakozás készülhet argonnal töltött ragasztott kétkamrás átlátszó 
edzettüveg-egységekből. Az ilyen ablak betörésekor az egész üvegtábla apró tompa 
szegélyű szilánkokra esik szét. Az edzettüveg a hagyományos (akril) üveghez képest 
rendkívül jól ellenáll a karcolásoknak, valamint a napsugárzás káros hatásainak.  
Az ablakok teljesítik a PN-EN 12600 és PN-EN 12150 európai szabaványok követelményeit.

UPS vészmeghajtó - PowerArt 

A vészmeghajtók biztosítják az áramellátást feszültségcsökkenés 
vagy áramszünet esetén. Az UPS PowerArt vészmeghajtók biztosítják
a tökéletes teljesítményt és a megbízhatóságot.

Ipari kapuMakroPro Alu: 
könnyű és stabil szerkezet 

A MakroPro Alu kapu ablakos paneljei természetes fénnyel látják el a helyiséget, lehetővé 
téve az elektromos energiamegtakarítást, komfortosabbá téve a munkakörülményeket.  
A MakroPro Alu ipari kapuk stabil szerkezete az időjárási hatásoknak ellenálló 
alumíniumból készül. Ennek köszönhetően a kapu palástja hosszú időn keresztül nem veszít 
esztétikájából. Az újonnan beindított modern gyártósor lehetővé teszi az ablakozások 
teljes körű ellenőrzését, garantálva kimagasló minőségüket. Az új technológia lehetővé 
teszi az akrilüvegek minden műszaki paraméterének megőrzését, úgy mint a fokozott 
UV-, fakulás-, nedvesség-, valamint az öregedéssel szembeni ellenállóképességet.

UPS vészmeghajtó - PowerArt 

A vészmeghajtók biztosítják az áramellátást feszültségcsökkenés 
vagy áramszünet esetén. Az UPS PowerArt vészmeghajtók biztosítják
a tökéletes teljesítményt és a megbízhatóságot.

Szekcionált ipari kapu MakroPro

A szekcionált ipari kapu kifejezetten ajánlott: lakóépületekbe, közintézményekbe, ipari 
üzemekbe, beleértve az élelmiszeripariakat (az élelmiszerekkel közvetlen érintkezés 
nélkül), valamint gyüjtőgarázsokhoz. A kapu szerkezete: függőleges és/vagy födém 
alatti vízszintes vezetősínek, a palást freonmentes poliuretánhab kit öltésű acél- vagy 
ablakozott panelekből áll. A szerkezet tüzihorganyzott elemekből készül. A garázskapu 
teljes kerületén is hőszigetelt. A palást kiegyensúlyozása érdekében a kapukban 
biztonságos torziós rugórendszer van.

IPARI KAPUK

MASSZÍV
SZERKEZET

HŐSZIGETELÉSE
A PANELNAK

BIZTONSÁG

BIZTONSÁG CIKLUSSZÁM AKUSZTIKA

BIZTONSÁG CIKLUS SZÁM FUNKCIONALITÁSHŐSZIGETELÉS

0,48
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IPARI KERÍTÉSEK IPARI KERÍTÉSEK

HÁLÓS TÁBLÁS KERÍTÉSPANEL VEGA 2D

HÁLÓS TÁBLÁS PANELKERÍTÉSEK
A WIŚNIOWSKI hálós táblás kerítéspanel-rendszerek kitűnő megoldást jelentenek mindenhol, ahol számít a tartósság, a kiváló minőség és a biztonság.

A saját funkcionalitásával, esztétikájával és paramétereivel a WIŚNIOWSKI hálós táblás kerítéspanel-rendszer minden körülmények között
beválik. Kiválóan alkalmas lakossági és ipari területekhez egyaránt.

A hálós táblás kerítéspanellel történő kitöltés, rendszermegoldás, ami a gyakorlatban komplett elkerítési lehetőséget jelent, úszó vagy nyíló kerítéskapuval, hálós táblás
kerítéspanel-szegmensekkel, az azokhoz illő oszlopokkal és kiegészítőkkel. Az így megépített kerítés harmonikus megjelenéssel és egyedi dizájnnal rendelkezik.
A WIŚNIOWSKI panelkerítések kimagasló minőségűek. A piacon elérhető legjobb technológiákkal készülnek.

A nyershuzalból hegesztett VEGA panelek tüzihorganyzottak vagy galvanizáltak, majd porszórt festés kerül rájuk.
Az ezzel a technológiával gyártott panelek szilárd hegesztésűek és teljes egészükben korrózióállóak.

