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Чому WIŚNIOWSKI?
Ми з пристрастю займаємося
виробництвом вже більш як 30
років.
Бренд WIŚNIOWSKI названий на честь
його засновника і власника виробничих
підприємств – Анджея Вісньовського.
Називання виробів власним прізвищем –
це гарантія їх надійності та якості і функцій.
Його мрія про функціональні ворота з дистанційним
управлінням дала початок цієї історії. На сьогоднішній день ми
на площі більше 120 тис. м2 виробляємо сотні тисяч продуктів
щороку. Завдяки передовим технологіям, перевіреним
матеріалам і власним інноваційним технічним ідеям, ми даємо
нашим клієнтам впевненість в хорошому виборі.
У нашій Політиці якості ми декларуємо дотримування
положень законодавства щодо виробленої продукції, безпеки та
споживання енергії, а також дотримування вимог, що містяться в
процедурах акредитованих органів сертифікації, які допускають
нашу продукцію до специфічного використання. Гарантією
виконання вищезазначених зобов’язань є утримування та
вдосконалення впровадженої Інтегрованої системи управління
відповідно до вимог норм: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO
50001:2011.
Наш
досвід
є
гарантією
стабільності
та
відповідальності за продукт протягом усього його життєвого
циклу. Це також обіцянка найвищої якості і безпеки.

WIŚNIOWSKI. Вінець ваших інвестицій.
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Ласкаво просимо в світ

ОГОРОЖ WIŚNIOWSKI
РОКІВ

ГАРАНТІЯ
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Вибираючи промисловий паркан марки WIŚNIOWSKI, ви отримуєте продукт,
розроблений та виготовлений з використанням сучасних технологій, на базі знань та
багаторічного досвіду дизайнерів, конструкторів та фахівців.
Наші продукти створюються з пристрастю до системних, продуманих рішень, а
надійність у їх створенні гарантує найвищу якість. Всі елементи системи перевіряються
та тестуються, мають сертифікати безпеки та 10-річну гарантію захисту від корозії.

*Firma WIŚNIOWSKI udziela 10 lat gwarancji antykorozyjnej na: bramy, furtki, segmenty i słupy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
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БЕЗПЕКА
БЕЗПЕКА
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закрита територія, це не лише почуття впевненості в тому, що об’єкт охороняється по всьому
периметру. Промислові паркани WIŚNIOWSKI гарантують повну безпеку їх обслуговування. Всі ворота,
оснащені пристроями управління, мають високу ступінь безпеки використання завдяки таким зазисним механізмам як: фотоелементи, кромки безпеки, світлові сигнальні сигналізатори або сигнальна
попереджувальна лампа. Всі ворота маркуються знаком CE, відповідають вимогам європейського
стандарту PN EN 13241-1.

WIŚNIOWSKI
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НАДІЙНІСТЬ
це найважливіша властивість особливо рухомих частин, там, де важливий час та
ефективність роботи машини. Системи огороджень WISNIOWSKI - це гарантія та впевненість,
що огорожа виконує всі покладені на неї функції. Вона забезпечує захисний бар’єр, визначає
територію, а автоматичні ворота завжди є активним бар’єром, що плавно запускаються,
відповідно до потреб та вимог користувача.
ЕФЕКТИВНІСТЬ
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ЦИНКОВИЙ ШАР
(ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ)

ПАСИВАЦІЯ
БЕЗХРОМНА
ЦИНКОВИЙ ШАР
(ГАЛЬВАНІЧНЕ
ЦИНКУВАННЯ)
ЕЛЕМЕНТ
СТАЛЕВИЙ
ПАСИВАЦІЯ
БЕЗХРОМНА

ПОЛІЕФІРНА ФАРБА
(ПОРОШКОВЕ ПОКРИТТЯ)
ЕЛЕМЕНТ
СТАЛЕВИЙ

Панель решітки захищена:
Гальванічним оцинковуванням та поліефірним покриттям

Панель решітки захищена:
гарячим цинкуванням

ЕФЕКТИВНИЙ
ЗАХИСТ
ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ
Гальванізація є економічно ефективною технікою як на етапі
виробництва огорожі, так і і його довгостроковій експлуатації.
Оцинковані промислові паркани WIŚNIOWSKI не потребують догляду
за поверхнею протягом багатьох років. Під час використання
не треба турбуватися про захист предметів дорогими засобами
і комплексних методів реконструкції, які необхідні для традиційних
парканів. Залежно від виду елементу паркану ми використовуємо
різноманітні способи цинкування: гаряче або гальванічне, які потім
забезпечують чудову основу для порошкового фарбування.
Оцинкована сталь може бути перероблена без забруднення
навколишнього середовища і це не обтяжує його.
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Стандартні кольори
з палітри RAL

ФЕЄРІЯ
КОЛЬОРІВ

Діапазон палітри RAL - це широкий вибір з понад 200
каталогізованих класичних кольорів, доступних як варіант
парканів WIŚNIOWSKI.
Лакове покриття, призначене для парканів, наноситься в
автоматизованих, сучасних фарбувальних цехах. Спеціально
розроблений цикл підготовки поверхні для фарбування та
стабільний процес термічної фіксації покриття дозволяють
отримати
виняткові
естетичні
властивості.
Технологія
порошкового покриття, однак, полягає, перш за все, в високому
рівні захисту від корозії, що виражається 10-річною гарантією на
паркани WIŚNIOWSKI , пофарбовані за технікою DUPLEX.

