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JAK NAVRHNOUT OPLOCENÍ?

RŮZNÉ VARIANTY PROVEDENÍ:
Oplocení je možné provést několika
způsoby:

všechny součásti vyrobené z ocele:
systémové sloupky, segmenty, brána
a branka.

�

2

� segmenty, brána a branka vyrobené
z ocele, montované na zděných sloupech.

1

� systémové sloupky a segmenty ocelové,
montované na podezdívce.

� šikmé segmenty

VJEZDOVÁ BRÁNA:
Posuvná brána představuje univerzální
řešení uzavírání vjezdu. Křídlo nezabírá
místo ve světlé šířce vjezdu, posouvá se
po vnitřní straně oplocení a nedotýká se
země.

5

Dvoukřídlovou bránu můžeme montovat všude
tam, kde je dostatek volného místa na volné
otevření křídel.

4
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Většina z nás považuje zátiší vlastního domu za oázu bezpečí a klidu. Strážníkem našeho soukromí je oplocení. Dobře navržené a provedené oplocení chrání

prostor před nezvanými hosty, tvoří doplněk architektury budovy a dekoraci jejího okolí. Několik následujících praktických pokynů, Vám pomůže správně navrhnout

oplocení.

� bok oplocení se skládá z typizovaných
segmentů + poslední segment je vyroben
pro speciální rozměr.

všechny segmenty pro speciální rozměr

� rovné segmenty uspořádané schodově

ŠIKMÝ TERÉN:
Pokud se pozemek částečně nachází
v šikmém terénu, máte na výběr ze dvou
řešení:

3

VÝBĚR ŠÍŘKY SEGMENTŮ:
Jak vybrat správnou šířku segmentů
v jedné linii?
Existují dva způsoby:

bok oplocení se skládá ze segmentů
s jednotnou šířkou, které jsou vyrobeny pro
speciální rozměr,

�

4 standardní segmenty, poslední pro speciální rozměr
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Vjezd se obvykle provádí v linii oplocení.
Avšak v případě pozemků ležících u úzké
ulice může být nezbytné posunout bránu
směrem do zahrady. V takovém případě se
brána umístí na pozemku ve výklenku
o hloubce 1-2 m; viz .11

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.

7
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POŠTOVNÍ SCHRÁNKA:
Schránka na dopisy by se měla nacházet
v blízkosti branky. Schránka umístěná na
segmentu ladí s celým oplocením.

8

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.

PŘEKÁŽKY V LINII OPLOCENÍ:
Pokud se v linii oplocení nacházejí překážky:
stromy, křoviny, sloupy, rozvodné skříně, které
nechceme nebo nemůžeme odstranit, je třeba
se jim vhodným způsobem vyhnout za použití
plotových segmentů atypických rozměrů
a tvarů.

9
� jak se vyhnout stromu

11
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PŘÍSTUP K MÉDIÍM:
Pokud musíme zajistit pohodlný přístup
k médiím, která se nacházejí na různých
místech pozemku, můžeme k tomu využít
dodatečné branky nebo brány.

� jak obestavět rozvodnou skříň

5



PORADY A POKYNY

technologickým linkám dosahuje oplocení
WIŚNIOWSKI mnohaleté trvanlivosti bez
nákladné údržby.

Automat umístěný v ocelovém sloupku posuvné
brány WIŚNIOWSKI představuje jediné řešení
tohoto druhu na trhu. Namísto externích zařízení,
která se často stávají kořistí zlodějů a hyzdí
oplocení, stojí za to objednat bránu s integrovaným
automatem. Sloupek chrání mechanismus před
vlivy počasí. V případě výpadku proudu lze
automat snadno odblokovat a otevřít bránu
ručně.

®

®

Jaký automat k vjezdové bráně?

Jaké oplocení zvolit?

Proč oplocení z oceli?

Druh materiálu, ze kterého je sestaveno oplocení,
jeho tvar a vzhled by měly úzce souznít
s architektonickým stylem domu a okolní krajiny.
K moderním domům se hodí jednoduché, ocelové
oplocení, k rezidencím pak ozdobné. Firma
WIŚNIOWSKI nabízí několik desítek různých
vzorů oplocení – od těch nejjednodušších,
klasických až po bohaté a originální formy.

