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Vítáme ve světě oplocení WIŚNIOWSKI

Vyrábíme s nasazením již 25 let. Značka WIŚNIOWSKI pochází od jména jejího zakladatele a majitele – Andrzeje Wiśniowského. Jeho sen o funkčních, na dálku 
řízených vratech vytvořil počátek této historie. Nyní na více než 80 000 m2 vyrábíme stovky tisíc výrobků ročně. Díky pokročilým technologiím, vyzkoušeným 
materiálům a vlastním, inovativním technickým myšlenkám dáváme našim zákazníkům jistotu dobré volby. Máme certifikovaný integrovaný systém řízení kvality 
podle normy PN-EN ISO 9001:2008 a bezpečnosti a zdraví práce OHSAS 18001:2007. To nás zavazuje k neustálému zdokonalování postupů a výrobků. Naše zku-
šenost dává záruku stability a odpovědnosti za výrobek pro celý cyklus jeho životnosti. Je to také příslib nejvyšší kvality a bezpečnosti užívání. 
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Oplocení WIŚNIOWSKI vyznačí váš prostor. Zajistí vaši bezpečnost a stane se strážcem domácího zátiší. Na základě preferencí 
a požadavků našich zákazníků jsme vytvořili desítky vzorů, které se snadno přizpůsobí tradiční i moderní zástavbě. Komfortní 
řešení vjezdových bran a branek zajišťuje kontrolu přístupu na váš pozemek. Otevřete se na prestižní, funkční a trvanlivé systémy 
oplocení pozemků WIŚNIOWSKI.

WIŚNIOWSKI Završení vaší investice.

CLASSIC AW.10.72
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PROMYŠLENÝ SYSTÉM – FUNKČNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ 

Oplocení WIŚNIOWSKI se hodí na každý pozemek. Jsou to systémová řešení vrat, branek a sloupků a mnoha jiných usnadnění, které je možné sestavit 
a ideálně přizpůsobit pro každý typ pozemku. Perfektně vybrané komponenty zaručují snadnou a rychlou montáž, a především spojitost linií a celého 
projektu. Oplocení WIŚNIOWSKI zajišťují nejen funkčnost a bezpečnost. Rozsáhlé možnosti dostupných vzorů a začišťovacích prvků způsobují, že jimi 
vybavený pozemek získává výjimečný charakter.

SEGMENT S POŠTOVNÍ SCHRÁNKOU 

BRANKA
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SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ 

POSUVNÁ BRANA

DVOUKŘÍDLÁ BRANA

SLOUPEK
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BARVY A STRUKTURY 

STANDARDNÍ BARVY - MATNÉ NESTANDARDNÍ BARVY - MATNÉ
Modrá RAL 5010/MAT Zelená RAL 6005/MAT Grafitová RAL 7016/MAT

Šedá RAL 7030/MAT Hnědá RAL 8014/MAT Tmavě hnědá 
RAL 8019/MAT

Černá, RAL 9005 /MAT
a matná struktura

Červená RAL 3005/MAT

Bílá RAL 9016/MAT

Šedá RAL 7040/MAT

Hnědá RAL 8017/MAT

Široká škála barev a vzorů umožňuje přizpůsobit výběr oplocení fasádě, prvkům otvorů či konečných úprav objektu. Práškové lakování navíc zaručuje
dosažení vysoké estetické hodnoty: na povrchu se netvoří skvrny, lze dosáhnout různých dekorativních efektů a různých stupňů lesku.
POZNÁMKA: Barvy a úrovně lesku jsou v tomto materiálu představeny výhradně pro názornost.

