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Välkommen till en värld av stängsel WIŚNIOWSKI

Vi har tillverkat med passion i 25 år. Firmans namn “Wiśniowski” kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski. Hans dröm om 
funktionella, fjärrstyrda grindar gav upphov till den här historien. I dag, på en yta som är mer än 80 000 m2 producerar vi hundratusentals produkter årligen. 
Tack vare vår avancerade teknik, beprövade material och våra egna innovativa tekniska idéer ger vi våra Kunder säkerheten av ett bra val. Vi har ett Certifierad 
Integrerat Ledningssystem baserat på på kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 och standarden för hälsa och säkerhet OHSAS 18001:2007. Detta garanterar en 
ständig förbättring av alla processer och produkter. Vår erfarenhet utgör också en garanti för stabilitet och ansvar för produkten under hela dess livscykel. Det 
är också ett löfte av högsta kvalitet och användningssäkerhet.
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Stängsel och staket från Wisniowski höjer standarden på din fastighet. Lösningen innebär inte bara att du kommer öka säkerheten 
kring din bostad, du kommer också att få funktion och ett estetiskt värde. Utifrån våra kunders önskemål och krav har vi skapat 
ett dussintals av mönster som passar lika bra in i den traditionella som den moderna byggnaden. En bekväm lösning portar och 
grindar ger åtkomstkontroll till din egendom. Öppna upp till det prestigefyllda, funktionella och hållbara stängselsystemet från 
WIŚNIOWSKI.

WIŚNIOWSKI. Den sista detaljen för din investering.

CLASSIC AW.10.72
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GENOmTäNKT LAyOUT - fuNKTIONeLL SySTemerINg

Stängsel WIŚNIOWSKI passar till varje fastighet. Det är en systemlösning för dörrar, portar och pelare, och många andra bekvämligheter som kan 
kombineras och perfekt anpassas till varje typ av tomt. Perfekt matchade komponenter garanterar snabb och enkel installation, och framför allt en 
konsekvent linje för hela projektet. Stängsel WIŚNIOWSKI ger inte bara funktionalitet och säkerhet. Tack vare sin rikedom av tillgänglig design och 
finish gör det att varje fastighet får sin unika karaktär.

SEGMENT mED EN BREVLÅDA

GRIND
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SySTemerINg

SKJUTPORT

PaRGRIND

SYSTEMSTOLPE
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FäRGER OCH STRUKTURER

PRImäRA FäRGER ICKE STANDARDFäRGER
Gentian blue 

rAL 5010/mAT
moss green 

rAL 6005/mAT
Anthracite grey 
rAL 7016/mAT

Stone grey 
rAL 7030/mAT

Sepia brown 
rAL 8014/mAT

Grey brown 
rAL 8019/mAT

Jet black 
rAL 9005/mAT/
 mAT STruKTur

Wine red 
rAL 3005/mAT

Traffic white 
rAL 9016/mAT

Window grey 
rAL 7040/mAT

Chocolate brown 
rAL 8017/mAT

Brett utbud av färger och mönster ger enastående urval av stängsel för träsnickeri eller efterbehandling av delar av objektet. Dessutom garanterar pulver-
lackeringen höga estetiska värden: inga fläckar på ytan, gör det möjligt att erhålla en mängd olika dekorativa effekter och olika grader av glans.

Anm.: De färger och glansnivåer som presenteras i materialet bör behandlas endast som demonstrativa.

STRUKTUR ANTrACIT STRUKTUR gJuTJÄrN STRUKTUR QuArTZ

rAL-palett färger



7



www.wisniowski.pl8

SäKERHET OCH TILLFÖRLITLIGHET

Det avgörande för funktionell och tillförlitlig tillgång till fastigheten är rätt grindstor-
lek. Du kan välja en traditionell pardörrsgrind, eller den mer bekvämare, skjutgrinden. 
Det avgörande för funktionell och tillförlitlig tillgång till fastigheten är att grinden är 
av rätt storlek. Dess fristående konstruktion ger smidig drift under alla förhållanden. 
För grinddriftens säkerhet och bekvämlighet är den integrerad i en stolpe som i sin tur 
är anpassad till designen. Tillgång till styranordningen sker med nyckel. Stolpen och 
dess elektronik är väderbeständig. Den automatiska dörren har ett blinkande ljus och 
överbelastningsskydd. Den kan dessutom utrustas med en fotocell och säkerhetsfunk-
tion. Grindarna uppfyller stränga säkerhetskrav, vilket bekräftas av den CE-märkning 
som står på dem.