Oproti dřevu nebo betonu působí oplocení
z ocelového pletiva lehkým dojmem, opticky
zvětšuje zahradu a díky velké rozmanitosti vzorů jej
lze snadno přizpůsobit každému prostředí. Avšak
vizuální efekt, to není všechno – oplocení z oceli je
spolehlivé, představuje pevnou a těžko
zdolatelnou konstrukci. Je velice dobře chráněné
proti korozi žárovým zinkováním a práškovým
lakováním.

®

Proč se vyplatí investovat do kompletního
systému oplocení?

Jak nejlépe ochránit ocelové oplocení proti
korozi?

Pojem „systém oplocení” znamená brány,
branky, segmenty, sloupky a montážní příslušenství,
tedy všechny součásti nezbytné k funkčnímu
oplocení pozemku. Pokud si objednáte kompletní
systém, získáte kompaktní vzhled celého oplocení.
Máte jistotu, že jeho montáž bude jednoduchá.
Navíc je možné celé oplocení objednat na
jednom místě a nemusíte ztrácet čas a energii
vyhledáváním. Firma WIŚNIOWSKI nabízí
kompletní systémy oplocení dostupné v prodejní
síti na území Polska i v zahraničí.

Nejlepšími dnes známými metodami ochrany oceli
proti korozi jsou žárové zinkování a práškové
lakování. Oběma procesům předchází vícefázová
příprava povrchu, která zajistí přesné pokrytí
a přiléhavost vrstev zinku a barvy. Díky moderním

®

Část systému oplocení s posuvnou bránou, vzor AW.10.58, pohled od ulice

Část systému oplocení s dvoukřídlovou bránou, vzor AW.10.58, pohled od ulice
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Proč značka CE na bráně zaručuje
bezpečnost?

Jak nejlépe instalovat posuvnou bránu?

Značkou CE je označena brána, která splňuje
požadavky evropské normy EN 13241-1. Tato
norma klade na všechny výrobce bran vysoké
požadavky v oblasti zajištění bezpečnosti osob
a majetku. Řešení, která jsou použita u bran
WIŚNIOWSKI – vypínač při přetížení,
nárazníková lišta, signalizační světlo, fotobuňky,
bezpečnostní lišty – zaručují bezpečný provoz
brány.

Existují dvě možnosti v závislosti na vzoru oplocení
a podmínkách zástavby:

u vzorů s konvexní linií horního okraje se montáž
provádí na 3 základových šroubech,
u ostatních pak na 2 základových šroubech.

®

�

�

Při navrhování oplocení bychom měli mít na
zřeteli několik základních pravidel
popsaných v předpisech stavebního
zákona.

1. Správně vytyčené oplocení má průběh
shodný s hranicemi našeho pozemku,
každopádně je však nesmí překročit. Pro
správné vyznačení linie oplocení je třeba se
obrátit na geodeta.

2. Brány v oplocení se nesmějí otevírat ven do
ulice a nesmějí mít prahy ztěžující vjezd
handicapovaným osobám na invalidních
vozících.

3. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost
lidí a zvířat, proto je zakázáno umísťovat
ve výšce menší než 1,8 m ostnatý drát

nebo tlučené sklo ani jiné prvky s ostrými
konci.

4. Světlá šířka vjezdu brány by měla činit
nejméně 2,4 m, šířka branky pak nejméně
0,9 m.

5. Oplocení by mělo být z pletiva nejméně
od 0,6 m nad úrovní země, ledaže nutnost
výstavby j iného oplocení vyplývá
z ustanovení místního územního plánu nebo
z požadavků na protihlukovou ochranu
či podmínek užívání pozemku.