A DUPLEX védelemmel ellátott termékeire a gyártó 10 év garanciát ajánl.
Minden RAL színben rendelhető.

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Ø 6 mm

Ø 8 mm50x200 [mm] 

50x200 [mm] 

VEGA 2D SUPERVEGA 2D

Panel szélesség 2,500 [mm] Panel szélesség 2,500 [mm]

SZERELÉSI RENDSZEREK - VEGA 2D HÁLÓS TÁBLÁS KERÍTÉSPANEL 
A VEGA 2D Super, illetve VEGA 2D panelek szerelési módszere négy rendszerből választható: Delta S, Delta L, Sigma L vagy Omega.

DELTA S rendszer
 Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es profilból, 
oszlop h=3200 mm 60x40x2 [mm]. 
A műanyag felső takaróval lezárt 
oszlopokon találhatóak a menetes 
csavarajzatú panelekhez szükséges 
akasztócsavarok. A szerelés csavarok és 
szorító lemez segítségével történik.

DELTA L rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es profilból, 
oszlop h=3200 mm 60x40x2 [mm]. 
A műanyag felső takaróval lezárt 
oszlopokon találhatóak a menetes 
csavaraljzatú panelekhez szükséges 
sűrűbben elhelyezett akasztócsavarok. 
A szerelés csavarok és szorító lemez 
segítségével történik.

SIGMA 48 rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es 
profilból, oszlop h=3200 mm 
60x40x2 [mm]. A műanyag, vagy a 
rendelhető alumínium, tető formájú 
felső takaróval lezárt oszlopokon 
találhatóak a menetes csavaraljzatú 
panelekhez szükséges sűrűbben 
elhelyezett akasztócsavarok.  
A szerelés csavar és szorító lemez 
segítségével történik.

OMEGA 48 rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es 
profilból , oszlop h=3200 mm 
60x40x2 [mm]. Oszlop műanyag 
felső takaróval.

OMEGA D1 rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es 
profilból , oszlop h=3200 mm 
60x40x2 [mm]. Oszlop műanyag 
felső takaróval.

OMEGA D2 rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es 
profilból , oszlop h=3200 mm 
60x40x2 [mm]. Oszlop műanyag 
felső takaróval.

HÁLÓS TÁBLÁS KERÍTÉSPANEL VEGA 3D

VEGA B VEGA B Light

Ø 5 [mm]

Ø 5 [mm]

Ø 4 [mm]

Ø 4 [mm] 50x200 [mm] 

50x200 [mm] 

50x50 [mm] 
50x50 [mm] 

Panel szélesség 2,500 [mm]

VEGA B Light 80x200 VEGA B Light II

Ø 4 [mm]
80 x 100 [mm]

80 x 200 [mm]

Ø 3 [mm]

BETA rendszer 
Oszlop 60x40x1,5
[mm]-es profilból,
oszlop h=3200 mm
60x40x2 [mm].
Oszlop műanyag felső
takaróval és a szerelést
megkönnyítő furatokkal.
A szerelés horgos csavar
segítségével történik.

BETA Safe rendszer 
Profilozott oszlop tüzihor-
ganyzott lemezből.
Az eredeti WIŚNIOWSKI
megoldás. Az oszlop 
formájának tervezése során
a fő hangsúly a használati
biztonság volt (az oszlop-
profilba rejtett anyacsavar). 
Oszlop műanyag felső 
takaróval és a szerelést 
megkönnyítő furatokkal. 
A szerelés horgos csavar 
segítségével történik.

BETA 48 rendszer
Kerek oszlop. Az oszlop
keresztmetszete 48,3 [mm].
Oszlop műanyag felső
takaróval és a szerelést
megkönnyítő furatokkal.
A szerelés horgos csavar
segítségével történik.

GAMMA rendszer 
Profilozott poliészter
festéssel bevont
oszlop tüzihorganyzott
lemezből. Az eredeti
WIŚNIOWSKI megoldás.
Oszlop műanyag felső
takaróval és a szerelést
megkönnyítő furatokkal.
A szerelés csavarok és
műanyag kötőelemek
segítségével történik.

OMEGA rendszer
Oszlop 60x40x1,5
[mm]-es profilból,
oszlop h=3200 mm
60x40x2 [mm].
Oszlop műanyag
felső takaróval.
A szerelés
négyszögletes
rögzítőelemekkel
történik.

OMEGA D1 rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es
profilból, oszlop h=3200
mm 60x40x2 [mm]. Oszlop
műanyag felső takaróval. A
szerelés D1 típusú
rögzítőelemekkel történik.

