
Leddporter 



Velkommen til verdenen til WIŚNIOWSKI-garasjedører

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.



Du kan velge mellom flere typer seksjons-, opp-og-over-, hurtige- og hengslede garasjedører. 
Dette mangfoldet er et resultat av forståelse for våre kunders behov. Velkommen til en verden 
av prestisjefylte, sikre og funksjonelle WIŚNIOWSKI leddporter. Vi gir deg komfort som varer 
over år.

WIŚNIOWSKI. Kronen på verket – beviset på dine prestasjoner.



DESIGN

Uten ribber

V-ribber

Vi er konsistente til siste detalj, og kombinerer presist håndverk 
og øye for detaljer med et stort utvalg av design, farger og deko-
rative applikasjoner, i tillegg til å integrerer estetiske og funksjo-
nelle egenskaper.

Kolory z palety RALTre, stål og andre 
overflateutføringse�ekter 



Høye ribber

Våre leddporter har eksepsjonelle termiske og 
akustiske fordeler, noe som er bare to av de 
positive aspektene med denne type dørdesign. 
Modellene gir deg termisk isolerte paneler, 
et forseglingssystem rundt hele perimeteret, 
interpanel-forsegling og en frostsikker ramme 
som er festet til garasjeveggen. 
Ved å velge UniPro-dører får du økt beskyttelse 
av bygningen og husholdet mot både kulde og 
støy. 

4GO-fjernkontroll
Senderen er kompatibel med basestasjoner, og kan kodes til å kontrollere opptil fire 
forskjellige enheter. De 11 forskjellige fargene på fjernkontrollen gjør den til noe mer enn 
bare et verktøy. Den er en trendy gadget som passer perfekt i enhvert moderne design.

TERMISK ISOLASJON LYD-ABSORBERING
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VARME OG STILLHET.

WIŚNIOWSKI®
thermoisolerende panel

KOMFORT



ANTI-RUST SIKKERHETHOLDBARHET

Antall sykluser

TUSEN

SIKKERHET

LANG LEVETID FUNKSJONALITET

ERGONOMISK

SIKKERHET
Dørene møter de strengeste sikkerhetskra-
vene etter europeisk standard, og er derfor 
CE-merket. 
Designen inkluderer også ytterligere sikker-
hetsforanstaltninger for å skape komplett 
trygghet for alle brukere.

Helt fra designstadiet velger vi løsninger 
som forlenger levetiden for dørene dine. 
Vi bruker galvaniserte komponenter for 
delinstallasjoner og fjærer. Disse utgjør 
deler av balansemekanismen for dørene, og 
forsikrer at de varer minst 20 000 sykluser 
– nesten 14 år med problemfri bruk når de 
blir åpnet og lukket 4 ganger om dagen. 
Konstruksjonen med lukkede panel gir ek-
sepsjonell stivhet, og hengslene er montert 
gjennom 5 lag av foldet stål. I tillegg vil 
kulelagrene garantere smidige døråpninger. 

Siden leddportene beveger seg gjennom 
en vinkel på 90°, vil de ikke ta opp plass 
foran garasjen. Panelene vil istedenfor gli 
opp og bli skjult under taket. Den presise 
designen av dørleddene skaper en lydløs 
og jevn bevegelse, selv når døren blir åpnet 
for hånd.



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. 

LANSERING 2014



"WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.
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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