6. Podle platných zákonů by brány a branky
měly mít značku .CE

CO O OPLOCENÍ ŘÍKAJÍ POLSKÉ STAVEBNÍ ZÁKONY?
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ZAHRADNÍ BRÁNY A OPLOCENÍ WIŚNIOWSKI®

Zahradní oplocení, to je systém segmentů, sloupků a dále posuvných, dvoukřídlých bran a branek. Nabízíme několik desítek různých vzorů v barvách standardních,

speciálních nebo libovolných z palety RAL, s typickými rozměry nebo na objednávku. Všechny součásti systému je možné libovolně komponovat a sestavovat.

Tato modulová struktura umožňuje přizpůsobit oplocení každé zahradě.
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ŠETŘÍTE PENÍZE A ČAS
�

�

�

Nemusíte vynakládat dodatečné výdaje spojené s ochranou
oplocení proti korozi. Získáváte trvanlivost na mnoho let díky
dokonalé ochraně povrchu žárovým zinkováním a práškovým
lakováním.
Snadnou a rychlou montáž umožňuje modulová struktura oplocení.
Všechny části je možné propojit do celku díky správně připraveným
otvorům a uchycením.
Neztrácíte čas a energii vyhledáváním, kupujete vše na jednom místě:
sloupky, segmenty, branky, vjezdové brány. Firma WIŚNIOWSKI
nabízí hotové řešení oplocení pozemku.

®

PŘEDNOSTI

CÍTÍTE SE BEZPEČNĚ
�

�

U bran a branek WIŚNIOWSKI jsme použili prověřené systémy
zajišťující jejich bezpečné užívání a potvrzené značkou CE.
Ochranu Vaší zahrady zaručuje spolehlivé oplocení, které tvoří těžko
zdolatelnou překážku pro nezvané hosty.

®

USKUTEČŇUJETE VLASTNÍ NÁPADY
�

�

�

Díky bohaté nabídce vzorů můžete přizpůsobit oplocení
architektonickému stylu domu a okolní krajiny a realizovat tak vlastní
koncepci.
Dokonalý vizuální efekt zaručuje nátěr oplocení libovolnou barvou,
máte na výběr z několika stovek barev.
Individuální a neopakovatelný styl odliší Vaší zahradu od ostatních.

DÁME VÁM PRESTIŽ A NEJVYŠŠÍ KVALITU
�

�

Jako vlastník oplocení WIŚNIOWSKI budete spokojeni s užíváním
značkového výrobku, investovali jste do dobrého polského výrobku.
Kupujete vysoce kvalitní zboží vyrobené z nejlepších surovin na
vlastních výrobních linkách a v moderních technologiích.

®

vzor: AW.10.56

vzor: AW.10.53, pohled ze zahrady
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POSUVNÉ BRÁNY

Téměř každý vjezd je možné uzavřít . Mezi její přednosti patří spolehlivý provoz za každého počasí, bezpečné užívání potvrzené

značkou CE, kompaktní struktura a estetický vzhled.

zahradní posuvnou bránou
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PŘEDNOSTI

KOMFORTNĚ VJEDETE NA ZAHRADU
� Deštivé počasí, vichr ani sněhová vánice už nejsou problémem. Bránu

otevřete dálkovým ovladačem, aniž byste museli vystupovat z vozidla.
Díky dálkově ovládané posuvné bráně se i v takových podmínkách
budete cítit pohodlně.

CÍTÍTE SE BEZPEČNĚ
�

�

�

Bezpečnost zajišťují fotobuňky, bezpečnostní lišty, vypínač při
přetížení. Pohyb brány signalizuje světlo, nárazníková lišta v čele křídla
jej pak chrání proti poškození při kontaktu s překážkou.
Můžete klidně spát – automat integrovaný ve sloupku brány je pro
zloděje těžko zdolatelnou kořistí, sloupek jej chrání také proti vlivům
počasí – dešti, sněhu. Automat je napájen bezpečným napětím 24V.
Díky dálkově ovládané bráně zejména v noci bezpečně vjedete na
zahradu, aniž byste museli opouštět vozidlo.

MÁTE PĚKNOU A FUNKČNÍ BRÁNU
�

�

Máte více místa uvnitř zahrady – brána se posouvá podél oplocení.
To je důležité, zejména pokud se garáž nachází blízko vjezdové
brány.
Těší Vás estetický vzhled Vaší brány: automat skrytý ve sloupku,
výstražné světlo – to je jednoduchost spojená s elegancí.