DrIfT I STOLPeN
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En signallampa visar när dörren öppnas eller stängs.

4GO-sändare som samarbetar med en radiomottagare 
gör att man kan öppna upp till fyra enheter.

Fotoceller säkerställer att porten stannar och återkommer till öppet 
läge när ett hinder passerar genom portens öppning.

Den automatiska dörren har ett blinkande ljus och överbelastningsskydd. Den kan dess-
utom utrustas med en fotocell och säkerhetsfunktion. Grindarna uppfyller stränga säker-
hetskrav, vilket bekräftas av den CE-märkning som står på dem.

LuX AW.10.53
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HÅLLBaRHET OCH TEKNOLOGI

Stål är ett mycket slitstarkt material, en av de grundläggande materialen 
i  byggbranschen. Vi använder fysikaliska, mekaniska och tekniska egenskaper 
av endast högvärdigt stål. På så sätt uppnår vi stängselkomponenter med hög 
stabilitet och hållfasthet.

RåmateRial
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Endast ett väl säkrat staket ger dig trygghet i åratal. Detta är ett rimligt val utan 
att behöva göra cykliska renoveringar av ytan. Staket WIŚNIOWSKI är gjorda 
av de mest hållbara material - stål säkrat mot korrosion genom den bästa 
metoden på marknaden dvs. varmförzinkning, som förstärks ytterligare med 
lager av pulverlack. Eftersom förzinkning och målning i DUPLEX-systemet sker 
på teknisk linje, som skapats särskilt för stängsel WIŚNIOWSKI, kontrollerar 
vi processen i varje skede och säkerställer den högsta möjliga kvaliteten. Vi 
bekräftar detta med en tioårig garanti mot korrosion på stängselelement i stål.

HÅLLBARHET

Produktionen av stängsel WIŚNIOWSKI bygger på de bästa materia-
len och moderna produktionslinjer, så att vi får repeterbarhet och hög 
kvalitet. För konstruktion använder vi specialiserade elementmetoden 
FEm, så att vi kan ta fram en fungerande produktstudie under olika 
användningsförhållanden. Precision av komponenterna och användnin-
gen av automatiska lasrar, böjapparater och perfekt manuellt arbete. Ef-
tersom många element kombinas på ett traditionellt sätt, tar vi hand om 
högsta kvalitets svetsar, genom användning av innovativ svetsteknik. För 
oss är det en konst att skapa stängsel.

Teknologi

PULVERLACK
(pulverlackering)

KROmFRI PASSIVISERING

JäRN-FOSFATERING

ZINKSKIKT 
(varmförzinkning) 

ETT STÅLELEmENT

Sektion genom ett elementet säkrat i DUPLEX-system
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VILKET BLIR DITT STAKET? 
ETT GENOmBROTT I UTFORmNINGEN AV STAKET 
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hEtt väl genomtänkt och professionellt utformat staket är en förutsättning för komfort. Därför är det 
viktigt att planera alla funktionella element: ingångsporten, grinden, sektioner och även brevlådan.