OMEGA D2 rendszer
Oszlop 60x40x1,5 [mm]-es
profilból, oszlop h=3200
mm 60x40x2 [mm]. Oszlop
műanyag felső takaróval. A
szerelés D2 típusú
rögzítőelemekkel történik.

OMEGA 48 rendszer
Kerek oszlop. Az oszlop
keresztmetszete 48,3
[mm]. Oszlop műanyag
felső takaróval.
A szerelés félkör alakú
rögzítőelemekkel
történik.

A 3D csoport hálós táblás kerítéspaneljei szerelési módja nyolc szerelési rendszer közül választható

SZERELÉSI RENDSZEREK - VEGA 3D HÁLÓS TÁBLÁS KERÍTÉSPANEL

Rendszer MODEST

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Kitöltés 
VEGA B

Rendszer GARDEN

Kitöltés 50 x 50 mm 

Rendszer GARDIA Rendszer GARDIA LIGHT

Kitöltés 
VEGA 2D Super

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Kitöltés 
VEGA 2D Super

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Rendszer BASTION

25 x 25 mm

Kitöltés 
25 x 25 mm

A GARDEN kapuk és ajtók a WIŚNIOWSKI lengyelkapu 
gyár kerítésrendszereihez megbízható és optimális 
árú kiegészítő termékek. A rendszer szerkezetét két 
méretű profilból alkották meg, függőlegesen 40x40 
mm, a vízszintes részen FUNKCIONALITÁS pedig 
35x35 mm eresztmetszetű. A kerítéskapuk és ajtók 

kitöltése a 4 mm átmérőjű rudakból álló, 50x50 mm-es lyuktávolságú 
hálós táblás kerítéspanel . A készlet tartalmazza a tartóoszlopokat 
valamint a LOCINOX zsanér-zár komplettet, minden irányba történő 
nyitási lehetőséggel. A GARDEN rendszer specifikációja szerint 
ideális alternatívát kínál a hálós táblás kerítések helyett.

A Gardia Light rendszer valójában egy olyan kollekció, 
amely kiválóan alkalmazható lakóházak, kertek, parkok 
és közintézmények körül. A rendszer legjellemzőbb 
előnye a 40x40 mm-es profilokból készült keret, 
amelyhez belülről hegesztik a Vega 2D 6/5/6 hálós 
táblás kerítéspanel-kitöltést. Az alapfelszereltség 

része a 90 fokos nyílásszögű zsanérkészlet, a zár zárbetéttel és 
három kulccsal, valamint a vasalat a klinccsel, a nyíló kapuban 
pedig még a függőleges retesz. A kompletthez tartoznak a 80x80 
mm keresztmetszetű tartóoszlopok. A tüzihorganyzott rendszer két 
színben rendelhető: zöld Ral 6005 és szürke Ral 7016.

A GARDIA kerítés kapu és ajtó rendszermegoldás 
a lakosságnak, közintézményeknek és az iparnak. 
A készlet tartalmazza a tartó oszlopokat, valamint 
a LOCINOX zsanér-zár komplettet, változtatható 
reteszelési iránnyal. A kapu és a kerítés ajtó szerkezete 
60x40, illetve 80x40 mm méretű profilokból készül. 

Az ajtószárny kitöltése lehet 6/5/6 huzal átmérőjű Vega 2D, vagy 
8/6/8 huzal átmérőjű Vega 2D Super hálós táblás kerítéspanel.  
A GARDIA rendszer szerkezetének köszönhetően lehetővé tesz 
minden nyitás irányt.

A BASTION rendszer ideális megoldás mindenhol, 
ahol számít a tartósság és a biztonság. A készlet 
tartalmazza a tartó oszlopokat, valamint a LOCINOX 
zsanér-zár komplettet, változtatható reteszelési 
iránnyal. A kapu rendelhető speciális zsanérokkal, amik 
lehetővé teszik a 180o-os nyitást. A BASTION három 

tetszőleges kitöltési lehetőséget kínál: 25x25 mm-es zártszelvények, 
Vega B, vagy Vega 2D Super hálós táblás kerítéspanel. A BASTION 
kapuk rendelhetőek motoros kivitelben, fotocellákkal is.

A MODEST rendszer egyaránt ajánlott lakóházak, 
közterületek vagy akár ipari területek köré. 40X40 mm 
keresztmetszetű profilokból készül a kapu és a kerítés 
ajtószerkezete. Kitöltésük az 5 mm átmérőjű rudakból 
készült Vega B, illetve a 4mm átmérőjű rudakból készült 
Vega B Light hálós táblás kerítéspanel. A rendszer 

integrált részét alkotják a 80x80 mm keresztmetszetű profilból készült 
oszlopok, valamint a zsanér-zár komplett. A MODEST kapu és ajtó a 
beruházás klasszikus megkoronázása.