STRUKTURA ANTRACIT STRUKTURA LITINA STRUKTURA KŘEMEN 

Barvy ze vzorníku RAL

Modern Graphite
matná struktura



7



www.wisniowski.pl8

BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST

Určujícím prvkem funkčního a spolehlivého přístupu na pozemek jsou správně 
vybraná vjezdová brana. V závislosti na podmínkách pozemku si můžete vybrat 
tradiční dvoukřídlá brana nebo komfortnější - posuvná brana. Jejich samonosná 
konstrukce zajišťuje plynulý provoz v každých podmínkách. Je to synonym spo-
lehlivosti. Pro bezpečnost a pohodlí uživatelů je pohon těchto bran ukryt ve slo-
upku integrovaném s konstrukcí. Toto unikátní řešení poskytuje možnost přístupu 
k řídícímu mechanismu výhradně uživatelům, kteří mají klíč. Sloupek také chrání 
mechanismus před atmosférickými vlivy. 

Automatická brana mají signalizační světlo a zátěžový vypínač, mohou být navíc 
vybavena fotobuňkami a ochrannou lištou. Automatická brana jsou zařízení, proto 
brana WIŚNIOWSKI splňují přísné požadavky norem v oblasti bezpečnosti, stvrzuje 
to značka CE, která je na nich umístěna.

POHON VE SLOUPKU 
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Výstražné světlo informuje o zavírání a otvírání bran. 

Vysílač pro řízení pohonu je možné nakódovat tak, 
aby ovládal i čtyři různá zařízení.

Fotobuňky zajišťují zastavení bran a jejich návrat do otevřené polohy, 
pokud se v jejich prostoru objeví překážka.

Automatická brana mají signalizační světlo a zátěžový vypínač, mohou být navíc 
vybavena fotobuňkami a ochrannou lištou. Brana splňují přísné požadavky no-
rem v oblasti bezpečnosti, stvrzuje to značka CE, která je na nich umístěna.

LUX AW.10.53
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TRVANLIVOST A TECHNOLOGIE

Ocel je velice trvanlivá surovina, ve stavebnictví tvoří jeden ze základních kon-
strukčních materiálů. Využíváme fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti 
výhradně vysoce kvalitní oceli. Proto získáváme komponenty oplocení s velkou sta-
bilitou a odolností.

SUROVINY
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Jen dobře zabezpečené oplocení poskytne dlouholetý klid. Je to rozum-
ná volba bez nutnosti pravidelné obnovy povrchu. Oplocení WIŚNIOWSKI 
vyrábíme z nejtrvanlivějšího materiálu – oceli a zabezpečujeme proti koro-
zi nejlepší metodou na trhu, metodou žárového pozinkování, která je ještě 
posílena lakovaným povlakem práškovými barvami. Protože pozinkování a 
malování v systému DUPLEX probíhá na výrobní lince, která byla vytvoře-
na speciálně pro potřeby oplocení WIŚNIOWSKI, kontrolujeme proces při 
každém kroku a zajišťujeme nejvyšší dosažitelnou kvalitu. Potvrzujeme tuto 
skutečnost desetiletou zárukou proti korozi na ocelové prvky oplocení. 

TRVANLIVOST

Výrobu systémů oplocení WIŚNIOWSKI máme založenou na nejlepších 
materiálech a moderních výrobních linkách, díky čemuž získáváme stej-
nost a vysokou kvalitu výrobků. Pro projektování používáme metodu ho-
tových prvků MES, takže můžeme zjistit fungování výrobku při různých 
podmínkách jeho užívání. Přesnost výroby komponent zajišťuje používání 
automatických laserů, ohýbaček a perfektní ruční práce na výrobní lince. 
Protože mnoho prvků je spojovaných tradičními metodami, dbáme na 
nejvyšší kvalitu spojů novátorskými svařovacími technikami. Pro nás je 
výroba oplocení umění.

TECHNOLOGIE

BARVA PRÁŠKOVÁ 
APOLYESTEROVÁ

PASIVACE 
NECHROMOVÁ

FOSFOROVÁNÍ 
ŽELEZA

POVRCHOVÁ ZINKOVÁ VRSTVA 
(žárové pozinkování)

PRVEK OCELOVÝ

Průřez prvkem zabezpečený v systému DUPLEX



www.wisniowski.pl12

JAKÉ BUDE VAŠE OPLOCENÍ? 
PRŮLOM V NAVRHOVÁNÍ OPLOCENÍ
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Dobře promyšlené a profesionálně navržené oplocení je podmínka pro komfortní užívání. Proto je 
důležité funkční naplánování všech použitých prvků: vjezdových bran, branky, segmentů nebo třeba 
i jen poštovní schránky. 