Att skapa den optimala lösningen hjälper vår banbrytande programvara AW Expert – en unik applikation 
för utformande av staket. Detta verktyg i händerna på en handlare ger en möjlighet att skapa design och 
kostnadsuppskattning på bara några minuter. AW Expert justerar stakets design för både stora och små 
fastigheter, oavsett terräng. Som ett resultat, när man utformar ett nytt staket eller planerar renovering 
av det gamla, kan man redan i det inledande skedet se och modifiera linjerna i staketet, välja typer av 
grundsegment, besluta om placering av dörrar, grindar, och även brevlådan. Det projekt som utarbetats 
är samtidigt en kostuppskattning, det kan också bifogas med ansökan till den behöriga myndigheten. 
möjligheten att skriva ut projektet i form av en rapport underlättar i hög grad den efterföljande order.

STÄNgSeLPrOJeKT

AW eXPerT
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LUX
RAFFINERAD ELEGANS S20

PREMIUM
FÖR INDIVIDUALISTER

 
STYLE
äDLA LINJER

 
VaRIO
KLASSISK GEOmETRI

 
CLaSSIC
HARmONISK mINImALISm

 
BaSIC
ENKELHETENS EFFEKT

S24

S26

S30

S32

S36

 
MODERN
INSPIRERANDE mODERNITET S16
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LuX AW.10.53

KolleKtioner för dig

Kollektioner som vi skapat är en idé där staketet är en viktig del av innerutrymmen. Var och en av dem kännetecknas av unik design, genomtänkt för att 
underlätta anpassningen av stängslet till arkitektoniska objekt. Som ett resultat, får vi effekten av stilistisk harmoni. Bland det enorma utbudet kan man finna 
mönster som är inspirerade av traditionellt metallarbete, klassiska, formeleganta, liksom modernistiska, som återspeglar moderna trender inom arkitekturen. 
Absolut frihet när det gäller styling kommer att betona den särskilda och unika karaktär hos varje fastighet.
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KOLLEKTION mODerN
mODerN AW.10.104

INSPIRERANDE mODERNITET
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mODerN AW.10.111
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mODERN MODELLS
AW.10.100 (ø 5 - gitterpanel) AW.10.101 AW.10.102

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

AW.10.112

KOLLEKTION MODERN
mODERN-systemets fyllningar består av ihåliga sektioner och genomborrade eller solida skivor, beroende på design.

(perforerad plåt:
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)

(perforerad plåt: Qg 5-8, 
Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)

(perforerad plåt: Qg 5-8, 
Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)

(perforerad plåt:
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)
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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

UTFÖRANDE

perforerad plåt:
Qg 5-8

Rak överdel

FyLLNINGSTyPER I DESIGNERNA:
 AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112

perforerad plåt:
Qg 10-30

perforerad plåt:
Rv 5-8

perforerad plåt:
Oz 10-16

Tillgängligt räcke

(perforerad plåt: Qg 5-8, 
Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)

(perforerad plåt:
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)
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KOLLEKTION LuX
LuX AW.10.56

RAFFINERAD ELEGANS
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LuX AW.10.53
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LUX MODELLS
AW.10.31 AW.10.33 AW.10.34

AW.10.48 AW.10.51 AW.10.52

AW.10.58 AW.10.59 AW.10.60

KOLLEKTION LUX
Fyllnader i LUX-systemet är gjorda av stålstänger med sektion 14x14 [mm].
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KNOPPAR

AW.10.39 AW.10.45 AW.10.46

AW.10.53 AW.10.56 AW.10.57

AW.10.61 AW.10.62

A  E  K O  W TOP 3  TOP 4  TOP 5

UTFÖRANDE

Tillgängligt räcke

Rak överdel

Konkav överdel

Konvex överdel
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KOLLEKTION PremIum

PremIum AW.10.65

FÖR INDIVIDUALISTER
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PREmIUm MODELLS
AW.10.63 (20x20) AW.10.64 (20x20) AW.10.65 (20x20)

AW.10.69 (20x20)

KOLLEKTION PREMIUM
Fyllnader i PREmIUm-systemet är tillverkade av stål hålprofiler avslutade med dekorativa element ovanpå fyllningslinjen.