Синій
RAL 5010

Зелений
RAL 6005

графітовий
RAL 7016

Сірий
RAL 7030

Білий
RAL 9016

Гама стандартних кольорів для промислових парканів.
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Панель VEGA B

Панель VEGA B Light

Заповнення 25x25

OPZ 252

PI 95

Modest

V-KING
Промислова секція

Розсувні ворота

Хвіртка

Складні ворота

Двостулкові ворота

Хвіртка

Modest

Gardia

Двостулкові ворота

Gardia

Панель VEGA B Light

Панель VEGA 2D Super

Панель VEGA 2D Super

Панель

VEGA B
Light

ФУНКЦІОНАЛЬНА
СИСТЕМНІСТЬ

Двостулкові ворота

Bastion

Панель VEGA 2D Super
Панель

VEGA 2D
Super
Хвіртка

Bastion

Панель VEGA 2D Super

Розсувні ворота

PI 200

Заповнення 25x25

Хвіртка

Bastion

Промислові райони потребують індивідуального і водночас
комплексного підходу при оформленні простору. Тип застосованих
рішень огорожі залежить від рівня захисту по периметру, контролю
доступу до об’єкту, або від типу забудови території та інтенсивності
руху. Ось чому протягом багатьох років ми спеціалізуємося на розробці
і виробництві системних рішень огороджень, що забезпечують
інтеграцію всіх функцій і потреб, незалежно від призначення об’єкта.
Це ефективні, міцні і функціональні огородження промислових
об’єктів і громадських будівель, починаючи від аеропортів, верфей,
електростанцій і заводів і закінчуючи логістичними центрами,
військовими об’єктами, сільськогосподарськими районами, парканами
для шкіл, ігрових майданчиків і спортивних стадіонів.

Розсувні ворота

PI 130

Заповнення 25x25

Слово система означає повну сумісність всіх елементів, що
використовуються в проекті, які складають комплексну огорожу
території. Ми пропонуємо широкий спектр рішень з урахуванням
спеціалізованих високих функціональних вимог, таких як
високошвидкісні ворота, ворота великих габаритів, паркани з колючим
дротом або спіралями. Крім того, є кілька систем розсувних, розпашних
воріт та хвірток з широким спектром спеціального обладнання, що
підвищує комфорт використання та покращує захист по периметру.

Segment przemysłowy

OPZ 252

Заповнення 25x25

Двостулкові ворота

Bastion
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РОЗСУВНІ ВОРОТА

НАДІЙНА І ЕФЕКТИВНА РОБОТА
Міцна, надійна конструкція з самонесучою підставою дозволяє закрити насправді
великі в’їзди - одними розсувними воротами можна закрити в’їзд до 16 метрів в
ширину, а в разі комбінації двох воріт, що сходяться, - навіть в’їзд до 24 метрів. Вони
пропонуються у двох напрямках відкриття: вліво або вправо, вручну або автоматично.
Їх можна застосовувати там, де під’їзна дорога занадто коротка, або йде під гору, або в
інших випадках, коли використання двостулкових воріт просто неможливо.
Промислові ворота рухаються вздовж огорожі, для їх встановлення та належної
роботи необхідний простір для вільного руху стулки.
Розсувні ворота WIŚNIOWSKI ідеально підходять для всіх видів приватної та
промислової діяльності. Вони успішно встановлюються навколо громадських
будівель, промислових об’єктів, аеропортів, портів, охоронюваних парковок, довкола
шкіл, дитячих садків, супермаркетів і т.д.

Властивості
•
•

•
•

широкий розмірний діапазон від 3 до 16 м ширини в’їзду
системний продукт - можливість використання
заповнення з кутовим профілем 25х25, ґратчастою
панеллю VEGA B, або VEGA 2D Super,
модульна конструкція дозволила усунути потенційні
центри корозії,
автоматичні ворота мають сертифікат CE і широкий
спектр автоматів, датчиків й пристроїв безпеки,
периметричних аксесуарів.

Може бути пофарбований в будь-який колір з палітри RAL,
до 10 років антикорозійної гарантії для воріт з порошковою
системою покриття DUPLEX

18

ПРОМИСЛОВІ ОГОРОЖІ

WIŚNIOWSKI

19

РОЗСУВНІ ВОРОТА

ВИДИ ВОРІТ

PI 200

Промислові розсувні ворота виготовлені із сталевих замкнутих профілів. Перевагою цієї
модульної самонесучої конструкції є відсутність зварних швів у точці з’єднання елементів
воріт, що дозволило виключити місце потенційної корозії. Залежно від необхідної ширини
проїзду застосовуються 3 види рейок, по яких ворота пересуваються PI 95 (95x85), PI 130
(130x115) та PI 200 (200x155) використовуються для необхідної ширини світла.

Розсувні ворота PI 200

Розсувні ворота PI 200

Розсувні ворота з приводом у низькій шафі

Розсувні ворота ручні

Несучий візок для воріт PI 200 більше 12 [м]

Діапазон розмірів воріт PI 200
2400
2200
2000

Розсувні ворота PI 200
Розсувні ворота з приводом у високій шафі

Несучий візок для воріт PI 200 менше 12 [м]

Висота
стулки
в (мм) до

1700
1500
8000		

8500

9000

9500		

10000		

11000

12000

Ширина
між стовпами
в (мм) до

Продукти доступні у кожному розмірі в межах, наведених у таблиці.
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PI 130

Розсувні ворота PI 130

Розсувні ворота PI 130

Розсувні ворота ручні

Розсувні ворота з приводом у низькій шафі

Діапазон розмірів воріт PI 130
2400
2150
1950

Розсувні ворота PI 130
Розсувні ворота з приводом у високій шафі

Несучий візок для воріт PI130

Висота
стулки
в (мм) до

1650
1450
6000		

6500

7000

7500		

8000		

8500

9000

Ширина
між стовпами
в (мм) до

Продукти доступні у кожному розмірі в межах, наведених у таблиці.
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PI 95

Розсувні ворота PI 95
Розсувні ворота ручні

Діапазон розмірів воріт PI 95
Розсувні ворота PI 95
Розсувні ворота з приводом у стовпі.

2200

Несучий візок для воріт PI95

2000
Висота
стулки
в (мм) до

1700
1500
3500		

4000

4500

5000		

5500		

6000

6500

7000

Ширина
між стовпами
в (мм) до

Продукти доступні у кожному розмірі в межах, наведених у таблиці.
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РОЗСУВНІ ВОРОТА

ВИДИ ЗАПОВНЕННЯ
Профільні заповнення 25x25

РОЗСУВНІ ВОРОТА

АВТОМАТИКА

Заповнення ґратчастими панелями VEGA B (заповнення прикручується до конструкції)

Широкий діапазон автоматики в залежності від розмірів воріт та їх
призначення. Пропозиція включає в себе автомати різної потужності,
швидкості та інтенсивності використання.
Всі автоматичні ворота в пропозиції WIŚNIOWSKI мають знак CE, який
підтверджує відповідність продукції стандарту PN EN 13241-1.
Варіант розміщення автомату в конструкції є важливою
особливістю розсувних воріт WIŚNIOWSKI. У рамках пропозиції
ми рекомендуємо встановити його в стовпі, низькій або високій
шафі.

