IDEALNE ZAMKNIĘCIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

DRZWI STALOWE
PROFILOWE
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WYPOSAŻENIE DRZWI
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antykoro

1

samozamykacz

2

bolec antywyważeniowy

3

wkładka antywłamaniowa klasy 6.2

*) – na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej

4

dodatkowy zamek

5

odbój

8

stopka podporowa
wyposażenie standardowe

6

dodatkowa poprzeczka pozioma

9

klamka – klamka
wyposażenie dodatkowe

7

zamek elektromagnetyczny

10

gałka – klamka

11

uchwyt rurowy

Drzwi stalowe profilowe świetnie nadają się jako zamknięcie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych oraz w budynkach użyteczności publicznej. Drzwi wykonywane są z profili stalowych.
Mogą być stosowane jako drzwi wewnętrzne lub zewnętrzne, w wersji z przeszkleniem, naświetlem
lub pełne, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Solidne i trwałe – drzwi są odporne na uszkodzenia mechaniczne dzięki sztywnej konstrukcji
stalowej i połączeniom wykonanym metodą spawania. Zastosowanie spawanych zawiasów z łożyskami kulkowymi eliminuje opadanie skrzydła
oraz konieczność regulacji zawiasów. Gwarantuje to wysoki komfort zamykania i otwierania drzwi.
Nawet najbardziej intensywna eksploatacja nie
spowoduje ich szybkiego zużycia lub zniszczenia.

Szczelne – w drzwiach zastosowano podwójne
uszczelki przymykowe wsuwane w profil skrzydła
i ościeżnicy.

Różnorodne – drzwi stalowe profilowe można
zamówić we wszystkich wymiarach z zakresu:
drzwi jednoskrzydłowe – max szer. 1500; max
wys. 3000 [mm], drzwi dwuskrzydłowe – max
szer. 2700; max wys. 3000 [mm]. Drzwi wykonywane są zgodnie z życzeniem Klientów – w wersji wypełnionej blachą (blacha stalowa /styropian/ blacha stalowa) lub szybą (różne rodzaje
szyb np.: bezpieczne, antywłamaniowe) bądź
kompozycją obydwu wypełnień. Zastosowanie
przeszklenia zapewnia dopływ światła z zewnątrz oraz pozwala na kontrolowanie terenu
przed budynkiem.

Funkcjonalne – komfortową obsługę gwarantuje
samozamykacz(1) w opcji, który ułatwia zamykanie i zabezpiecza przed uszkodzeniem drzwi
– zapobiega uderzeniu o futrynę. Wygodnym
rozwiązaniem jest zamontowanie zamka elektromagnetycznego współpracującego z domofonem(7).

Bezpieczeństwo – bogata oferta zabezpieczeń
do drzwi: wkładki antywłamaniowe w klasie 6.2
(w komplecie 5 kluczy),(3) bolec antywyważeniowy,(2) dodatkowe zamki(4) – chronią w dużym
stopniu przed włamaniem i podnoszą bezpieczeństwo mieszkańców.

zawias łożyskowany

Gwarancja Jakości:
podwójne uszczelki

PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWYCH
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Kolory – drzwi dostępne są w 11 kolorach standardowych oraz na zamówienie z palety RAL.
Szeroka gama kolorystyczna daje możliwość
doboru koloru drzwi do elewacji, stolarki okiennej
czy elementów wykończeniowych obiektu.

Zróżnicowane techniki produkcji oraz pigmentacji lakierów i farb nie
wykluczają wystąpienia różnic kolorystycznych w stosunku do oryginalnego skalownika RAL 840–HR (połysk jedwabisty) i RAL 841–GL
(połysk wysoki). Również kolory oraz stopnie połysku zaprezentowane w materiałach informacyjnych i reklamowych WIŚNIOWSKI®,
w tym na stronach internetowych nie powinny być traktowane zobowiązująco, a jedynie poglądowo.
Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory drzwi mogą odbiegać od kolorów przedstawionych powyżej. Dokonując zakupu,
prosimy zwrócić się o poradę do sprzedawcy. Wszystkie kolory wg
palety RAL.

PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI
DWUSKRZYDŁOWYCH

model nr 16
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model nr 22

model nr 27

model nr 23

model nr 24

model nr 25

model nr 26

KOLORY STANDARDOWE

Biały drogowy, RAL 9016

Biały aluminiowy, RAL 9006

Brązowo–szary, RAL 8019

Brązowy czekoladowy, RAL 8017 Brązowy mahoniowy, RAL 8016

Szary okienny, RAL 7040

Szary jasny, RAL 7035

Zielony miętowy, RAL 6029

Niebieski gencjanowy, RAL 5010 Czerwony ognisty, RAL 3000

Brązowy sepia, RAL 8014

FIRMA

TECHNOLOGIE

WIŚNIOWSKI® to uznana w Polsce i za granicą marka bram garażowych i przemysłowych, systemów ogrodzeniowych oraz wysokiej klasy
stolarki aluminiowej, stalowej i przeciwpożarowej.

Wiedza, doświadczenie i wysokie kwalifikacje kadry pracowniczej są
skorelowane z efektywnym zastosowaniem nowoczesnych technologii,
a umiejętne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa pozwala nam
na wprowadzanie i wykorzystywanie innowacyjnych koncepcji. Własna działalność badawczo-rozwojowa zapewnia stały rozwój, poprawę technologicznej funkcjonalności produktów oraz dostosowanie do
norm i najwyższych standardów.

Działając od 1989 roku oferujemy szeroki asortyment produktów przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych, inwestorów oraz fachowych wykonawców.
Wykorzystując swoje najmocniejsze strony koncentrujemy się na osiągnięciu celów ukierunkowanych na ciągły rozwój produktów, technologii i struktur organizacyjnych oraz utrwaleniu opinii zaufanego, profesjonalnego partnera. Wyznajemy zasadę ścisłej współpracy z Klientem,
co pozwala stworzyć optymalne rozwiązania do każdej inwestycji.

Potwierdzeniem jakości produktów WIŚNIOWSKI® jest europejski
znak CE oraz certyfikaty i atesty niezależnych, uznanych jednostek
badawczych.

Pracujemy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania według
norm ISO 9001 oraz OHSAS 18001, dzięki czemu możemy zagwarantować produkcję i sprzedaż wyrobów, które poziomem swojej jakości i bezpieczeństwa zaspokajają potrzeby Klientów.

®

WIŚNIOWSKI

OFERTA

Bramy garażowe

segmentowe, roletowe, uchylne, dwuskrzydłowe, 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
Stolarka stalowa

drzwi, okna, ścianki i fasady aluminiowe, drzwi automatyczne, drzwi,
ścianki i fasady aluminiowe ppoż.
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 • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za
zgodą "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.
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