Vytvoření optimálního řešení usnadňuje náš průlomový software AW Expert, unikátní aplikace pro 
navrhování oplocení. Tento nástroj v rukách obchodníka poskytuje možnost vytvořit projekt společně 
s rozpočtem během několika minut. AW Expert upraví projekt oplocení jak pro velké tak i pro malé 
pozemky bez ohledu na tvar terénu. Díky tomu při návrhu nového oplocení nebo při plánování opra-
vy starého, je možné již na začátku vidět a upravovat linii oplocení, zvolit verzi usazení segmentů, 
rozhodnout o umístění brana a branky a dokonce i poštovní schránky. Vypracovaný projekt je součas-
ně i rozpočtem, může také tvořit přílohu k žádosti na příslušný úřad. Možnost vytisknutí projektu  
v podobě zprávy do značné míry usnadňuje pozdější objednávku.

PROJEKT OPLOCENÍ

AW EXPERT
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HOME INCLUSIVE
S JEDNÍM DESIGNEM
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P24
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PRO INDIVIDUALISTY

P28
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P34
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P36

BASIC
SÍLA JEDNODUCHOSTI

P40
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LUX AW.10.53

KOLEKCE PRO VÁS

Námi vytvořené kolekce - je to idea, ve které oplocení představuje důležitý prvek úpravy prostoru. Každá z nich se vyznačuje unikátními vzory vymyšlenými 
tak, aby usnadnily přizpůsobení oplocení k architektuře objektu. Díky tomu získáváme efekt harmonie stylu. V obrovské nabídce jsou jak vzory navazující na 
tradiční metaloplastiku, klasické stylové formy, tak i modernistické, zrcadlící moderní trendy v architektuře. Absolutní svoboda při stylizaci umožní podtrhnout 
odlišný a výjimečný charakter každého pozemku.
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KOLEKCE HOME INCLUSIVE

AW.10.200

VRATA. DVEŘE, OHRAZENÍ S JEDNÍM DESIGNEM
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HOME INCLUSIVE AW.10.200
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HOME INCLUSIVE VZORY

KOLEKCE HOME INCLUSIVE
Kolekce WIŚNIOWSKI Home Inclusive spojuje do jedné stylistické linie vrata, dveře i ohrazení.

AW.10.200 (systém ohrazení: branka, dvoukřídlá vrata, posuvná vrata, segment /panel 250mm)

AW.10.200 (systém ohrazení: branka, dvoukřídlá vrata, posuvná vrata, segment /panel 500mm)
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OZDOBNÉ PRVKY:

HOME INCLUSIVE VOLITELNÉ

ROZDĚLENÍ POČTU POLÍ V POSUVNÝCH VRATECH

1 pro vrata do < 2750 [mm] 2 pro vrata do ≥ 2750 [mm] a < 5500 [mm] 3 pro vrata do ≥ 5500 [mm]

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

Branka, posuvná vrata a segment s ozdobnými aplikacemi - pohled z ulice 
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MODERN AW.10.104

KOLEKCE MODERN

INSPIRUJÍCÍ MODERNOST
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MODERN AW.10.111
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MODERN VZORY
AW.10.100 (ø 5 - mřížkový panel) AW.10.101 AW.10.102

AW.10.106 (30x18, 70x20) AW.10.107 (20x20, 70x20) AW.10.108 (70x20)

AW.10.112

KOLEKCE MODERN
Výplně v systému MODERN jsou vyrobeny z uzavřených profilů a z perforovaných a plných plechů podle použitého vzoru.