11

MÁTE VÍCE VOLNÉHO ČASU A KLIDNOU HLAVU
�

�

Nemusíte hned uklízet kolem vjezdu: sněžení či padající listí
nebude bránit volnému otevírání a zavírání brány. Její křídlo se
pohybuje několik centimetrů nad zemí, není tak ničím blokováno.
Zapomenete na problémy spojené s opravami díky řešením, která
zaručují bezporuchový provoz brány: vodící kladky uložené na
ložiskách, speciální jízdní profil. Spolehlivý automat s deblokační
funkcí umožňuje bránu otevřít ručně v případě výpadku proudu.

vzor: AW.10.45, pohled ze zahrady

vzor: AW.10.56



DVOUKŘÍDLOVÉ BRÁNY

Luxusní charakter každé elegantní zahradě dodá její uzavření . Toto tradiční řešení ve spojení se zajímavým designem

a barevným provedením představuje ideální doplněk architektonicky zajímavé zástavby.

vjezdovou dvoukřídlovou bránou
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DÁME VÁM POCIT BEZPEČÍ
�

�

Bezpečnost zajišťují fotobuňky a vypínač při přetížení. Pohyb brány
signalizuje světlo.
Cítíte se bezpečně pokaždé, když vjíždíte na zahradu a vracíte se
domů. Díky dálkově ovládané bráně zejména v noci bezpečně
vjedete na zahradu, aniž byste museli opouštět vozidlo.

PŘEDNOSTI

USNADNÍTE SI ŽIVOT
�

�

Neztrácíte čas a energii na vyhledávání. Obdržíte kompletní bránu
včetně montážních prvků, které umožňují instalovat bránu na sloupcích
z libovolného materiálu – ocelového, kamenného nebo kabřincového
– u nového nebo již stávajícího oplocení.
Po nákupu ruční brány máte možnost instalovat automatiku později
bez velkých úprav a zbytečných nákladů.

ZÍSKÁTE ELEGANCI A STYL
� Vaše zahrada získá originální charakter a vybraný styl, pokud ji

uzavřete ozdobnou dvoukřídlovou bránou. Zde se spojuje moderní
pojetí s tradicí.

POHODLNĚ VJEDETE NA ZAHRADU
� V jakoukoliv denní i noční dobu, za každého počasí komfortně

a bezpečně vjedete na zahradu. Díky dálkově ovládané bráně
nemusíte vystupovat z vozidla. Bránu otevřete jedním prstem. Jeden
stisk a jste uvnitř.

vzor: AW.10.31

vzor: AW.10.48, pohled ze zahrady

13



BRANKY

Pěkná je vizitkou každého domu a použitý elektromagnetický zámek spolupracující s domovním telefonem Vám poskytne bezpečí. Dodatečnou

branku můžete použít v libovolném místě oplocení, např. jako průchod na zahradu souseda.

vstupní branka
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DBÁTE NA BEZPEČÍ A CHRÁNÍTE SVÉ SOUKROMÍ
� O tom, kdo bude Vaším hostem, rozhodujete, aniž byste vycházeli

z domu. Díky domovnímu telefonu instalovanému na sloupku máte
snadný kontakt s osobou, která stojí venku. Pokud se rozhodnete pro
videotelefon, pak ještě navíc uvidíte, s kým mluvíte.

PŘEDNOSTI

POHODLNĚ VCHÁZÍTE A VYCHÁZÍTE
�

�

V noci, za deště či mrazu nemusíte vycházet ven. Jedním tlačítkem
otevřete branku a poté se zámek automaticky uzavře.
Máte pěknou a reprezentativní branku, kterou je příjemné vcházet
dovnitř. Pozvaní hosté to ocení.

PROBLÉM MÁTE VYŘEŠENÝ
� Vše zakoupíte na jednom místě: kompletní branku s montážní sadou.