Заповнення панелями VEGA 2D Super (прикручені панелі)
Розміщення приводу в конструкції є насамперед гарантією
ефективної та надійної роботи приводу та його управління. Це
також перевірений спосіб захисту від спроб крадіжки.

Заповнення панелями VEGA 2D Super (приварені до конструкції)
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ОБЛАДНАННЯ

АВТОМАТИКА

Ворота PI 200 пропонуються в ручній або автоматичній версії. Ручні ворота оснащені
замком Locinox. Автоматичні ворота не мають замка, його функцію виконую автомат. Автоматичні

Залежно від необхідного рівня безпеки, автоматичні ворота можуть бути в версії Totmann (експлуатація за допомогою вимикача
з ключем) або в автоматичній версії (експлуатація за допомогою передавача дистанційного керування). Залежно від ситуації,

ворота рекомендуються, зокрема, для місць, де це необхідно часто відкривати і закривати ворота.
Автомат є тоді зручним рішенням.

вони обладнані захисними планками з 3 кромками (Automatik 1) або захисними планками з 5 кромками (Automatik 2). Безпечна
експлуатація у всіх умовах розсувних воріт PI 200 підтверджена знаком CE.

4

3
3

6
Опція

5
2

2

1

1

Версія Totmann
•
•
•
•
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Сервопривід
Блок управління
Сигнальна лампа
Вимикач з ключем, із кнопкою аварійного вимкнення СТОП

Версія Automatik 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сервопривід
Блок управління
Радіоприймач
Передавач дистанційного керування приводом
Сигнальна лампа
Зовнішня антена
Фотоелементи
Вимикач з ключем, із кнопкою аварійного вимкнення СТОП
3 планки безпеки
Система передачі сигналу з планки безпеки, встановленій на
стулці.

Версія Automatik 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сервопривід
Блок управління
Радіоприймач
Передавач дистанційного керування приводом
Сигнальна лампа
Зовнішня антена
Фотоелементи
Вимикач з ключем, із кнопкою аварійного вимкнення СТОП
5 планок безпеки
Система передачі сигналу з планки безпеки, встановленій на
стулці.
WIŚNIOWSKI
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ВОРОТА V-KING
Складні ворота V-King призначені для місць, де бажана швидкість, інтенсивна,
надійна робота та безпека. Вони прекрасно працюють в логістичних центрах, портах,
аеропортах та інших промислових зонах.
V-King поєднує в собі переваги двостулкових воріт та шлагбауму, що забезпечує
поточний контроль доступу або керування рухом.

Особливі властивості
Швидкість - робоча швидкість, регульована від 1 м/с,
незамінна там, де потрібний високий рівень периметричного
захисту в місцях з значною інтенсивністю руху.
Надійність
- визначена як пріоритет вже на етапі
проектування. Конструкція, а також вибір аксесуарів
та автоматики були продиктовані вимогою досягнення
найвищого рівня надійності.
Інтенсивна робота. Посилена конструкція воріт призначена
для безперервної роботи, на практиці це означає, що кількість
циклів відкрити - закрити складає 800 або навіть 2000 раз на
добу. Крім того, була використана автоматика з найкращими
показниками безаварійності.
Безпека Стандартно оснащені захисними планками з
10 кромками. Дуже сильний акцент на питанні безпеки,
ворота були обладнані системами, завданням яких є
протидія ситуаціям, в яких може бути пошкоджено майно
(проїжджаючий автомобіль) або дійти до втрати здоров’я
(пішохід).
Можливість пофарбувати кожним кольором з палітри RAL.
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БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ
РОКІВ

ГАРАНТІЯ

цих ультрасучасних і швидких воріт гарантується за рахунок використання декількох систем безпеки:
стандартне обладнання має 2 комплекти фотоелементів, захисні планки з 10 кромками два вимикачі
аварійної зупинки, світлодіодна попереджувальна лампа. Можливість дооснащення воріт додатковими
інфрачервоними бар’єрами та світлими шторами. Все це для того, щоб ворота працювали без додаткового
контролю в умовах високого руху автомобілів або пішоходів.
Ворота V-KING доступні як одно- та двостулкові. Ворота забезпечують перекривання просвіту в’їзду до 8
[м] ширини та 2,4 [м] висоти.
Довіра підтверджується 5-річною гарантією на повний продукт.

Доступні усі розміри з заданого діапазону розмірів.
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ВОРОТА V-KING

АВТОМАТИКА

Автомати з передачею в масляній ванні призначені для інтенсивної роботи, характеризуються
високою надійністю та культурою роботи - регульованою швидкістю відкриття на рівні від 1 м/с.
Надійність автомату була підтверджена в польових умовах. Виміряна кількість циклів, які ворота
можуть виконувати протягом 24-годинного періоду, становить від 800 до 2000 циклів.

5 років служби або 5 мільйонів циклів гарантії на автоматику.
Швидкість воріт забезпечується системою автоматики Daab фірми
FAAC.

Можливість дистанційного керування, обладнання з світловим сигналізатором роботи воріт та
детекторами руху.