(děrovaný plech: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, plný)

(děrovaný plech Qg 5-8, 
Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16, plný)

(děrovaný plech Qg 5-8, 
Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16, plný)

(děrovaný plech: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, plný)
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AW.10.103 (70x20, 40x40) AW.10.104 (70x20) AW.10.105 (40x27)

AW.10.109 (70x20) AW.10.110 AW.10.111

PROVEDENÍ

děrovaný plech
Qg 5-8

rovné zakončení horního okraje

DRUHY VÝPLNÍ VE VZORECH:
 AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112

děrovaný plech
Qg 10-30

děrovaný plech
Rv 5-8

děrovaný plech
Oz 10-16

dostupné zábradlí

(děrovaný plech Qg 5-8, 
Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16, plný)

(děrovaný plech: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, plný)
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LUX AW.10.56

KOLEKCE LUX

EFEKTNÍ ELEGANCE



25

LUX AW.10.53
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LUX VZORY
AW.10.31 AW.10.33 AW.10.34

AW.10.48 AW.10.51 AW.10.52

AW.10.57 AW.10.58 AW.10.59

KOLEKCE LUX
Výplně v systému LUX jsou vyrobené z ocelových tyčí o průřezu 14 x 14 [mm].
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TYPY ŠPIČEK

AW.10.39 AW.10.45 AW.10.46

AW.10.53 AW.10.54 AW.10.56

AW.10.60 AW.10.61

 A  E  K O W TOP 3 TOP 4 TOP 5

PROVEDENÍ
dostupné zábradlí

rovné zakončení horního okraje

zakončení horního okraje konkávní prohlubní

zakončení horního okraje vydutým obloukem

AW.10.62



www.wisniowski.pl28

PREMIUM AW.10.65

KOLEKCE PREMIUM

PRO INDIVIDUALISTY
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PREMIUM VZORY
AW.10.63 (20x20) AW.10.64 (20x20) AW.10.65 (20x20)

AW.10.69 (20x20)

KOLEKCE PREMIUM
Výplně v systému PREMIUM jsou vyrobené z uzavřených ocelových profilů zakončených ozdobnými prvky v horní linii výplně.

AW.10.66 (20x20) AW.10.67 (20x20) AW.10.68 (20x20)

PROVEDENÍ TYPY ŠPIČEK

KP

rovné zakončení horního okraje

zakončení horního okraje konkávní prohlubní

zakončení horního okraje vydutým obloukem



www.wisniowski.pl30

STYLE AW.10.22

KOLEKCE STYLE

UŠLECHTILOST LINIÍ
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STYLE AW.10.12
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STYLE VZORY
AW.10.07 AW.10.08 AW.10.09 

AW.10.20 AW.10.21 AW.10.22

AW.10.26

KOLEKCE STYLE
Výplně v systému STYLE jsou vyrobené z ocelových tyčí o průřezu 12 x 12 [mm].
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PROVEDENÍ TYPY ŠPIČEK

AW.10.12 AW.10.14 AW.10.15

AW.10.23 AW.10.24 AW.10.25

TOP 1
standard TOP 3 TOP 6TOP 4  TOP 7

dostupné zábradlí

rovné zakončení horního okraje

zakončení horního okraje konkávní prohlubní

zakončení horního okraje vydutým obloukem
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VARIO AW.10.83

KOLEKCE VARIO

KLASICKÁ GEOMETRIE
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VARIO VZORY
AW.10.81 (20x20) AW.10.82 (20x20) AW.10.83 (20x20)

KOLEKCE VARIO
Výplně v systému VARIOjsou vyrobené z uzavřených 

ocelových profilů zakončených ozdobnými prvky v horní linii ýplně.