Můžete ji instalovat na jakýchkoliv sloupcích – ocelových, kamenných
nebo kabřincových – u nového nebo již stávajícího oplocení.
Pohodlné, bez zbytečné námahy.

UBUDOU VÁM POVINNOSTI
� I v nepřítomnosti domácích splní pracovníci komunálních služeb svůj

úkol, aniž by vcházely na Váš pozemek. Jednoduchým způsobem
zavřete brankou určené místo s popelnicemi jak ze strany ulice, tak
zahrady.

vzor: AW.10.53

vzor: AW.10.61, pohled ze zahrady
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SEGMENTY A SLOUPKY

Každý architektonický styl vyžaduje vhodný rámec. Máte na výběr mezi několika desítkami různých vzorů a to Vám poskytuje možnost

přizpůsobit oplocení stylu domu.

oplocení WIŚNIOWSKI®

16



DEKORUJETE PROSTŘEDÍ KOLEM VÁS
� Rozmanitost vzorů, tvarů a barev oplocení WIŚNIOWSKI

poskytuje neomezené možnosti utváření prostředí. Máte na výběr
z mnoha variant: rovná, konkávní nebo konvexní linie oplocení,
segmenty s uzavřenou konstrukcí, tvarově zajímavé špičky, sloupky
ukončené jehlanem nebo koulí.

®

PŘEDNOSTI

POHODLNĚ VYZVEDÁVÁTE POŠTU
� 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.

ŠETŘÍTE ČAS A PENÍZE
�

�

�

�

�

Nemusíte se obávat, že montáž oplocení bude nákladná a dlouhá.
Univerzální montážní sady přizpůsobené různým typům sloupků –
ocelovým, kamenným nebo kabřincovým – znamenají jistotu dobře
provedené a rychlé montáže.
Šikmý terén není problémem. Modulová struktura systému umožňuje
oplotit pozemek z každé strany bez ohledu na jeho reliéf.
Při výměně starého oplocení za nové nemusíte znovu vynakládat
výdaje na betonování. Můžete využít stávající zeď a k ní přišroubovat
sloupky na ocelových nožkách.
Oplocení WIŚNIOWSKI je trvanlivé a současně pěkně vypadá.
Všechny jeho součásti mají antikorozní ochranu – včetně drobných
montážních prvků: šroubů, matic a držáků.
Sloupkové stříšky se upevňují bez nýtů. Toto řešení eliminuje případná
ohniska koroze. Nevynakládáte výdaje na údržbu.

®

vzor: AW.10.56

vzor: AW.10.52, pohled ze zahrady
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Systém
Nekonvenční přístup k navrhování oplocení, bohatý design a vybraná forma. Takové oplocení dodá luxusní charakter každé elegantní zahradě a zvýší její prestiž.

Výborně se hodí k oplocení exkluzivních vil a rezidencí, památečných a církevních objektů, státních budov a úřadů.

vzor: AW.10.39
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VZORY ZAHRADNÍHO OPLOCENÍ
SYSTÉM



TYPY ŠPIČEK

Špičky typu SP

Špička – A Špička – E Špička – K Špička – O Špička – W

SYSTÉM

Špička – TOP 3 Špička – TOP 4 Špička – TOP 5
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Špičky typu TOP

vzor
AW.10.62 Možnosti provedení oplocení:

- rovné/P - konkávní/Wk- konvexní/Wp

vzor
AW.10.59

vzor
AW.10.60

vzor
AW.10.61

vzor
AW.10.58

vzor
AW.10.53

vzor
AW.10.31

vzor
AW.10.56

vzor
AW.10.46

vzor
AW.10.33

vzor
AW.10.57

vzor
AW.10.48

vzor
AW.10.51

vzor
AW.10.34

vzor
AW.10.52

vzor
AW.10.39

vzor
AW.10.45



Systém
Elegance v nelepším vydání Sloučení jednoduché formy s nebanálním zakončením formou charakteristických hrotů Způsobí že se oplocení ideálně zakomponuje do

prostředí a zajistí současně pocit klidu a bezpečí.

vzor: AW.10.66
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VZORY ZAHRADNÍHO OPLOCENÍ
SYSTÉM



TYPY HROTŮ

vzor
AW.10.67

vzor
AW.10.68

vzor
AW.10.64

vzor
AW.10.65

vzor
AW.10.63

vzor
AW.10.66

vzor
AW.10.69
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SYSTÉM

Koule KP

Hrod násadový typ FL

Možnosti provedení oplocení:
- rovné/P - konvexní/Wp - konkávní/Wk



Systém
Moderní pojetí ve stylové formě. Originální design, díky kterému získá každá zahrada nevšední, individuální charakter a subtilně zdůrazní její výjimečnost.