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

UTFÖRANDE KNOPPAR

KP-ball

Rak överdel

Konkav överdel 

Konvex överdel 
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KOLLEKTION STyLe

STyLe AW.10.22

äDLA LINJER
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STyLe AW.10.20



www.wisniowski.pl28

STyLE MODELLS
AW.10.07 AW.10.08 AW.10.09 

AW.10.20 AW.10.21 AW.10.22

AW.10.26

KOLLEKTION STYLE
Fyllnader i STyLE-systemet är gjorda av stålstänger med sektion 12x12 [mm].
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UTFÖRANDE KNOPPAR

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

Tillgängligt räcke

Rak överdel

Konkav överdel

Konvex överdel
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KOLLEKTION VArIO

VArIO AW.10.83

KLASSISK GEOmETRI
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VARIO MODELLS
AW.10.81 (20x20) AW.10.82 (20x20) AW.10.83 (20x20)

KOLLEKTION VaRIO
Fyllnader i VARIO-systemet är tillverkade av stål hålprofiler med ändpluggar högst upp i fyllnadslinjen. 

AW.10.84 (20x20)

UTFÖRANDE KNOPPAR

K-ABS O-ABS

Tillgängligt räcke

Rak överdel

Konkav överdel

Konvex överdel
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KOLLEKTION CLASSIC

HARmONISK mINImALISm

CLASSIC AW.10.72
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CLASSIC AW.10.72
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CLASSIC MODELLS
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

KOLLEKTION CLaSSIC
Fyllnader i CLASSIC-systemet är tillverkade av stål hålprofiler med ändpluggar högst upp i fyllnadslinjen. 
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UTFÖRANDE KNOPPAR

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

Rak överdel

Konkav överdel

Konvex överdel

Tillgängligt räcke
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KOLLEKTION BASIC

ENKELHETENS EFFEKT

BASIC AW.10.94
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BASIC MODELLS
AW.10.90 (15x15) AW.10.91 (15x15) AW.10.92 (15x15)

KOLLEKTION BaSIC
Fyllnader i BASIC-systemet är tillverkade av stål hålprofiler med sektion 15x15 [mm].

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

UTFÖRANDE

GROTy

A S

Rak överdel 

Konvex överdel
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mODerN AW.10.111
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INSPIRATION

• OGRODZENIA • FENCES • ZAUNSYSTEME • CLÔTURES 
• STÄNGSEL • OPLOTENIA • OPLOCENÍ • GRINDER • APTVĖRIMAI • NOŽOGOJUMI • AFSLUITINGEN • HEGN • PIIRDED • HEKWERKEN • AIDAT • RECINZIONI • KERITÉSEK • OGRADE 
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GRIND
Grinden bör placeras så att den ger fri entré till fastigheten. Den kan öppnas i valfri riktning. 
Viktigt är typ av avstängningssystem: vanligt lås eller solenoidlås.

LuX AW.10.56 mODerN AW.10.110
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INITIALER
Personalisera ditt staket och markera dess karaktär - i vissa mönster 

kan du gravera dina initialer eller fastighetens nummer.

LuX AW.10.56 med initialer
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INGET SIDOUTRymmE
För smala tomter rekommenderar vi dubbelgrindar – när de öppnas kräver de inte något 
sidoutrymme, men de behöver tillräckligt med utrymme för att fritt öppna vingarna.

mODerN AW.10.111

CLASSIC AW.10.17 mODerN AW.10.109 LuX AW.10.39



43

KORT UPPFART 
I fallet med ett begränsat utrymme framför uppfarten är skjutdörren en idealisk 

lösning. Dess självbärande vingar rör sig längs stängslet.

LuX AW.10.56 LuX AW.10.56

LuX AW.10.53



www.wisniowski.pl44

mONTERING TILL STOLPAR AV mURVERK
På denna fastighet är staketet bildat av element av staket WIŚNIOWSKI, kombinerade med stolpar av murverk. 
Detta är möjligt tack vare speciella monteringstillbehör anpassade för olika typer av stolpar.