AW.10.84 (20x20)

PROVEDENÍ TYPY ŠPIČEK

K-ABS O-ABS

dostupné zábradlí

rovné zakončení horního okraje

zakončení horního okraje konkávní prohlubní

zakončení horního okraje vydutým obloukem
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CLASSIC AW.10.72

KOLEKCE CLASSIC

HARMONICKÝ MINIMALISMUS
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CLASSIC AW.10.72
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CLASSIC VZORY
AW.10.01 (40x27) AW.10.02 (18x30) AW.10.04 (ø 20)

AW.10.17 (70x20) AW.10.70 (40x27) AW.10.71 (20x20)

AW.VA.55

KOLEKCE CLASSIC
Výplně v systému CLASSIC jsou vyrobené z uzavřených ocelových profilů zakončených záslepkami v horní linii výplně.
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PROVEDENÍ TYPY ŠPIČEK

AW.10.05 (20x20) AW.10.06 (20x20) AW.10.16 (70x20)

AW.10.72 (70x20) AW.10.80/EKO II (20x20) AW.10.TT

AW.10.01 AW.10.02 AW.10.05
AW.10.06

AW.10.16
AW.10.17

AW.10.04

rovné zakončení horního okraje

zakončení horního okraje konkávní prohlubní

zakončení horního okraje vydutým obloukem

dostupné zábradlí
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BASIC AW.10.94

KOLEKCE BASIC

SÍLA JEDNODUCHOSTI
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BASIC VZORY
AW.10.90 (15x15) AW.10.91 (15x15) AW.10.92 (15x15)

KOLEKCE BASIC
Výplně v systému BASIC jsou vyrobené z uzavřených ocelových profilů o průřezu 15 x 15 [mm].

AW.10.93 (15x15) AW.10.94 (15x15)

PROVEDENÍ

TYPY ŠPIČEK

A S

rovné zakončení horního okraje

zakončení horního okraje vydutým obloukem
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MODERN AW.10.111
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INSPIRACE

• OGRODZENIA • FENCES • ZAUNSYSTEME • CLÔTURES 
• STÄNGSEL • OPLOTENIA • OPLOCENÍ • GRINDER • APTVĖRIMAI • NOŽOGOJUMI • AFSLUITINGEN • HEGN • PIIRDED • HEKWERKEN • AIDAT • RECINZIONI • KERITÉSEK • OGRADE 
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BRANKA
Branka by měla být umístěna tak, aby zajistila volný vstup na zahradu. Může se otevírat 
v libovolném směru. Důležitý je typ systému zamykání: elektromagnetický zámek nebo běžný zámek.

LUX AW.10.56 MODERN AW.10.110
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INICIÁLY
Přizpůsobte si své oplocení a dodejte mu charakter – do vybraných 

vzorů můžete zakomponovat své iniciály nebo číslo pozemku.

LUX AW.10.56 společně s iniciálami
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NEDOSTATEK PROSTORU PO STRANÁCH 
Pro úzká místa doporučujeme dvoukřídlá brana – při otvírání nepotřebují prostor po stranách. 
Potřebují ale dostatek místa na volné otevření křídel.

MODERN AW.10.111

CLASSIC AW.10.17 MODERN AW.10.109 LUX AW.10.39
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KRÁTKÝ NÁJEZD 
V případě omezeného místa před vjezdem jsou ideálním řešením 

posuvná brana. Jejich samonosné křídlo se posouvá podél linie oplocení.

LUX AW.10.56 LUX AW.10.56

LUX AW.10.53
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MONTÁŽ NA ZDĚNÉ SLOUPKY
Na tomto pozemku tvoří plot prvky systému oplocení WIŚNIOWSKI spojené se zděnými sloupky. 
Je to možné díky speciálnímu montážnímu příslušenství upravenému pro různé typy sloupků.

LUX AW.10.57

LUX AW.10.56
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MODERNIZOVANÉ OPLOCENÍ
Pokud chcete modernizovat vaše oplocení s nižšími náklady, můžete využít již existující postavené základy. 

Speciální způsob montáže usnadňuje montáž sloupků oplocení na zídku, na které bylo původní oplocení.