Bohatá nabídka standardních i speciálních barev, s typickými rozměry nebo na objednávku.

vzor: AW.10.14
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VZORY ZAHRADNÍHO OPLOCENÍ
SYSTÉM



SYSTÉM

Špička – TOP 1 Špička – TOP 3 Špička – TOP 4

Špičky typu TOP

TYPY ŠPIČEK
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vzor
AW.10.14

vzor
AW.10.15

vzor
AW.10.08

vzor
AW.10.09

vzor
AW.10.07

vzor
AW.10.12

vzor
AW.10.22

vzor
AW.10.23

vzor
AW.10.24

vzor
AW.10.25

vzor
AW.10.20

vzor
AW.10.21

vzor
AW.10.25

vzor
AW.10.26

Špička - TOP 6 Špička - TOP 7

Možnosti provedení oplocení:
- rovné/P - konvexní/Wp - konkávní/Wk



Systém

To je neopakovatelná možnost cílená pro široké spektrum klientů, si chtějí sami navrhnout své individuální oplocení – unikátní a neopakovatelná vizitka každého

pozemku.Umožňuje osobní vklad do konečného vzhledu oplocení v souladu s okolím. Umožňuje vytvořit oplocení pozemku ušité na míru našich očekávání individuáně

vybrané dle gusta a potřeb.

–

vzor: AW.10.81
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VZORY ZAHRADNÍHO OPLOCENÍ
SYSTÉM

VARIO

VARIO



TYPY HROTŮ

vzor
AW.10.82

vzor
AW.10.83

vzor
AW.10.81

vzor
AW.10.84
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SYSTÉM

Hrot násadový typ O-ABS

VARIO

Hrot násadový typ K-ABS

Možnosti provedení oplocení:
- rovné/P - konvexní/Wp - konkávní/Wk



Systém
Klasická forma a tvar, rovná linie – a současně mnoho možností. Tato modelová řešení se ideálně hodí k jednoduchým architektonickým formám a k moderní

výstavbě.

vzor: AW.10.06
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SYSTÉM Classic

Classic

VZORY ZAHRADNÍHO OPLOCENÍ



AW.10.05
AW.10.06

AW.10.16
AW.10.17

AW.10.01 AW.10.02

STANDARDNÍ ZAKONČENÍ

ClassicSYSTÉM

Možnosti provedení oplocení:
- rovné/P - konvexní/Wp - konkávní/Wk
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vzor
AW.10.103

vzor
AW.10.100

vzor
AW.10.101

vzor
AW.10.102

vzor
AW.VA.55

vzor
AW.10.72

vzor
AW.10.71

vzor
AW.10.06

vzor
AW.10.01

vzor
AW.10.80 / EKO II

vzor
AW.10.16

vzor
AW.10.02

vzor
AW.10.TT

vzor
AW.10.70

vzor
AW.10.05

vzor
AW.10.17

vzor
AW.10.04



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.