Просвіт в’їзду до 8 [м]
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СИСТЕМА РОЗПАШНИХ ВОРІТ ТА ХВІРТОК

BASTION

Система воріт розроблена як спеціальне зразкове рішення для всіх видів виробничої
діяльності, особливо там, де важлива проста форма і функціональність. Концепція
полягала в створенні готових наборів продуктів - в комплекті з воротами або хвірткою
є опорні стовпи та набір петель та замків.
BASTION пропонує три види заповнення на вибір: замкнутий профіль 25x25 [мм],
ґратчаста панель VEGA B, прикручена до конструкції, або ґратчаста панель VEGA 2D
Super, прикручена або приварена до конструкції.
Широкий вибір додаткових параметрів та розмірів робить BASTION універсальним
рішенням, готовим до використання без додаткових елементів. Розпашні ворота
системи BASTION доступні в ручному або автоматичному варіанті, мають знак СЕ, що
підтверджує відповідність продукту стандарту EN 13241-1. Хвіртки BASTION можуть
бути оснащені стандартним замком з циліндром або електромагнітним замком.

Особливі властивості
Готовий набір елементів. Вхідні ворота або хвіртки завжди
з стовпами, у широкому діапазоні розмірів - є можливість
виготовити будь-який розмір з заданого діапазону розмірів.
Системність рішення. Доступні всі види промислового
заповнення: кутовий профіль 25x25, ґратчаста панель VEGA B
або VEGA 2D Super.
Міцна та стійка конструкція для типового промислового
призначення.
Можливість застосування автоматики. Продукт маркується
знаком СЕ.
Може бути пофарбований в будь-який колір з палітри RAL,
до 10 років антикорозійної гарантії для воріт з порошковою
системою покриття DUPLEX

36

ПРОМИСЛОВІ ОГОРОЖІ

WIŚNIOWSKI

37

СИСТЕМА РОЗПАШНИХ ВОРІТ ТА ХВІРТОК

GARDIA

Система хвірток і воріт GARDIA була створена як комплексне, легке та
високофункціональне рішення для рухомих елементів огородження, призначене для
котеджів, громадських будівель та об’єктів промисловості. У наборі з воротами або
хвірткою є несучі стовпи і набір петель та замків марки LOCINOX із змінним напрямком
запирання та діапазоном руху до 180 градусів. Стулка заповнена привареною до
конструкції ґратчастою панеллю VEGA 2D з діаметром дроту 6/5/6 або ґратчастою
панеллю VEGA 2D Super з параметрами 8/6/8.
Система GARDIA, завдяки своїй унікальній конструкції, дозволяє отримати всі можливі
напрямки відкриття. Спосіб відкриття завжди вручну.

Особливі властивості
Універсальність
використання.
Застосовується
в
індивідуальному будівництві або в об’єктах відпочинку
(парки, сади) та промислових об’єктах, універсальний монтаж
в вимогливих умовах використання завдяки спеціальним
петлям 180 градусів.
Надійна конструкція з легким наповненням. Поєднання
елементів профілів з наповненням ґратчастими панелями
є цікавою формою, яка забезпечує повну прозорість та
одночасно надійно захищений доступ
Аксесуари високого класу.
Використання
високо
технологічних петельно-замочних систем (петлі 180 градусів з
широким діапазоном регулювання) марки LOCINOX дозволяє
збільшити функціональність цього комплекту воріт.
Як стандарт, система доступна з наступними обробками гарячого цинкування, зелений (RAL 6005) або сірий (RAL 7016)
10 річна антикорозійна гарантія для захищених воріт
в системі порошкового покриття DUPLEX.
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СИСТЕМА РОЗПАШНИХ ВОРІТ ТА ХВІРТОК

MODEST

Система воріт та хвірток MODEST призначена для житлових, комунальних та
промислових об’єктів. Його особливою властивістю є можливість гармонізації
лінії заповнення воріт та хвірток з лінією огорожі, виконаної з сітчастих панелей
WIŚNIWOSKA, оскільки конструкції воріт і хвіртки є звареними ґратчастими панелями
VEGA B з рельєфом. Невід’ємною частиною системи воріт є міцні опорні стовпи з
профілями з перетином 80x80 [мм] і набір петель і замків. В двостулкових воротах
застосовано затвор з обмежувачем.
Спосіб відкриття - ручний. Доступні два напрямки відкриття: PW (справа всередину) і
LW (зліва всередину).

Особливі властивості
Гармонійна лінія огорожі. Заповнення панеллю VB ,
привареною до конструкції, ідеально підходить до системи
огородження з ґратчастими панелями VEGA B або VEGA B Light.
Комплексне рішення. Набір із кріпильними стовпами та
комплектом петель і замків.
Класичні кольори - Система доступна в наступній версії
обробки - гаряче оцинковування та два стандартні кольори:
зелений (RAL 6005) або графітовий (RAL 7016).
10 річна антикорозійна гарантія для захищених воріт
в системі порошкового покриття DUPLEX.
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СИСТЕМА РОЗПАШНИХ ВОРІТ ТА ХВІРТОК

GARDEN

Система GARDEN - це ворота та хвіртки з легкою конструкцією, з заповненням ґратчастою
панеллю з дроту діаметром 4 [мм] та відстанню між очками 50x50 [мм]. Завдяки такому
спеціальному рішенню, вона є ідеальною альтернативою або доповнення для огородження
з плетеної сітки.

Особливі властивості
Універсальний
напрямок
відкриття
В
комплекті
завжди є кріпильні стовпи та комплект петель і замків
з можливістю отримання всіх напрямків відкривання.
Проста, легка конструкція. Застосовані заповнення з легкою
ґратчастою панеллю дозволяє доповнити класичні лінії огорож
з традиційної плетеної сітки.
Готовий набір або окремі елементи системи.
Ворота
та
хвіртки
пропонуються
в
наборах
із
опорними
стовпами
та
комплектом
петель
і
замків, або є можливість набуття тільки стулок
і монтаж на існуючих стовпах.
Можливість конфігурації та поєднання стулок воріт
та хвірток, тобто створення воріт з несиметричним
розподіленням стулок.
Система доступна в наступній версії обробки - гаряче
оцинковування та два стандартні кольори: зелений (RAL 6005)
або графітовий (RAL 7016).
10 річна антикорозійна гарантія для захищених воріт
в системі порошкового покриття DUPLEX.
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OPO OPZ OPZH

СЕКЦІЇ
ПРОМИСЛОВІ

Промислові секції, виготовлені з профілів із сімейства OP, є ще одним елементом
системних рішень для промислових парканів марки WIŚNIOWSKI. Вони дозволяють
ефективно і швидко обгородити територію, створюючи компактне ціле із системою
опорних стовпів. Ми пропонуємо секції з відкритою конструкцією OPO, де профілі
зварюються або накладаються на поперечини або промислові секції з закритою
конструкцією OPZ і напіввідкритою OPZH. Вони поєднують такі функції продукту, такі
як стабільність і міцність. Ці прості за формою секції, а також ряд промислових воріт
та хвірток створюють компактне, функціональне ціле. Вони надають відокремленому
простору сучасний і в той же час репрезентативний вигляд. Доступні у багатьох
розмірах, типових або спроектованих та виконаних відповідно до ваших потреб з
заданого діапазону розмірів.

