dla przemysłu

Bramy przemysłowe
Ogrodzenia przemysłowe
Stolarka stalowa, aluminiowa i ppoż.

Firma

Firma WIŚNIOWSKI jest obecnie największym producentem bram garażowych i przemysłowych oraz systemów ogrodzeniowych
w Europie Centralnej. Proponujemy rozwiązania dla budownictwa indywidualnego
i przemysłowego.
WIŚNIOWSKI to firma prywatna, w całości
oparta na polskim kapitale, zatrudnia obecnie ponad 1000 osób.
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Polityka jakości odgrywa wiodącą rolę
w działaniach i strategii rozwoju Firmy
WIŚNIOWSKI. Od kilku lat pracujemy
w oparciu o System Zarządzania Jakością
potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2008.
Sprawną obsługę Klientów prowadzi sieć
ponad 1500 Punktów Sprzedaży w kraju
i za granicą. Dzięki specjalistycznej flocie
transportowej zapewniamy dostawy
wyrobów.

Technologie
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Linie Produkcyjne
Wytwarzanie wyrobów na światowym poziomie wymaga stosowania innowacyjnych technologii: automatyzacja produkcji zapewnia
powtarzalność i dokładność; efektywne procesy gwarantują utrzymanie konkurencyjnej
ceny; najlepsze surowce składają się na
najlepszy wyrób.

System DUPLEX
Na wydziałach ocynkowni i malarni, stalowe
bramy i ogrodzenia zyskują trwałość i estetykę. Podwójne zabezpieczenie powierzchni
(system DUPLEX) daje wysoki stopień ochrony
i jest gwarancją długoletniego użytkowania
wyrobu.

1. Fragment 150–metrowej linii produkującej panele do bram segmentowych. 2. Proces zgrzewania paneli
kratowych. 3. Proces cynkownia ogniowego. 4. Linia technologiczna malarni proszkowej.
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Bramy przemysłowe
segmentowe

Nowoczesne, bezpieczne, dobrze wyposażone.
MakroPro i MakroPro Alu to nowoczesne bramy segmentowe przeznaczone do obiektów
przemysłowych, obiektów branży spożywczej, hal magazynowych, warsztatów, pomieszczeń
gospodarczych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom oraz możliwości rozbudowy o opcje
dodatkowe stanowią ofertę dopasowaną do potrzeb każdego klienta. Wyposażone w siłownik trójfazowy zintegrowany z bramą (MakroPro 100 i MakroPro Alu 100). Można je zamontować w każdych warunkach i w każdym pomieszczeniu dzięki kilku typom prowadzenia
płaszcza bramy.
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Automatyka do bram
przemysłowych segmentowych

Niezawodne siłowniki do różnych zastosowań.
We wszystkich bramach przemysłowych WIŚNIOWSKI montowane są napędy na prąd trójfazowy. Dobór odpowiedniego napędu uzależniony jest od powierzchni skrzydła i indywidualnych wymagań: napęd w wersji IP 65 – przeznaczony jest do pomieszczeń o zwiększonej
wilgotności, np. myjni samochodowej, napęd w wersji ED 100% – do pracy "non–stop".
Bogata oferta wyposażenia: przełącznik "góra–stop–dół", czytnik kart magnetycznych, zamek szyfrowy, kurtyna świetlna, fotokomórki, sygnalizacja świetlna, wyłącznik bezpieczeństwa, który daje pewność, że praca bramy jest bezpieczna i w pełni kontrolowana.
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Bramy przemysłowe
roletowe

Bramy roletowe BR–100 to bramy w standardzie automatyczne.
Bramy wyposażone w trójfazowy siłownik kompaktowy w komplecie z kasetą sterującą
"góra–stop–dół", zasilany napięciem 400 V. Dostępne w wymiarach typowych i na zamówienie. Są trwałe, wykonane z aluminium i stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Dzięki
zwartej budowie można je zamontować niemal w każdym pomieszczeniu, do ich montażu
potrzebne jest nadproże o wysokości jedynie 540 [mm].
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Bramy przemysłowe
podwieszane

Prosta konstrukcja, wiele możliwości zastosowania oraz ekonomiczna cena.
Bramy podwieszane montowane są w pomieszczeniach, w których ze względu na niewielkie
nadproże nie można zastosować bram segmentowych i roletowych. Umożliwiają zamykanie
otworów o dużej szerokości. Można je wykonać w wersji jedno lub dwuskrzydłowej z dowolnym podziałem skrzydeł, na zewnątrz lub wewnątrz budynku – jako kurtynę oddzielającą
dwa pomieszczenia. Z bogatym wyposażeniem: drzwi przejściowe, ocieplenie, przeszklenia,
kratki wentylacyjne.
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Bramy przemysłowe
przesuwne

Niezawodna praca, solidna konstrukcja, do naprawdę dużych wjazdów.
Bramy przemysłowe przesuwne samonośne świetnie nadają się do zamknięcia wjazdów
do obiektów przemysłowych, placów, hal magazynowych i parkingów. Dzięki solidnej konstrukcji i masywnej budowie można nimi zamknąć duże wjazdy – do 18 metrów szerokości
w świetle, a poprzez zastosowanie dwóch przeciwbieżnych bram – do 24 metrów!. Są komfortowe i bezpieczne – wyposażone w napęd umieszczony wewnątrz słupa, uruchamiany
przełącznikiem na kluczyk, wyłącznikiem przewodowym lub zdalnie nadajnikiem.
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Bramy przemysłowe
dwuskrzydłowe