LuX AW.10.57

LuX AW.10.56
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mODERNISERAT STäNGSEL
Om du vill modernisera ditt staket till en lägre kostnad, kan du använda ditt befintliga fundament. En speciell mon-

tering gör det enkelt att installera staketstolpar på stenmuren på vilken det tidigare staketet stödde sig.

LuX AW.10.56
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BREVLÅDA
Brevlådan som blandas in i staketets segment är en funktionell lösning och samtidigt en utmärkt visuell effekt. 
Din korrespondens kommer att vara säker, den blir inte blöt, den hamnar inte i fel händer och du kan plocka 
upp den från fastighetens sida.

STyLe AW.10.22 - BOX 1

CLASSIC AW.10.16 - BOX 2
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PLATS FÖR AVFALLKORG
Detta är trots allt nödvändigt, men frågan om förekomsten av en charmig liten papperskorg på vår egendom, 

kan vi enkelt lösas genom att bygga en berså, vägg eller staket färdiga grindar eller ytterligare segment.

LuX AW.10.52
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LUTANDE TERRäNG 
Om tomten ligger på en sluttande terräng, har du två val: ojämna eller sneda segment.

LuX AW.10.52
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GITTERPANEL I STäNGSELLINJEN 
En intressant lösning för ett fast stängsel är en kombination av element av prydnadsstängsel med 

gitterpaneler. Denna kombination är möjlig tack vare modulelement som bildar ett staketsystem 
där allt passar absolut perfekt.

CLASSIC AW.VA.55 (grind) och VEGA B-panel

mODerN AW.10.103 (grind) och VEGA B-panel mODerN AW.10.111 (grind) och VEGA B-panel
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ENDAST NÅGRA ELEmENT 
För staket i din fastighet kan du använda hela systemet eller bara utvalda element av det, till exempel 
portar eller grindar. I detta fall har porten i vitt perfekt integrerats i linjen av „levande - permanent grön” staket.

CLASSIC AW.10.16

LuX AW.10.39
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OVANLIGA UTFÖRANDEN
Stängsel WIŚNIOWSKI kan matcha alla element i din hemmiljö. 
Segment av stängslet har tillverkats i en version av den kon-
vexa båge, vars form härmar kulmen på takkupor. även färgen 
på stängslet är anpassat. Resultatet är en stil som är enhetlig 
med husets fasad.

CLASSIC AW.10.01



www.wisniowski.pl52

BALKONG mED KARAKTäR 
Fortsättningen av staketet kan vara ett balkongräcke eller en trappa. Räcken WIŚNIOWSKI hänvisar i fråga om 
stil till de mest populära mönstren för staket, som finns i företagets portfölj. Du kan välja från nästan 40 mönster.

AW.26.62 - alternativ 1

AW.26.24 - alternativ 1 AW.26.58 - alternativ 2
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mONTERING TILL PREFABRICERAT FUNDAmENT 
Tack vare systemkonstruktion av enskilda delar av stängslet WIŚNIOWSKI blir det extremt 

lätt att godtyckligt utforma hela projektet. I det här fallet för att skapa fundamentet använde man 
sig av prefabricerade element, som är monterade på system-stålpelare som tidigare har varit ingjutna.

STyLe AW.10.12 
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mODerN AW.10.109 mODerN AW.10.110

mODerN AW.10.111
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STäNGSELmODERNISm
De senaste kollektionerna av våra stängsel är till stor del oge-
nomskinliga mönster. Fyllningen är ett ark eller perforerad plåt. 
Denna design passar perfekt i moderna arkitektoniska trender.

mODerN AW.10.112



www.wisniowski.pl56

"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.se

N = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"

Söker du andra lösningar? 
Låt oss inspirera dig.

Produkter som presenteras i det fotografiska materialet har specialutrustning och är inte alltid förenliga med standardutförande • Denna broschyr utgör inte ett erbjudande i enlighet med civillagen • Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar • OBS: 
Färger som presenteras i broschyren ska betraktas som ett exempel • Alla rättigheter förbehålles • Reproduktion och användning, även delvis, kan ske endast med samtycke av firman „WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. • 06/14/SV


