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Sveiki atvykę į WIŚNIOWSKI durų 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 gaminame 
šimtus tūkstančių gaminių per metus. Dėl pažangių technologijų, išbandytų medžiagų ir novatoriškų techninių idėjų savo klien-
tams 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.



CREO – tai unikali kolekcija, kurioje Mes sujungėme gerą stilių ir puikius techninius parametrus. 
Neįprastas stilius tapo prabangos ir elegancijos atspindžiu. Dėl savo išskirtinio dizaino CREO 
durys  tinka išpildyti visiems dizainerių lūkesčiams, kurias kiekvienas galime panaudoti 
priklausomai nuo savo poreikių. Jūs galite sukurti duris, savo nuožiūra parinkdami detales, spalvą, 
įstiklinimą, viso to dėka Jūs gausite individualų dizainą, kuris harmoningai derinsis su Jūsų stiliumi 
bei išreikš Jūsų individualumą.
  
WIŚNIOWSKI. Geriausia investicija į Jūsų statybas.Elektroninė durų 

akutė su skambučiu



PUIKI IZOLIACIJA

1)

DIZAINAS

PUIKI IZOLIACIJA
Koeficientą patvirtino Statybų tyrimų institutas ITB. 
Šiltas oras patalpoje lieka, o šaltas į ją nepatenka.

(1) Durims, kurių matmenys 1400 x 2500 mm.

GARSO IZOLIACIJA

GARSO IZOLIACIJA
Puikios garso izoliacijos savybės sumažina triukšmą iki 
36 Db.

INOVATYVUMAS IR KOKYBĖ 
CREO – tai labai stabilios ir atsparios de-
formacijai aliuminio durys. Sukuriamas ele-
gantiškas ir gražus durų varčios paviršius 
tiek iš išorės tiek ir iš vidaus. Novatoriški 
konstrukciniai sprendimai ir turtinga įranga 
suteikia ilgaamžiškumą, saugumą, kartu 
didina funkcionalumą susijusį su kasdieniu 
naudojimu.  

DIZAINAS

JŪSŲ STILIAUS DURYS
Patrauklus dizainas sukurtas taip, kad patenkintu net 
reikliausių klientų lūkesčius.

DIZAINAS
CREO durys išsiskiria paprastumu ir 
elegantiškumu. Stilius susijęs su šiuolaikine 
architektūra, kuriai svarbu yra minimalisti-
nės formos. CREO – tai taip pat galimybė 
projektuoti savo individualius modelius, ko 
dėka funkcionalios durys tampa ne banaliu 
fasado elementu.

TERMOIZOLIACIJA
CREO durų konstrukcija paremta aliumini-
nių profilių termoizoliacijos principu, kuris 
yra vienas iš pažangiausių aukštųjų techno-
logijų durų sistemos gamybos principų.  
Be to, durų varčios užpildas sudarytas iš  
77 mm storio panelės ir tarpinių sistema 
leidžia pasiekti šilumos izoliacijos koefici-
entą Uk = 0,8 W/m² x K, priklausomai nuo 
durų varčios išpildymo ir sumontavimo.

Spalvos MAT struktūra, 
DEKOR 

ir medžio imitacija



FUNKCIONALUMAS

SAUGUMAS

Prieigos kontrolės elementai
Bluetooth – leidžia atidaryti duris mobiliuoju telefonu, 
pirštų antspaudų skaitytuvas, nerūdijančio plieno kodinė 
klaviatūra, nuotolinis kortelių skaitytuvas, SmartTouch, 
keturių kanalų pultelis, bevielis atidarymo mygtukas, 
elektroninė akutė su skambučio funkcija.

Durys su dvipuse sumontuojama panele
Plokštuma viename lygyje – išorėje ir viduje – tai labai 
estetiškas sprendimas. Be to, optimali šilumos izoliacija 
bei eksploatavimo paprastumas.

IĖJIMO KONTROLĖ

1. Varčios ir durų 
rėmas pagamintas 
iš keturių kamerų 
aliuminio profilių.

8. 77mm. Storio 
termoizoliacinių putų 
durų užpildas visu 
perimetru.

9. Trijų paketų 
stiklas, 
kurio storis 77 mm.,  
Uk = 0,8 W/m² x K3. Reguliuojama 

spynos dalis, 
pagaminta iš 
nerūdijančio plieno.

12. Vyriai apsaugoti 
nuo nukėlimo. 
(papildoma priemonė)

Termoizoliuoti profiliai 
(šiltas slenkstis)

Automatinė daugiataškė 
spyna

Pritraukėjas
paslėptas durų rėme

Praėjimo kontrolė 
– visada jauskis saugiai

5. Nerūdijančio plieno 
intarpas.

2. Keturių tipų 
rankenos pasirinktinai.

6. Ergonomiška 
nerūdijančio 
plieno rankena.

4. Dviejų taškų auto-
matinio  
užrakto spyna su užblo-
kuojamais liežuvėliais 
ir dienine funkcija, au-
tomatinę spyną galima 
pakeisti  
į elektroninę.

11. Sertifikuotas spynos 
šerdis 6.2.C. su penkiais 
raktais, su galimybe 
pakeisti į šerdį su 
rankenėle-mygtuku iš 
vidinės pusės.

7. Slenkstis su šilumos 
barjeru.

10. Novatoriški 
išoriniai arba  
paslėpti vyriai, 
reguliuojami  
3 padėtimis.
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Pateiktos durys dažnai turi specialių funkcijų ir ne visada atitinka standartinį išpildymą. PASTABA:  spalvos, kurios nurodytos kataloge, turėtų būti tik kaip pavyzdys. Prieš perkant rekomenduojama pasikonsultuoti 
su pardavėju. Visos durų spalvos yra parenkamos pagal WIŠNIOWSKI durų spalvų katalogą.



WIŚNIOWSKI Home Inclusive kolekcijoje į vieningą stilistinę 
dermę susijungia vartai, durys ir aptvėrimas. Tai puikus pro-
jektavimo, orientuoto į naudingojo ploto darną ir atspindinčio 
tarptautinio dizaino tendencijas, pavyzdys. HOME INCLUSIVE 
kolekcija laimėjo „Gero Dizaino 2014“ apdovanojimą, įsteigtą 
Industrinio Dizaino Instituto, taip pripa-
žįstant produkto originalumą ir produk-
to sprendimus.

WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

Protinga WiControl praėjimo 
kontrolės sistema

Šios sistemos dėka galite atsidaryti 
ar uždaryti vartus ar duris 

naudodamiesi išmaniuoju telefonu, 
taip pat gauti informaciją apie 

esamą jų būklę. 

Konkursas dėl geriausiai sukurtų produktų ir paslaugų Len-
kijos rinkoje, kurį organizuoja Industrinio Dizaino Institutas.

* eng. Good Design



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 • 02/16/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. 13 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