Особливі властивості
Проста форма, міцна конструкція.. Класична конструкція
секцій із сталевих профілів забезпечує найвищі технічні
та естетичні властивості для промислових об’єктів та
спеціальних цілей.
Пристосовано до ваших потреб. Доступні в типових
розмірах, економічно вигідні або виконані відповідно
до ваших потреб відповідно до можливого розмірного
діапазону.
Легкий монтаж. установка на опорні стовпи зі сталі або
бетону за допомогою спеціально розроблених системних
аксесуарів марки WIŚNIOWSKI.
Можливість пофарбувати кожним кольором з палітри RAL.
0 річна антикорозійна гарантія для захищених воріт
в системі порошкового покриття DUPLEX.
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OPO 201

46

OPO 251

OPZ 252

OPZH 253

Секції OPO 201 це промислові секції, виготовлені з замкнутих профілів 20 x
20 [мм], приварені наскрізь до поперечин із замкнутого профілю 40 x 30 [мм].

Секції OPO 251 це промислові секції, виготовлені з замкнутих профілів 25 x 25 [мм],
приварені накладним способом до поперечин із замкнутого профілю 40 x 27 [мм].

Секції OPZ 252 це промислові секції, виготовлені з замкнутих профілів 25 x 25
[мм], приварені всередині рами із замкнутих профілів 40 x 40 [мм].

Секції OPO 253 це промислові секції, виготовлені з замкнутих профілів 25 x 25
[мм], приварені накладним способом до поперечин із замкнутого профілю 40
x 27 [мм].

Максимальна висота секцій: 2 [м].
Можливість установки на системному сталевому або цегляному стовпі.

Максимальна висота секцій: 2 [м].
Можливість установки на системному сталевому або цегляному стовпі.

Максимальна висота секцій: 2,4 [м].
Можливість установки на системному сталевому або цегляному стовпі.

OGRODZENIA PRZEMYSŁOWE

Максимальна висота секцій: 2,4 [м].
Можливість установки на системному сталевому або цегляному стовпі.
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ПАНЕЛЬНІ ПАРКАНИ
ҐРАТЧАСТІ
Ґратчасті панельні системи WIŚNIOWSKI є ідеальним рішенням в місцях, де важлива
тривалість, висока якість та безпека.
Завдяки своїй функціональності, естетиці та параметрам, системи ґратчастих огорож
WIŚNIOWSKI є досконалим рішенням у всіх умовах. Їх можна використовувати їх як у
міських, так і в промислових зонах.
Заповнення ґратчастою панеллю - це системне рішення, яке на практиці означає
можливість побудови повної огорожі, що складається з розсувних або розпашних
воріт з прольотами у вигляді ґратчастих панелей і спеціальних стовпів та аксесуарів.
Огорожа, побудована таким способом, має гармонійний вигляд з однорідним
дизайном.
Ґратчасті панелі WIŚNIOWSKI - це високоякісний продукт. Огорожа, виготовлена з
використанням найкращих технологій, доступних на ринку.
Панелі VEGA зварюються з нержавіючого дроту, потім проходять гаряче або
гальванічне оцинкування та фарбуються порошковим методом. Панелі, виготовлені
за цією технологією, - це, перш за все, надійні зварні шви та виключення потенційних
корозійних центрів.
Виробник пропонує 10-річну гарантію для панелей у версії DUPLEX.
Можливість пофарбувати кожним кольором з палітри RAL.
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ҐРАТЧАСТІ ПАНЕЛІ ОГОРОЖІ

VEGA 3D

Ґратчасті панелі з групи 3D мають рельєфи, які надають панелям характерний вигляд,
а у практиці - жорсткість.
Залежно від висоти панелі може бути від двох до чотирьох рельєфів.
Панелі доступні в 7 різних висотах та з шириною 2,5 [м].
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ҐРАТЧАСТІ ПАНЕЛІ ОГОРОЖІ VEGA 3D
VEGA B

VEGA B Light

РЕЛЬЄФ
ҐРАТЧАСТОЇ
ПАНЕЛІ
VEGA B

50x50 [mm]

Ø 5 [mm]

50x50 [mm]

VEGA B Light 80x200

РЕЛЬЄФ
ҐРАТЧАСТОЇ
ПАНЕЛІ
VEGA B Light

РЕЛЬЄФ
ҐРАТЧАСТОЇ ПАНЕЛІ
VEGA B Light 80x200

Ø 4 [mm]

РЕЛЬЄФ
ҐРАТЧАСТОЇ
ПАНЕЛІ
VEGA B Light II

80 x 100 [mm]

80 x 200 [mm]

Ø 4 [mm]
50x200 [mm]

Ø 3 [mm]

50x200 [mm]

Ø 5 [mm]

VEGA B Light II

Ø 4 [mm]

Ширина панелі 2500 [мм]

Зіставлення
висоти
панелей

Зіставлення
висоти
панелей

1030 [mm]

1230 [mm]

1530 [mm]

1730 [mm]

2030 [mm]

2230 [mm]

2430 [mm]

1330 [mm]

1530 [mm]

1530 [mm]

VEGA B Light
VEGA B
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VEGA B Light 80x200

VEGA B Light II
WIŚNIOWSKI
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СИСТЕМИ МОНТАЖУ ҐРАТЧАСТИХ ПАНЕЛЕЙ VEGA 3D
Ґратчасті панелі з групи 3D встановлюються за однією з восьми монтажних систем.

