
Segmentiniai 
GARAŽO VARTAI



Sveiki atvykę į „WIŚNIOWSKI“ garažo vartų 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.



Galite rinktis iš segmentinių garažo vartų, kreipiamųjų, susukamųjų ir atveriamųjų vartų. To-
kia įvairovė – tai klientų poreikių išmanymas. Leiskite Jus nustebinti įvairiomis galimybėmis. 
Siūlome prestižinius, saugius ir funkcionalius segmentinius „WIŚNIOWSKI“ garažo vartus. 

„WIŚNIOWSKI“. Jūsų investicijos atsipirks.



DIZAINAS

Be briaunų

V briaunos

Nuoseklūs iki smulkmenų. Užtikriname precizišką gamybą, dė-
mesį smulkmenoms, platų pavyzdžių, spalvų ir apdailos elementų 
pasirinkimą, funkcionalumą ir estetiškumą.
Tad galėsite vartus pritaikyti prie bet kokio architektūros elemen-
to ir sukurti nuosavą Jus supančios realybės koncepciją.

RAL paletės spalvosFanera (medžio imitacija),
plienas ir kiti paviršiai



Aukštos briaunos

Segmentiniai vartai užtikrina ypatingą terminį ir 
akustinį komfortą. Tai lemia iš termoizoliacinių 
putų pripildytų skydų pagaminta vartų var-
čios konstrukcija, sandarinimo sistema visame 
perimetre, sandarinimo tarp skydų sistema bei 
neperšąlantis rėmas, visu paviršiumi priglundan-
tis prie garažo sienos.
„UniPro“ vartai nuo šalčio ir triukšmo apsaugos 
tiek pastatą, tiek jo gyventojus.

Siųstuvas „4GO“
Siųstuvą, veikianti kartu su pavaromis, galima užkoduoti taip, kad kontroliuotų net 
keturis įvairius prietaisus. 11 siųstuvo spalvų ne tik padeda siųstuvu kontroliuoti garažo 
ar įvažiavimo vartus, bet ir padaro jį madingu aksesuaru, idealiai atitinkančiu šiuolaikinės 
estetikos principus. 

TERMOIZOLIACIJA AKUSTINĖ IZOLIACIJA

Rw=

dB23

Kesoninės briaunos
Žemos briaunos

ŠILTA, TYLU.

Termoizoliacinis skydas
„WIŚNIOWSKI“

KOMFORTAS



SAUGUMASPATIKIMUMAS

Ciklų skaičius

TŪKSTANČIŲ

SAUGUMAS

ILGAAMŽIS PATVARUMAS FUNKCIONALUMAS

ERGONOMIŠKUMAS

SAUGUMAS
Vartai atitinka griežtus Europos saugos 
reikalavimus, todėl yra pažymėti CE ženklu.
Diegiame daug apsaugos priemonių, kad 
būtų užtikrintas visiškas vartotojų saugu-
mas.

Projektuodami taikome sprendimus, kurie 
leidžia pailginti vartų eksploatavimo laiką. 
Naudojame cinkuotas sudėtines dalis.
Sukimo spyruoklės (vartų balansavimo 
mechanizmas) suprojektuotos 20 tūks-
tančių ciklų – tai beveik 14 metų sklandaus 
veikimo, atliekant 4 ciklus per dieną!
Uždara skydo konstrukcija užtikrina ypatin-
gą tvirtumą, vyrių montavimo vietoje – net 
5 sluoksniai sulenktos skardos. Papildomi 
ritininiai guoliai garantuoja sklandų vartų 
darbą.

90° atidarymo kampas – segmentiniai 
vartai neužima erdvės priešais garažą. Jų 
varčia vertikaliai pakyla į viršų ir pasislepia 
po lubomis. Preciziškai suprojektuota vartų 
sparno vedimo sistema užtikrina tylų ir 
sklandų veikimą net valdant rankiniu būdu.



WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

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

DEBIUTAS 2014 m.



"WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153 
Tel. +48 18 44 77 111  |  Faks. +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"VARTAI  |  DURYS  |  TVOROS

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

UAB OMETA Ramygalos 137F LT - 36220 Panevėžys
Tel.: (+370) 612 38009, 8 45 586661 Faks.: 8 45 402225

e-mail vartai@ometa.lt

UAB OMETA Gedvydžių g. 17A LT - 06311 Vilnius
Tel.: (+370) 615 90067, 8 5 2761885  Faks.: 8 45 402225

e-mail vilnius@ometa.lt

UAB OMETA Šilutės pl. 21-7 kab. LT - 91107 Klaipėda
Tel. (+370) 616 03553, Faks.: 8 45 402225

e-mail Klaipeda@ometa.lt