Tradycyjne rozwiązanie zamknięcia wjazdu ubrane w nowoczesną formę.
Są alternatywą dla bram przesuwnych. Można nimi zamknąć duże wjazdy – do 10 metrów
szerokości pomiędzy słupami. Wykonywane w wersji dwuskrzydłowej i jednoskrzydłowej,
ręczne lub automatyczne z wieloma opcjami wygodnego sterowania. Mogą być wypełnione
panelem kratowym lub kształtownikiem zamkniętym 25 x 25 [mm]. Ich wygodne użytkowanie
zapewnia automatyka, w skład której wchodzą: dwa siłowniki, zdalne sterowanie, lampa
sygnalizacyjna, wyłącznik przewodowy, fotokomórki, centrala.
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Panelowe ogrodzenia
kratowe

Uniwersalne ogrodzenia przemysłowe, trwałe i łatwe w montażu.
System ogrodzeniowy złożony z paneli VEGA, kilku rodzajów słupów, bram przesuwnych
lub dwuskrzydłowych oraz furtek jest trwałą i wytrzymałą konstrukcją, a jednocześnie ładnie
i estetycznie wygląda. Dzięki modułowej budowie wszystkie elementy można dowolnie
komponować, dostosowując je do wymagań obiektu i ukształtowania terenu. Znajduje
szerokie zastosowanie jako osłona supermarketów, fabryk, lotnisk, obiektów wojskowych,
parków, budynków użyteczności publicznej.
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Ogrodzenia
sportowe

Maksymalna ochrona sportowców i publiczności.
Oferujemy kompleksowe systemy grodzenia stadionów: panele kratowe, segmenty, słupki,
bramy i furtki. Różne warianty wykonania ogrodzenia dają pewność dostosowania go do
wymagań i potrzeb każdego Inwestora: od gminnych boisk sportowych po stadiony sportowe
spełniające wymogi Międzynarodowej Federacji Lekkoatletyki (IAAF), PZPN, UEFA czy FIFA.
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Stolarka aluminiowa
okna $ drzwi $ fasady

Wiele możliwości, trwałość i estetyka dla nowoczesnego budownictwa.
Proponujemy: okna, drzwi, ścianki działowe, witryny, fasady, świetliki, ogrody zimowe, drzwi
automatyczne, stolarkę przeciwpożarową i antywłamaniową. Stolarkę aluminiową można
stosować zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak i w budownictwie indywidualnym.
Ze względu na rozmaitość form, wzorów i kolorów łatwo dopasować ją do architektury
każdego budynku.
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Stolarka stalowa
okna $ drzwi $ fasady

Solidna i trwała, dopasowana "na wymiar".
Produkty stolarki stalowej WIŚNIOWSKI to wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, dzięki sztywnej konstrukcji i połączeniom wykonanym metodą spawania. Nawet
najbardziej intensywna eksploatacja nie spowoduje ich szybkiego zużycia lub zniszczenia.
Oferta obejmuje: drzwi stalowe profilowe, drzwi dymoszczelne, drzwi stalowe płaszczowe,
okna stałe i ścianki stalowe profilowe, fasady stalowe (słupowo-ryglowe, nakładkowe,
zewnętrzne i wewnętrzne, przeciwpożarowe).
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Stolarka przeciwpożarowa
okna $ drzwi $ fasady

Maksymalna ochrona w każdych warunkach.
Drzwi, okna i ścianki przeciwpożarowe WIŚNIOWSKI zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i trwałość w ekstremalnych warunkach. Mogą być wykonane w klasie odporności
ogniowej: EI 30 i EI 60 z zachowaniem klasy dymoszczelności. Oferujemy: drzwi aluminiowe
przeciwpożarowe, okna stałe i ścianki profilowe przeciwpożarowe, drzwi stalowe przeciwpożarowe, drzwi płaszczowe przeciwpożarowe, drzwi dymoszczelne, fasady i świetliki.
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Zapytaj Naszego Partnera
o produkty dla domu

Bramy garażowe

Ogrodzenia posesyjne

Drzwi zewnętrzne
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Pełna Oferta

Bramy garażowe – segmentowe, roletowe,
uchylne, rozwierne, automatyka
Bramy przemysłowe – segmentowe, roletowe,
podwieszane przesuwne, automatyka
Ogrodzenia posesyjne – bramy przesuwne
i dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, słupy, automatyka
Ogrodzenia przemysłowe – bramy przesuwne
i dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, słupy, ogrodzenia
panelowe kratowe, automatyka
Stolarka aluminiowa – drzwi, okna, ścianki i fasady aluminiowe, drzwi automatyczne, drzwi, ścianki
i fasady aluminiowe ppoż.
Stolarka stalowa – drzwi i ścianki stalowe
profilowe, drzwi i ścianki stalowe profilowe ppoż.,
drzwi stalowe płaszczowe ppoż. i bez odporności
ogniowej

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze
są zgodne z wykonaniem standardowym. Wszelkie prawa
zastrzeżone. Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą Firmy WIŚNIOWSKI. Producent
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian.
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