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Sveiki atvykę į „WIŚNIOWSKI“ tvorų pasaulį

Gaminame su aistra jau 25 metus. „WIŚNIOWSKI“ prekių ženklo kūrėjas ir savininkas yra Andrzejus WIŚNIOWSKIS. Jo svajonės 
apie funkcionalius nuotolinio valdymo vartus ir buvo šios istorijos pradžia. Šiandien kiek didesniame kaip 80 000 m2 plote gami-
name šimtus tūkstančių gaminių per metus. Dėl pažangių technologijų, išbandytų medžiagų ir novatoriškų techninių idėjų savo 
klientams galime pasiūlyti patikimus gaminius. Turime sertifikuotą integruotą vadybos sistemą, paremtą kokybės norma PN-EN 
ISO 9001:2008 bei darbo saugos ir higienos standartu OHSAS 18001:2007. Tai įpareigoja nuolat gerinti procesus ir gaminius.  
Mūsų patirtis – tai stabilumo ir atsakingumo už gaminius viso jų gyvavimo ciklo metu garantas. Tai aukščiausios kokybės ir sau-
gaus naudojimosi pažadas.



„WIŚNIOWSKI“ tvora pažymės Jūsų erdvę. Užtikrins saugumą ir taps namų ramybės sargu. 
Pagal savo klientų pageidavimus ir reikalavimus sukūrėme dešimtis tvorų pavyzdžių, 
kuriuos lengva pritaikyti prie tradicinės ir modernios statybos. Patogūs įvažiavimo vartų 
ir vartelių sprendimai užtikrins prieigos prie Jūsų valdos kontrolę. Atraskite prestižines, 
funkcionalias ir patvarias „WIŚNIOWSKI“ valdų tvorų sistemas.

„WIŚNIOWSKI“. Jūsų investicijos atsipirks.



„WIŚNIOWSKI“ tvoros – tai sisteminiai sprendimai, kuriuos galima derinti ir pritaikyti bet 
kokio tipo sklypui. Puikiai suderinti komponentai užtikrina lengvą ir greitą montavimą, 
taip pat galima jungti su jau esama pastato tvora.
Sistemą sudaro stumdomieji vartai, dvivėriai vartai, varteliai, segmentai ir stulpeliai bei 
platus papildomų elementų pasirinkimas: pašto dėžutės, grotos, montavimo laikiklių 
grotelės, inicialai.
Įsirenkite suasmenintą savo stiliaus tvorą – pasirinktuose raštuose galite įrašyti savo inici-
alus arba valdos numerį. Skirtingi tvoros projekto variantai kartu 

su išlaidų sąmata per kelias minutes?
Dabar tai įmanoma – peržiūrėkite mūsų
platinimo tinklą.

ELEMENTAS „AW EXPERT“

Stumdomieji vartai

Segmentas Signalizacinė lempa

SISTEMIŠKUMAS

MODULIŠKUMASUNIVERSALUS MONTAVIMAS



AW.10.72 AW.10.08 AW.10.56 AW.10.66 AW.10.101

Sukūrėme šešių tvorų sistemų kelių dešimčių pavyzdžių kolekciją. 
Galite rinktis klasikinį, modernų, stilizuotą ir dekoratyvų dizainą. Plati 
spalvų paletė ir puiki apdaila leidžia kurti įdomius dekoratyvinius 
efektus. Tai unikalios gero stiliaus kolekcijos!
 RAL paletės spalvosYpatingos spalvos

Stulpelis Dvivėriai vartai

Varteliai

Pašto dėžutės

DIZAINAS



ILGALAIKIS PATVARUMAS

SAUGUMAS
Funkcionali ir patikima prieiga prie valdos – 
tai tinkamai pasirinkti įvažiavimo vartai.
Galite rinktis tradicinius vartus arba 
patogesnius – stumdomuosius vartus. 
Automatikos konstrukcija užtikrina sklandų 
veikimą bet kokiomis sąlygomis. Saugumui 
ir patogumui užtikrinti šių vartų pavara 
paslėpta konstrukcijos stulpelyje, o prieiga 
prie kontrolės prietaiso yra rakinama. 
Stulpelis taip pat saugo mechanizmą nuo 
aplinkos poveikio.

Tik saugiai įrengta tvora suteikia ramybę 
ilgiems metams. Tai protingas pasirin-
kimas, nes nereikia reguliariai atnaujinti 
paviršiaus. „WIŚNIOWSKI“ tvoras gami-
name iš patvariausių medžiagų – plieno, 
ir apsaugome nuo korozijos karštojo 
cinkavimo ir miltelinio dažymo „DUPLEX“ 
sistemoje metodu. Procesą kontroliuojame 
kiekviename etape ir užtikriname aukš-
čiausią įmanomą kokybę. Plieniniams vartų 
elementams suteikiame dešimties metų 
garantiją nuo korozijos. 

SAUGUMASGARANTIJA

metų

Poliesteriniai
milteliniai
dažai

*  10 metų antikorozinė garantija visai produkcijai cinkuotai 
karštu būdu ir papildomai dažytai milteliniu būdu.

Geležies 
fosfatavimas

Cinko sluoksnis
(karštasis cinkavimas)

Bechromis 
pasyvavimas

Plieninis 
elementas

SAUGUMAS

PATIKIMUMAS

Automatiniai vartai turi signalizacinę lempą 
ir perkrovos jungiklį, papildomai gali būti 
įrengti fotoelementai bei saugos juostos. 
Vartai atitinka griežtus saugos reikalavimus, 
tai patvirtina CE ženklas.

Apsauginio elemento pjūvis „DUPLEX“ 
sistemoje



Naujausia kolekcija „WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE“  
stiliaus vartai, durys ir tvoros.
Tai puikus projektavimo, orientuoto į naudingojo ploto darną 
ir atspindinčio pasaulinio dizaino tendencijas, pavyzdys.

WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

DEBIUTAS 2014 m.



"WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.
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Ieškote kitokių sprendimų?
Turime Jums ką pasiūlyti!

Paveikslėlyje pavaizduoti gaminiai dažnai turi specialią įrangą ir ne visada atitinka standartinę gamybą • Bukletas – tai ne pasiūlymas pagal Civilinį kodeksą • Gamintojas pasilieka teisę daryti pakeitimus 
• DĖMESIO: buklete pateiktos spalvos yra tik iliustracinės • Visos teisės saugomos • Dauginti ir naudoti pateiktą medžiagą ar jos dalis galima tik gavus „WIŚNIOWSKI”, Sp. z. o. o. S.K.A., sutikimą • 
02/15/LT
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