Vrata
WIŚNIOWSKI

Pozdravljeni v svetu vrat WIŚNIOWSKI

Izdelujemo jih s strastjo že 25 let. Znamka WIŚNIOWSKI je dobila ime po svojem ustanovitelju in lastniku Andrzeju Wiśniowskemu.
Njegove sanje, da bi ustvaril funkcionalna, daljinsko vodena vrata, so bile povod za začetek te zgodbe. Danes na površini, veliki
več kot 80 000 m2, proizvedemo več kot sto tisoč izdelkov letno. Z naprednimi tehnologijami, preverjenimi materiali ter lastnimi,
inovativnimi tehničnimi idejami lahko našim strankam zagotavljamo kakovostno izbiro. Pridobili smo certiﬁkat za Integrirane
sisteme vodenja po standardu (SIST-EN) ISO 9001:2008 ter certiﬁkat OHSAS 18001:2007 za varnost in zdravje pri delu. To nas
zavezuje k nenehnemu izboljševanju postopkov in izdelkov. Naše izkušnje so jamstvo za stabilnost in odgovornost do naših
izdelkov za njihovo celotno življenjsko dobo. Hkrati pa je to obljuba najvišje kakovosti in varne uporabe.

Vrata WIŚNIOWSKI so univerzalna rešitev za vsak dom. Glede na funkcijo, ki jo morajo izpolniti – zunanja, notranja, jeklena, steklena – imajo odlične parametre, ki ustrezajo njihovi okolici.
Raznovrstne dizajne se zlahka prilagodi tradicionalni in moderni gradnji ter notranji opremi.
Odprite se obliki, funkcionalnosti in trpežnosti vrat WIŚNIOWSKI.
WIŚNIOWSKI. Krona vaše naložbe.

1)

ALUMINJASTA ZUNANJA VRATA
Varnost, toplotna izolacija in funkcionalnost
so ključno parametri zunanjih vrat WIŚNIOWSKI – prekrivna CREO (široke možnosti
prilagajanja) in vdelana DECO. Posebne
tehnične rešitve zagotavljajo popolno varnost in nadzor dostopa. S temi se zagotovi
učinkovita zapora pred vsiljivci, z dodatnimi
elementi opreme, ki olajšujejo odpiranje
in zaklepanje vrat, pa se poveča občutek
udobja.
Sodobni sistemi tri-komorne toplotne
izolacije ter posebne modiﬁcirane toplotno
izolacijske pregrade omogočajo doseganje želenih vrednosti toplotne izolacije in
zagotavljajo popolno zaščito pred vlago in
hladom.
Vsi elementi vrat se vizualno odlično
ujemajo, bogati, univerzalni vzorci, široka

TOPLOTNA IZOLACIJA

ZVOČNA IZOLACIJA

DIZAJN

paleta barv, dekoracij, zasteklitve različnih
oblik pa vam bodo omogočile, da vrata
prilagodite svojim potrebam in arhitekturi
objekta.
1)

MAT teksture, DECOR in imitacije lesa

Za vrata CREO v standardni velikosti 1400 x 2500 mm.

Elementi za nadzor dostopa
Bluetooth – možnost odpiranja vrat z mobilnim telefonom, čitalnik prstnih odtisov, tipkovnica iz nerjavečega
jekla, senzor bližine, Smart-Touch, 4-kanalni daljinski
upravljalnik.

Elektronsko kukalo z zvoncem
Kovinska konstrukcija je odporna na vremske vplive.
Kukalo kaže sliko v živo, ta pa se shranjuje na SD kartico.
Ekran velikosti 3,5” s širokim vidnim kotom zagotavlja
veliko, čisto sliko.

FUNKCIONALNOST