Доступність систем для окремих видів панелів

Доступність систем для окремих видів панелів

BETA

BETA 48

GAMMA

OMEGA

OMEGA D1

OMEGA D2

OMEGA 48

VEGA B

2

2

2

2

VEGA B

2

2

2

2

VEGA B Light

2

2

2

2

VEGA B Light

2

2

2

2

VEGA B Light 80x200

-

2

-

2

VEGA B Light 80x200

2

2

2

-

VEGA B Light II

-

-

-

2

VEGA B Light II

2

-

-

2

Система BETA
Стовп з профілю 60x40x1,5 [мм], стовп h =
3200 [мм] 60x40x2 [мм].
Стовп має пластикові заглушки та
отвори для зручності монтажу. Монтаж
здійснюється за допомогою гачкового
гвинта .
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BETA Safe

ПРОМИСЛОВІ ОГОРОЖІ

Система BETA Safe
Профільований стовп з оцинкованого
листа. Авторське рішення компанії
WIŚNIOWSKI. Форма стовп спроектована
для забезпечення безпеки користувача
(гайка прихована у поглибленні форми
стовпа). Стовп має пластикові заглушки
та отвори для зручності монтажу. Монтаж
здійснюється за допомогою гачкового
гвинта.

Система BETA 48
Круглий стовп. Перетин стовпа 48.3
[мм]. Стовп має пластикову заглушку та
отвори для зручності монтажу. Монтаж
здійснюється за допомогою гачкового
гвинта .

Система GAMMA
Профільований стовп з оцинкованого
листа, покритий поліефірною фарбою.
Авторське рішення компанії WIŚNIOWSKI.
Стовп має пластикові заглушки та отвори
для зручності монтажу. Монтаж із гвинтами
та пластиковими тримачами.

Система OMEGA
Стовп з профілю 60x40x1,5 [мм], стовп
h = 3200 [мм] 60x40x2 [мм]. Стовп
має пластикові заглушки. Монтаж за
допомогою монтажних прямокутних скоб.

Система OMEGA D1
Стовп з профілю 60x40x1,5 [мм], стовп
h = 3200 [мм] 60x40x2 [мм]. Стовп
має пластикові заглушки. Монтаж за
допомогою монтажних скоб типу D1.

Система OMEGA D2
Стовп з профілю 60x40x1,5 [мм], стовп
h = 3200 [мм] 60x40x2 [мм]. Стовп
має пластикові заглушки. Монтаж за
допомогою монтажних скоб типу D2.

Система OMEGA 48
Круглий стовп. Перетин стовпа 48.3 [мм].
Стовп має пластикові заглушки. Монтаж за
допомогою монтажних напівкруглих скоб.

WIŚNIOWSKI
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ҐРАТЧАСТІ ПАНЕЛІ ОГОРОЖІ

VEGA 2D

Ґратчасті панелі з групи 2D характеризуються подвійними горизонтальними дротами, що
забезпечують жорсткість панелей.
Панелі доступні в 10 різних висотах та з шириною 2,5 [м].
У групі панелей 2D відрізняють панелі VEGA 2D Super та панелі Vega 2D.
Панелі доступні в оцинкованій або оцинкованої версії + RAL.
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СИСТЕМИ МОНТАЖУ ҐРАТЧАСТИХ ПАНЕЛЕЙ VEGA 2D

ҐРАТЧАСТІ ПАНЕЛІ ОГОРОЖІ VEGA 2D
VEGA 2D

Ø 5 mm

РЕЛЬЄФ
ҐРАТЧАСТОЇ
ПАНЕЛІ
VEGA 2D

Панелі Vega 2D Super та Vega 2D можуть встановлюватися за допомогою однієї з чотирьох систем: Delta S, Delta L, Sigma L або Omega.

VEGA 2D Super

Ø 6 mm

Система DELTA S
Стовп з профілю 60x40x1,5 [мм], стовп h = 3200 mm
60x40x2 [мм]. Стовпи мають пластикову заглушку
та вішалки для панелей, оснащені різьбовими
гніздами для гвинтів. Монтаж за допомогою
гвинтів та притискної пластини.

РЕЛЬЄФ
ҐРАТЧАСТОЇ
ПАНЕЛІ
VEGA 2D Super

Ø 6 mm

Система DELTA L
Стовп з профілю 60x40x1,5 [мм], стовп h = 3200 [мм]
60x40x2 [мм]. Стовпи мають пластикову заглушку
та густо розташовані вішалки для панелей,
оснащені різьбовими гніздами для гвинтів. Монтаж
за допомогою гвинта та притискної пластини.

Ø 8 mm

50x200 [mm]

Система SIGMA
Стовп з профілю 60x40x1,5 [мм], стовп h = 3200
[мм] 60x40x2 [мм]. Стовп має пластиковий або
алюмінієвий дах та густо розташовані вішалки
для панелей, оснащені різьбовими гніздами
для гвинтів. Монтаж за допомогою гвинта та
притискної пластини.

50x200 [mm]

Ширина панелі 2500 [мм]

Система OMEGA
Стовп з профілю 60x40x1,5 [мм], стовп h = 3200
[мм] 60x40x2 [мм]. Стовп має пластикову заглушку.

Система OMEGA D1
Стовп з профілю 60x40x1,5 [мм], стовп h = 3200 [мм]
60x40x2 [мм]. Стовп має пластикову заглушку.

Система OMEGA D2
Стовп з профілю 60x40x1,5 [мм], стовп h = 3200 [мм]
60x40x2 [мм]. Стовп має пластикову заглушку.