SVĚT BAREV
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STANDARDNÍ BARVY – MATNÉ

NESTANDARDNÍ BARVY – MATNÉ

SPECIÁLNÍ BARVY

OSTATNÍ BARVY RAL – MATNÉ

POZNÁMKA: Barvy a úrovně lesku jsou v tomto materiálu představeny výhradně pro názornost.

vzor: AW.10.56

Zelená, RAL 6005 MATModrá, RAL 5010 MAT

Hnědá, RAL 8014 MAT

Červená, RAL 3005 MAT Šedá, RAL 7040 MAT

Hnědá, RAL 8019 MAT

Antracit Litinový
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Grafitová, RAL 7016 MAT Šedá, RAL 7030 MAT

Černá, RAL 9005 mat
a matná struktura

Bílá, RAL 9016 MATHnědá, RAL 8017 MAT

Křemen



vzor: AW.10.60/P
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GALERIE

vzor: AW.10.56/Wp



31

vzor: AW.10.33/P

vzor: AW.10.56/Wp



vzor: AW.10.83/Wk
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GALERIE

vzor: AW.10.83/Wp



33

vzor: AW.10.56/Wp

vzor: AW.10.24/Wp
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GALERIE

vzor: AW.10.53/P

vzor: AW.10.31/P
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vzor: AW.10.15/P

vzor: AW.10.14/P
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GALERIE

vzor: AW.10.14/Wp

vzor: AW.10.08/P
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vzor: AW.10.06/P

vzor: AW.10.02/P
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GALERIE

vzor: AW.10.06/P

vzor: AW.10.06/Wp
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vzor: AW.10.53/P

vzor: AW.10.65/Wp



Vydání 01/04.13/CS

Znalosti zkušenosti a vysoká kvalifikace zaměstnanců jsou v souladu

s využíváním nejnovějších technologijí výroby,využívání potenciálu

schopností vedení nám umožňuje zavádění inovačních koncepcí. Vlastní

odďelení výzkumu a vývoje zajišťuje stálý rozvoj, zlepšování

technologické funkčnosti produktů a přizpůsobení normám nejvyšší kvality

a standardů.

Potvrzením kvality výrobků WIŚNIOWSKI Je evropská značka CE,

certifikáty a atesty Autorizovaných certifikačních jednotek.

®

TECHNOLOGIE

Výrobky zobrazené na fotografiích mohou mít speciální vybavení a nemusí vždy odpovídat standardnímu provedení. Prospekt není nabídkou ve smyslu Občanského zákoníku. POZNÁMKA: Barvy jsou v prospektu zobrazeny výhradně pro
názornost. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování a využívání včetně částečného využití pouze se souhlasem Skupiny WIŚNIOWSKI. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny.

Průmyslová vrata

Průmyslová oplocení

Zahradní oplocení

sekční, rolovací, závěsná posuvná, automatika

posuvné a dvoukřídlové brány, branky, segmenty, sloupky, panelová
drátěná oplocení, automatika

posuvné a dvoukřídlové brány, branky, segmenty, sloupky, automatika

NabídkaWIŚNIOWSKI®

Garážová vrata sekční, rolovací, výklopná, dvoukřídlová, automatika

Hliníkové výrobky
dveře, okna, hliníkové fasády a mezistěny, automatické dveře, protipožární
hliníkové fasády, mezistěny a dveře

Ocelové výrobky
ocelové profilové mezistěny, okna a dveře, protipožární ocelové profilové
mezistěny a dveře, plášťové ocelové dveře protipožární
a neohnivzdorné

FIRMA

WIŚNIOWSKI® je uznávaná značka v Polsku i v zahraničí jako

výrobce garážových a průmyslových vrat, systémů oplocení, hliníkového

a ocelového truhlářství nejvyšší kvality a protipožární odolnosti

Vyrábějíc od roku 1989 nabízíme široký sortiment výrobků určený pro

soukromé uživatele a profesionální obec

Využíváme svoje nejsilnější stránky a koncentrujeme se na dosažení cílů

směřovaných na stálý rozvoj produktů technologijí a organizačních

struktur a taktéž trvalé příznivé hodnocení našich profesionálních

partnerů Klademe důraz na zásady těsné spolupráce s klientem což

umožňuje vytvořit ideální řešení každé investice

Pracujeme v integrovaném systému podle norem ISO 9001 a OHSAS

18001 díky tomu můžeme produkovat a prodávat výrobky které úrovní

kvality a bezpečnosti uspokojují Potřeby klientů.

VAT: PL7343513091 REGON: 122453276 KRS: 0000431405� �

"WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel.
Fax

+48 18 44 77 111
+48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl
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