MASSZÍV
SZERKEZET MEGBÍZHATÓSÁG

UNIVERZÁLIS
SZERELÉS

OSZTÁLY 
ALAP

FUNKCIONALITÁS
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IPARI SZEGMENSEK

A V-King kapu nélkülözhetetlen az intenzív munkához. Rendkívüli újdonságnak számító 
szerkezetének és legjobb minőségű alkotóelemeinek köszönhetően a legnehezebb 
körülmények között is beválik. A kapuszárnyakat megbízható, gyors automatika 
működteti, amely a tartóoszlopokon található. Kiválóan beválik logisztikai központokban, 

V-KING -  új megközelítése
a hagyományos megoldásnak 

kikötőkben, repülőtereken, mélygarázsokban, valamint egyéb ipari létesítményekben. 
Legfontosabb előnye a működési sebessége: 
– akár 1 m/ss, ami szabályozza a járműforgalom folyamatosságát, kihasználva az
átjárhatóságot. Ezáltal a V-King egyedi megoldásával ötvözi a kapu és sorompó előnyeit.

A tagolt behúzórendszer 10 biztonsági sáv, 2 komplett fotocellarendszer Megbízható belépés ellenőrzés Szabvány
színek
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A WISNIOWSKI lengyelkapu gyár 10 év 
átrozsdásodás elleni garanciát vállal: a 
tüzihorganyzott és porszórt festésű kerítés 
kapukra, személyi bejárókra, szegmensekre 
és oszlopokra.

GYORS MOTOR MEGBÍZHATÓSÁG TARTÓSSÁG UNIVERZÁLIS
SZERELÉS

ÉV

GARANCIA KORRÓZIÓÁLLÓSÁG
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OPO OPZ OPZH - ipari szegmensek

OPO 201 OPZ 252OPO 251 OPZH 253

Az OPO 201 szegmensek a 40 x 30 [mm]-es
zártszelvény-összekötőkbe hegesztett,
20 x 20 [mm]-es zártszelvényekből álló
ipari szegmensek.

A maximális szegmensmagasság: 2 [m].
Acél- vagy falazott oszlophoz is rögzíthető.

Az OPO 252 szegmensek a 40 x 40 [mm]-es
zártszelvénykeretbe hegesztett, 25 x 25
[mm]-es zártszelvényekből álló ipari
szegmensek.

A maximális szegmensmagasság: 2,4 [m ].
Acél- vagy falazott oszlophoz is rögzíthető.

Az OPO 251 szegmensek a 40 x 27 [mm]-es
zártszelvény-összekötőkre hegesztett,
25 x 25 [mm]-es zártszelvényekből álló ipari
szegmensek.

A maximális szegmensmagasság: 2 [m].
Acél- vagy falazott oszlophoz is rögzíthető.

Az OPO 253 szegmensek a 40 x 27 [mm]-
es zártszelvény-összekötőkre hegesztett,
25 x 25 [mm]-es zártszelvényekből álló
ipari szegmensek.

A maximális szegmensmagasság: 2,4 [m].
Acél- vagy falazott oszlophoz is rögzíthető.

OPO 251 OPZ 252

Úszókapu PI200 | PI130 | PI95 
- bevált technológia és egyszerű beszerelés
Az önhordószerkezet biztosítja a folyamatos működést minden körülmények között. A
megbízhatóság szinonimája. A biztonság és a használati komfort érdekében a motor az
oszlopban van elrejtve. Ennek a megoldásnak köszönhetően a vezérlőegységhez csak az ahhoz
kulccsal rendelkezők férhetnek hozzá. Az oszlop pedig egyúttal véd a mechanikus és a
kedvezőtlen időjárási hatásoktól is. Az Automatik verziójú kapuk alapfelszereltségének

része többek között a jelzőlámpa, fotocellák, valamint a biztonsági sáv.
A WIŚNIOWSKI motoros kapuk teljesítik a biztonsági szabványok szigorú követelményeit,
amit a termékeken található CE jelzés is tanúsít.
A PI 200, PI 130 és PI 95 kapuk kínálatában megtalálható kézi és motoros működtetésű is.

