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Velkommen til verdenen til WIŚNIOWSKI-gjerder

WIŚNIOWSKI er laget med lidenskap i 25 år. Merkevaren er oppkalt etter grunnleggeren og eieren – Andrzej Wiśniowski.
Hans drøm om funksjonelle, fjernkontrollerte dører var begynnelsen på historien om WIŚNIOWSKI. I dag produserer bedriften 
hundretusenvis av produkter hvert år på et område som tilsvarer mer enn 80 000 m2. Med avansert teknologi, gjennomtestede 
materialer og egne innovative teknologiske løsninger, evner vi å gi våre kunder trygghet på at vi er riktig valg. WIŚNIOWSKI har 
et Certified Integrated Management System som følger standarden PN-EN ISO 9001:2008, i tillegg til å følge Occupational Health 
and Safety OHSAS 18001:2007-standarden. Dette forplikter oss til å gjøre kontinuerlige forbedringer av våre produkter og pro-
sesser. Vår erfaring garanterer stabilitet og ansvarsfullhet for produktet gjennom hele dets livssyklus. Dette danner også basisen 
for vårt løfte om høyest mulig kvalitet.



WIŚNIOWSKI-gjerder vil definere din eiendom. Ved å gi uforbeholden sikkerhet vil de beskytte 
ditt hjem. Basert på preferansene og kravene til våre kunder har vi laget dusinvis av design 
som vil gli sømløst inn i både tradisjonelle og moderne bygninger. Komfortable løsninger med 
porter og grinder for kjøretøy vil gi full kontroll over tilgangen til din bolig. Oppdag de prestisje-
fylte, funksjonelle og holdbare gjerdesystemene til WIŚNIOWSKI. 

WIŚNIOWSKI. Kronen på verket – beviset på dine prestasjoner.



WIŚNIOWSKI-gjerder er helhetlige løsninger som kan kombineres og tilpasses perfekt til 
enhver eiendom. Komponentene er laget for å passe sammen, og sikrer deg en rask og 
enkel installasjon, også ved bruk av en eksisterende gjerdekonstruksjon.
Systemet inkluderer skyveporter, dobbel-bladete porter, grinder, gjerdestolper, og et 
bredt spekter av komplementære elementer som postbokser, spydspisser, beslag for 
monteringsbraketter og initialer. 
Personliggjør ditt gjerde og gi det karakter – i noen design kan du inkludere dine initialer 
eller husnummer. Gjerdedesign i mange varianter med et 

kostnadsestimat på noen få minutter? 
Nå er det mulig – forhør deg med vårt 
distribusjonsnettverk.

AW EXPERT INSTALLERING
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AW.10.72 AW.10.08 AW.10.56 AW.10.66 AW.10.101

Vi har skapt et tjuetalls design som kan benyttes i våre seks gjerde-
systemer. Du har valget mellom klassiske, modernistiske og multi-
ornamenterte design. Et vidt spekter av farger og overaskende 
overflateutførelser gir iøyenfallende dekorative e�ekter. Dette er 
unike modeller med stil! RAL-fargerUnike farger

Gjerdestolpe Dobbel-bladet port

Grind
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LANG LEVETID

SIKKERHET
En riktig dimensjonert port er avgjørende 
for funksjonell og pålitelig tilgang til en ei-
endom. Vi kan velge mellom en tradisjonell 
dobbel-bladet port eller en mer komforta-
bel skyveport.
Designen gir stabillitet under alle forhold. 
Av hensyn til sikkerhet og komfort er port-
motoren gjemt i en stolpe som er integrert 
i konstruksjonen. Kontrollenheten er kun 
tilgjengelig ved bruk av en nøkkel. Stolpen 
gir samtidig beskyttelse til åpningsmeka-
nismen under alle værforhold.

Det er kun et godt sikret gjerde som kan 
gi deg sinnsro over flere år. Dette er det 
fornuftige valget som ikke gir behov for 
gjentatte renoveringer av overflaten. 
WIŚNIOWSKI-gjerder er laget av det mest 
slitesterke materialet – stål – og vi beskytter 
dem mot korrosjon med DUPLEX system 
bestående av varmforsinking og pulverlak-
kering. Vi fører kontroll med prosessen i 
alle faser for å oppnå høyest mulig kvalitet. 
Dette bekreftes med en ti års garanti mot 
korrosjon og rust på stålgjerder.

ANTI-RUST SIKKERHETGARANTI

ÅRS

Polyester- 
pulverlakkering

*  WIŚNIOWSKI tilbyr 10 års anti-rust garanti for varmforsinkete og 
pulverlakkerte porter, grinder, segmenter og stolper. 

Fosfat-
behandlet jern

Sinklag
(varmforsinking)

Krom-fri 
passiveringStålelement

SIKKERHET

PÅLITELIGHET

Den automatiske porten har et blinkende 
lys og en dødmannsbryter; den kan også 
utstyres med fotoceller og sikkerhetsstriper. 
Portene møter strenge sikkerhetskrav, som 
bekreftes av sertifisering med CE-merket. 

Kryss-seksjon av et element behandlet 
med DUPLEX system



WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

Den siste WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE - kolleksjonen 
inkluderer porter, dører og gjerder som alle er del av samme 
stillinje. Den er et flott eksempel på en design som er orien-
tert mot å skape konsistens i bruksområder, og reflekterer 
samtidig trender i designverdenen. 
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La oss inspirere deg når du ser 
etter alternative løsninger

Produktene i denne brosjyren kan avvike fra de som er tilgjengelige • Denne brosjyren utgjør ikke et tilbud etter loven • Produsenten reserverer retten til å gjøre endringer • MERK: de faktiske fargene 
kan variere fra de som er vist i denne brosjyren • Alle rettigheter forbeholdt • Reproduksjon og bruk, også delvis, er bare tillatt etter samtykke fra „WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. • 05/14/NO