Зіставлення
висоти
панелей

630 [mm]

830 [mm]

1030 [mm]

1230 [mm]

1430 [mm]

1630 [mm]

1830 [mm]

2030 [mm]

2230 [mm]

2430 [mm]

VEGA 2D | VEGA 2D Super
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ГАБІОННІ

СТОВПИ
Габіонні системи в їх первісній формі були зміцненням набережних та берегів русел
річок. Суть використання габіонів полягала в тому, щоб створити міну споруду
Габіонні системи були адаптовані до міської архітектури, створюючи нові можливості
для практичного використання.
Габіони являють собою сучасний і практичний захист приватних або промислових зон.
Їх індустріальний характер добре поєднується як з парканами промислових об’єктів,
так і огорожами приватних домоволодінь. Габіони часто встановлюються в міських
районах з щільними будівлями, де завдяки їх непрозорості та звукопоглинаючим
властивостям вони створюють певний анклав камерності. Дуже часто їх також
можна зустріти у відкритих місцях, де, у свою чергу, вони використовуються як
вітровлолювачі.
Пропозиція габіонів WIŚNIOWSKI включає в себе два типи стовпів: стовпи
на основі швелерів 160 та стовпи STM на основі замкнутих профілів 50x100
або 50x120 [мм]. В обох випадках можна використовувати плоскі панелі
VEGA 2D та VEGA 2D Super залежно від уподобань замовника.
Важливим аспектом габіонної системи WIŚNIOWSKI є її довгострокова надійність.
Захист панелей і стовпів гарячим цинкуванням або цинкуваннямі поліефірним
покриттям ефективно протидіють процесам корозії.
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Габіонна система на стовпах IPE 160

Габіонна система на стовпах STM

Система габіонів складається з ґратчастих панелей VEGA 2D або VEGA 2D Super,
встановлених між габіонними стовпами IPE 160. Панелі разом з габіоновими
стовпами утворюють конструкцію для наповнення каменем або іншим наповненням,
відповідно до призначення. Важливу роль з точки зору стійкості всієї конструкції
відіграють габіонні стовпи. Вони характеризуються високим коефіцієнтом стійкості до деформацій.
Стовпи обладнані вішалками, розташованими всередині рельєфу, на яких кріпляться панелі. Усе
створює єдину лінію огорожі.

Система габіонів складається з ґратчастих панелей VEGA 2D або VEGA 2D Super, встановлених

Габіонні стовпи IPE захищені гарячим цинкуванням або гарячим цинкуванням + поліефірним
покриттям.

Габіонні стовпи STM захищені гарячим цинкуванням або гарячим цинкуванням + поліефірним
покриттям.

Можливість пофарбувати кожним кольором з палітри RAL, до 10 років антикорозійного захисту
для стовпів і сітчастих панелей у системі порошкового покриття DUPLEX.

Можливість пофарбувати кожним кольором з палітри RAL, до 10 років антикорозійного захисту
для стовпів і сітчастих панелей у системі порошкового покриття DUPLEX.

ПРОМИСЛОВІ ОГОРОЖІ

між габіонними стовпами STM з перетином 50x100x3 [мм] або 50x120x4 [мм].
Панелі разом з габіоновими стовпами утворюють конструкцію для наповнення каменем або
іншим наповненням, відповідно до призначення. Панелі кріпляться до тримачів стовпів за
допомогою аксесуарів. Обов’язковим оснащенням є кріплення, що забезпечують захист
панелей від деформації.
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СПОРТИВНІ

ОГОРОЖІ

Спортивні огорожі WIŚNIOWSKI - це перевірене рішення, що відповідає проектним потребам та
вимогам. Призначені для огородження об’єктів в залежності від дисципліни: футбольні стадіони,
футбольні майданчики, легкоатлетичні майданчики, тенісні корти.
Спортивні огорожі WIŚNIOWSKI - це добре продумані систем огорож, засновані на системних
рішеннях. Спортивна система - це елементи промислових огорож, такі як ґратчасті панелі з групи
VEGA 2D та VEGA B, спортивні панелі VEGA 2D Super Sport, спортивні стовпи з збільшеним поперечним
перерізом та висотою, стовпи з установками для уловлювання м’ячів, елементами контролю доступу,
такими як розпашні ворота та хвіртки. Спортивні паркани пропонуються в діапазоні висоти від 3 до
6 [м].
Можливість пофарбувати кожним кольором з палітри RAL, до 10 років антикорозійного захисту для
стовпів і сітчастих панелей у системі порошкового покриття DUPLEX.
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СПОРТИВНІ

ОГОРОЖІ
Стовп ProSport
Системні стовпи рекомендуються для огородження футбольних майданчиків, об’єктів типу «Орлик», а також
тенісних кортів, гандбольних або волейбольних майданчиків та спортивних споруд для легкої атлетики.
Стовпи підготовлені для швидкої збірки з використанням аксесуарів ProSport.
Аксесуари ProSport - це пластикові вішалки, на яких кріпляться ґратчасті панелі, вони також забезпечують
відстань між ґратчастими панелями від стовпів. Огорожа, побудована з використанням стовпів ProSport у
набагато меншому ступені потрапляє в резонанс, що практично впливає на низький рівень шуму навколо
спортивних споруд.
Стовпи ProSport також доступні з пристроями для уловлювання м’ячів, які особливо рекомендуються для
футбольних воріт.

VEGA 2D Super Sport
Гаряче цинкування або цинкування + поліефірне покриття.
Панель зварена точково із сталевих стрижнів.
Діаметр горизонтального дроту (подвійного): 2x8 [мм]
Діаметр горизонтального дроту: 6 [мм].
Розмір прямих вічок 100x200 [мм].
Ширина панелі в осях крайніх стрижнів 2500 [мм].
Верхнє закінчення вертикальними дротами довжини 30 [мм].
Доступний у двох розмірах: 1030 і 2030 [мм].

Стовпи доступні з поперечними перерізами: 70x50, 80x50, 100x50 i 120x50 [мм] i діапазоном висоти від 3 до 6 [м].