A 12 [m] feletti PI 200 
kapuk mozgó kocsija

A PI 200 kapuk mozgó 
kocsija 12 [m]-ig

A PI 130 kapuk mozgó kocsija
A PI95 kapuk mozgó kocsija

Úszókapu magas dobozba integrált motorral

Úszókapu magas dobozba integrált motorral
Úszókapu oszlopba integrált motorral

PI 200 úszókapu

PI30 úszókapu PI95 úszókapu

TARTÓSSÁG UNIVERZÁLIS
SZERELÉS

BIZTONSÁG

IPARI KERÍTÉSEK

ÚSZÓKAPUK KITÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK

25X25 profilkitöltés Kitöltés VEGA B hálós kerítéspanelekkel  
(a szerkezethez csavarozva)

Kitöltés VEGA 2D Super kerítéspanelekkel  
(a panelek csavarozva)

Kitöltés VEGA 2D Super kerítéspanelekkel  
(a szerkezethez hegesztett)

WWW.LENGYELKAPU.HUWWW.LENGYELKAPU.HU



A kiadványban található fényképeken szereplő termékek többsége rendelhető kiegészítőkkel felszerelt, ezért azok eltérhetnek a szabvány felszereltségűektől • A kiadvány tartalma a PTK szerint nem minősül ajánlatnak • A gyártó fenntartja a változtatás jogát •  FIGYELEM A kiadványban szereplő színek 
csak szemléltetőek •  Minden jog fenntartva • A kiadvány egészének vagy részeinek sokszorosítása és másolása kizárólag a WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. engedélyével történhet. 
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Magyarországon forgalomba hozza:
BT&SONS Kft.
4481 Nyíregyháza, Mogyoró u. 1/a
Tel.: +36 42 445732
www.lengyelkapu.hu

Egyedi megoldásokat keress,
engedd magad elragadtatni!
Egyedi megoldásokat keress,

A kiadványban található fényképeken szereplő termékek többsége rendelhető kiegészítőkkel felszerelt, ezért azok eltérhetnek a szabvány felszereltségűektől • A kiadvány tartalma a PTK szerint nem minősül ajánlatnak • A gyártó fenntartja a változtatás jogát •  FIGYELEM A kiadványban szereplő színek 
csak szemléltetőek •  Minden jog fenntartva • A kiadvány egészének vagy részeinek sokszorosítása és másolása kizárólag a WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. engedélyével történhet. 

engedd magad elragadtatni!

A WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE 2.0 KOLLEKCIÓ  
EGYAZON STILISZTIKAI VONALON EGYESÍTI A
GARÁZSKAPUT, AZ AJTÓT ÉS A KERÍTÉST.

A tervezés újszerű megközelítése ad tökéletes stilisztikai összehangot a további új minta- és

színmegoldások révén. A speciálisan összeállított kapu-, ajtó- és kerítéskollekciókból biztosan

tudsz úgy választani, hog y u tcafrontod rendkívüli stílusát kellőképpen khi angsúlyozd.

WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE 2.0 
Tökéletes stílusos összeillesztés.

HIEARTH

HI SMOKE GREEN HI WILLOW GREEN HI DEEP GREENHI FERN GREEN

HISTONE

HI COMFORT GREY HI WARM STONE HI QUARTZ GREY HI BROWN STONE

HISTEEL

HI TRUE BLUE HI MARINA HORIZON HI ANTHRACITE HI MODERN GRAPHITE

HIRUBY

HI MOODY CORAL HI FLAME RED HI MODERN MAROON HI DEEP BROWN

HOME INCLUSIVE 2.0 SZÍN KOLLEKCIÓJA

Adj rendkívüli stílust utcafrontodnak a 3D hatású metálfényezéssel!

A színek rendelhetőek mattselyem árnyalatokban, diszkrét sandrgrain struktúrával.

ÚJ!
SZÍNEK

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
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Egyedi megoldásokat keress,
engedd magad elragadtatni!
Egyedi megoldásokat keress,
engedd magad elragadtatni!

RAGADTASD EL MAGAD A HOME INCLUSIVE ÚJ 
ÁRNYALATAIVAL 16 EGYEDI SZÍN! RAGADTASD EL MAGAD!

Az optimális megoldások megalkotását 

megkönnyíti áttörő programunk, az AW 

Expert - az egyedi applikáció a kerítés 

tervezéshez. A megoldás, amely lehetővé 

teszi kereskedőinknek, hogy pár percen belül 

legenerálják az egész projektet az árajánlatokkal 

együtt. Az AW Expert függetlenül a kerítés nagyságától, a talajviszonyokat figyelembevéve

ábrázolja és számolja a projektet. Ennek köszönhetően új kerítés tervezésekor vagy a 

régi felújításakor már a következő lépésben meg lehet tekintetni, és ha szükséges, akár 

módosítani is a kerítés vonalvezetését, a szegmenseket, kiválasztani a kapu és ajtó 

megfelelő helyét, sőt még a postaládáét is.