LUX AW.10.56
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POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
Schránka na dopisy zakomponovaná do segmentu oplocení představuje funkční řešení a současně dokonalý vizuální 
efekt. Vaše korespondence bude bezpečná, nezmokne, neocitne se v nepovolaných rukou a můžete ji vyzvedávat 
ze strany zahrady.

STYLE AW.10.22 - BOX 1

CLASSIC AW.10.16 - BOX 2
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MÍSTO NA KOŠ
I tak nezbytnou – ačkoliv ne zrovna přitažlivou – otázku umístění popelnic na naší zahradě můžeme 

snadno vyřešit výstavbou altánku, zdi nebo ohrádky osazené dodatečnými brankami nebo segmenty.

LUX AW.10.52
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UMÍSTĚNÍ NA SVAHU 
Pokud je pozemek umístěn na svahu, máte k dispozici dvě řešení: 
schodovité uspořádání segmentů nebo šikmé segmenty.

LUX AW.10.52
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MŘÍŽOVÝ PANEL V LINII OPLOCENÍ 
Zajímavým řešením solidního oplocení je spojení prvků ozdobného oplocení 

s mřížovými panely. Tato kombinace je možná díky modulárním prvkům, 
které tvoří ideální do sebe pasující systém oplocení. 

CLASSIC AW.VA.55 (vrata) a panel VEGA B

MODERN AW.10.103 (vrata) a panel VEGA B MODERN AW.10.111 (vrata) a panel VEGA B
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POUZE PRVKY 
Pro oplocení svého pozemku můžete použít celý systém, nebo jen jeho vybrané prvky 
jako například vrata nebo branky. V tomto případě byla branka v bílé barvě ideálně 
zakomponována do linie živého – věčně zeleného plotu.

CLASSIC AW.10.72

LUX AW.10.31
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ATYPICKÉ PROVEDENÍ
Oplocení WIŚNIOWSKI lze přizpůsobit k libovolnému prvku  
v okolí domu. Segmenty tohoto oplocení jsou vyrobeny ve 
verzi s vypuklým obloukem, jehož tvar je stejný jako oblouk 
nad vjezdem. Celku je rovněž přizpůsobena barva oplocení. 

Díky tomu je dosažen stejný styl s fasádou domu.

CLASSIC AW.10.01
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BALKON S CHARAKTEREM
Pokračováním oplocení může být balkonové nebo schodišťové zábradlí. Zábradlí WIŚNIOWSKI 
ze stylistického vzhledu navazují na nejpopulárnější vzory oplocení, které jsou v portfoliu firmy. 
Je to široký výběr z téměř 40 vzorů.

AW.26.62 - warianta 1

AW.26.24 - warianta 1 AW.26.58 - warianta 2
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MONTÁŽ NA PREFABRIKOVANÉ ZÁKLADY
Díky systémové stavbě je montáž jednotlivých prvků oplocení WIŚNIOWSKI nesmírně jednoduchá a umožňuje 

libovolné zakončení celkového projektu. V tomto případě byly pro vytvoření základů použity hotové, 
prefabrikované díly, které byly namontovány na dříve zabetonované ocelové systémové sloupy. 

STYLE AW.10.12 
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MODERN AW.10.109 MODERN AW.10.110

MODERN AW.10.111
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MODERNISMUS OPLOCENÍ
Nejnovější kolekce oplocení jsou převážně neprůhledné. 

Výplně tvoří plech, nebo perforovaný plech. Tento design 
skvěle zapadá do moderních architektonických trendů.

MODERN AW.10.112
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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 = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"

Hledáte jiná řešení, 
nechte se inspirovat?!

Výrobky prezentované na snímcích mají často speciální vybavení a ne vždy odpovídají standardnímu provedení • Složka nepředstavuje nabídku ve smyslu Občanského zákoníku • Výrobce si vyhrazuje právo prvádět změny  
• POZOR: Barvy prezentované ve složce je nutné považovat výhradně jako náhled • Všechna práva vyhrazena • Kopírování a používání, i jen částečné, pouze se souhlasem firmy WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 08/16/CS