VEGA 2D Super
Гаряче цинкування або цинкування + поліефірне покриття.
Панель зварена точково із сталевих стрижнів.
Діаметр горизонтального дроту (подвійного): 2x8 [мм]
Діаметр горизонтального дроту: 6 [мм].
Розмір прямих вічок 50x200 [мм].
Ширина панелі в осях крайніх стрижнів 2500 [мм].
Верхнє закінчення вертикальними дротами довжиною 30 [мм].
Діапазон висоти - див. ст. 58
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Реалізації

СИСТЕМНІСТЬ
Розсувні воріт PI 95 і хвірт BASTION у поєднанні з промисловими сегментами OPZ 252
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СИСТЕМНІСТЬ
Можливість поєднання різних зразків заповнення.
Ворота V-KING із заповненням 25x25 разом з
огорожею з панелями VEGA B i хвірткою BASTION
із заповненням у формі панелі VEGA B.
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Реалізації

СИСТЕМНІСТЬ
Стовпи з насипами для колючого дроту або спіралей, комплексні
огорожі об’єктів стратегічного характеру
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Реалізації

СИСТЕМНІСТЬ
Ворота V-KING з наповненням ґратчастою панеллю
VEGA 2D Super. Панелі VEGA 2D Super на стовпі OMEGA
з бетонним фундаментом.
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Реалізації
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СИСТЕМА GAMMA
Це ідеальне рішення для монтажу панелей 3D на збірному бетонному
фундаменті 55x2500 [мм]. Рельєф в стовпі дозволяє безпосередньо
встановити дошку без використання цоколів

ПРОМИСЛОВІ ОГОРОЖІ

СИСТЕМА GAMMA Є СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ РІШЕННЯМ ДЛЯ
ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНЕЛЕЙ З ТИСНЕННЯМ ТИПУ VEGA B.
Унікальність цієї системи заснована на спеціальній конструкції стовпів,
які нагадують форму перевернутої букви H. У лінії огорожі панелі
зчіплюються із стовпами, формуючи єдину гармонійну лінію без перерв,
непривабливого монтажного обладнання, опорних точок, по яких міг
би піднятися зловмисник. Елементи аксесуарів Gamma виготовлені з
пластику з кольором стовпів непомітно поєднують елементи огорожі і
маскують гвинтові з’єднання. Встановлення всієї огорожі за допомогою
інструментів, доступних у кожному будинку!
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КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ
Розсувні ворота PI 130 з шлагбаумами.
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КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ
Найвищий рівень контролю доступу та пропускної здатності
під час великої інтенсивності руху. Ворота V-KING
це рішення, яке своєю функціональністю замінює
розсувні ворота та шлагбаум.
WIŚNIOWSKI
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МОНТАЖ
Панелі VEGA 2D встановлені на стовпах DELTA S.
Монтаж на збірному бетонному фундаменті.
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МОНТАЖ
Ґратчаста панель VEGA B на стовпах BETA
встановлена на бетонному фундаменті

82

ПРОМИСЛОВІ ОГОРОЖІ

МОНТАЖ
Ґратчаста панель VEGA B на стовпах OMEGA
на стовпі ST4 на бетонному фундаменті
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МОНТАЖ
Монтаж промислових секцій OPO 251
На похилій території
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МОНТАЖ
Промислові секції, встановлені на бетонних стовпах.
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МОНТАЖ
Стовп Beta Safe це система, призначена для об’єктів,
де пріоритетом є пасивна безпека користувачів
(дітей, підлітків та дорослих в зонах підвищеної
спортивної активності, вільно пущених тварин).
Монтажний болт із гайкою прихований в
поглибленні форми. Це виключає ризик заціпитися
за виступаючі елементи та вдаритися
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СПОРТИВНИЙ ОБ’ЄКТ (PUMP TRUCK)
Двостулкові ворота BASTION з асиметричним поділом стулок із панелями
VEGA B Light, встановленими на стовпах BETA Safe
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Огородження об’єкту PUMP TRUCK.

Огорожа тенісного корту.

Огородження дитячого
майданчика.

РЕКРЕАЦІЙНІ ТА СПОРТИВНІ СПОРУДИ
Системні огорожі WIŚNIOWSKI - це повна сумісність всіх елементів, що
використовуються в проекті, які складають комплексну огорожу території.

90

ПРОМИСЛОВІ ОГОРОЖІ

Огорожа спортивного стадіону.
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ҐРАТЧАСТА ПАНЕЛЬ В ЛІНІЇ ОГОРОЖІ ПРИВАТНОГО ДОМОВОЛОДІННЯ
Цікавим рішенням для надійного паркану є поєднання елементів
декоративної огорожі з ґратчастими панелями. Таке поєднання можливе
завдяки модульним елементам, які утворюють ідеально підібрану систему
огородження.
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ВІДСУТНІСТЬ БОКОВОГО ПРОСТОРУ
Для вузьких ділянок рекомендуються двостулкові ворота - вони не
вимагають бічного простору під час відкривання, але їм потрібно досить
вільного простору, щоб відкрити стулки.
КОРОТКА ПІД’ЇЗНА ДОРОГА
У випадку обмеженого простору перед в’їздом, розсувні ворота є ідеальним
рішенням. Їх самонесуча стулка рухається уздовж лінії паркану.
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НЕТИПІЧНІ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАННІ КОНСТРУКЦІЇ
Пара збіжних воріт, що закривають просвіт в’їзду 60 [м], так щоб міг
проїхати літак з повним розмахом крил.
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WIŚNIOWSKI
HALL INCLUSIVE

(1)

Brama
przesuwna
(2)

Колекція WIŚNIOWSKI Hall Inclusive це комплексна пропозиція промислових воріт, дверей
і парканів, призначених для забезпечення ергономіки, безпеки, тривалості та надійної
роботи.. Інноваційні технологічні рішення знайшли відображення у відмінних функціональних
властивостях, які відповідають найвищим вимогам, що ставляться до обладнання
спеціалізованих об’єктів. Продукти з колекції забезпечують плавну логістику, що впливає на
безперебійну роботу компанії.
У рамках колекції можна вибрати секційні, ролетні та підвісні ворота, сталеву та алюмінієву
фурнітуру і системні панельні огорожі.

Brama
segmentowa
(3)

Drzwi
nakładkowe

Промислові ворота
MakroPro
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СТАЛЕВІ СУЦІЛЬНІ
ДВЕРІ
Eco

Розсувні ворота
PI 200
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ВІДКРИЙТЕ
БІЛЬШЕ...

www.wisniowski.eu
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