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Proč WISNIOWSKI?

Již tři dekády pracujeme v duchu myšlenek 

zakladatele značky WISNIOWSKI – Andrzeja 

Wiśniowskiego, který si dal za cíl vytváření 

inovačních výrobků, jež budou reagovat na 

všechny požadavky zákazníků. Chceme, aby 

byl Váš dům bezpečný a pohodlný. Čerpáme 

ze 30 let zkušeností ve výrobě vrat, oken, dveří 

a oplocení, abychom nabízeli našim zákazníkům ty 

nejkvalitnější výrobky. Víme, co potřebuje moderní 

dům a jaké výzvy stojí před jeho obyvateli.

V současné době vyrábíme na ploše větší než 

200 000 m2 tisíce vrat, oken, dveří a oplocení 

denně. Zároveň jsme schopni vyhovět 

individuálním očekáváním našich zákazníků. 

Každý z nás má jiné potřeby a očekávání, a proto 

v procesu tvorby našich výrobků posloucháme 

především Vás. 

Seznamte se se značkou WISNIOWSKI – vejděte 

do světa pohodlí, komfortu a bezpečí.
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WISNIOWSKI. Vrata, okna, dveře, oplocení.
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Vítejte ve světě 
oplocení 
nemovitostí 
V procesu stavby vlastního domu nastane okamžik, ve kterém

je třeba se zamyslet nad oplocením pozemku. Nalezení 

vhodného projektu je zárukou, že vynaložené prostředky se 

Vám během dlouholetého používání vrátí a investice se Vám 

bude dlouho líbit a bude estetickým prvkem okolí domu. 

Oplocení je nejčastěji první částí nemovitostí, se kterou se 

setkávají procházející lidé. Takže plní roli vizitky toho, co je 

k nalezení uvnitř. Elegantní projekt vyžaduje, aby to, co je 

viditelné uvnitř, bylo - alespoň náznakem - nastíněno vně. 

Sníte o krásném domově? Určitě si vyberte krásné oplocení!
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ODOLNOST NA DLOUHÁ LÉTA
Všechny prvky oplocení nemovitostí WISNIOWSKI jsou ošetřeny těmi nejúčinnějšími metodami antikorozní 
ochrany v podobě pozinkování a práškového lakování. Zinková vrstva, kterou získáváme v procesu ponoření 
předem chemicky očištěné konstrukce do lázně z tekutého zinku, chrání prvky oplocení značky WISNIOWSKI 
proti korozi desítky let.

ÚČINNÁ OCHRANA
Pozinkování je ekonomicky účinná technika, a to jak ve fázi výroby oplocení, tak během jeho dlouholetého 
používání. Pozinkovaná oplocení nemovitostí WISNIOWSKI nevyžadují žádnou údržbu svého povrchu po 
dobu mnoha let. Během používání se nemusíte starat o ochranu prvků drahými prostředky tak, jak to vyžadují 
tradiční oplocení. Pozinkovaná ocel je recyklovatelná, neznečišťuje a nezatěžuje životní prostřední.

OVĚŘENO V LIBOVOLNÝCH PODMÍNKÁCH
Proces pozinkování WISNIOWSKI je v souladu s evropskou normou PN-EN ISO 1461, která zaručuje odpovídající 
kvalitu pozinkovaných výrobků. Zinková vrstva je odolná proti vysokým i nízkým teplotám a také UV záření a díky 
těmto vlastnostem zaručuje optimální antikorozní ochranu ocelových povrchů.

SYSTÉM DUPLEX - DVOJITÁ OCHRANA
Spojení vlastností zinkové a lakované vrstvy v systému DUPLEX umožňuje do  značné míry prodloužit dobu 
používání oplocení WISNIOWSKI. Po celou dobu, bez ohledu na povětrnostní podmínky, máme jistotu, že 
oplocení nemovitostí WISNIOWSKI budou vypadat nádherně. Použití vzorníku RAL nám dává možnost volby 
vhodné barvy polyesterové ochranné vrstvy.

DUPLEX

LET

ZÁRUKA

TRVANLIVOST

ÚČINNÁ OCHRANA



OPLOCENÍ NEMOVITOSTÍ8

Systémy oplocení WISNIOWSKI to je funkčnost, bezpečí, unikátní design a dlouhodobá 

odolnost. Můžete si vybrat z osmi rozdílných designových kolekcí, které zjednoduší 

přizpůsobení oplocení k okolí navrženému v libovolném stylu. Všechny prvky jsou součástí 

modulárního systému, který je možné libovolně sestavovat, v závislosti na základě ať už Vašeho 

vkusu nebo reliéfu pozemku. Systém se skládá z: dvoukřídlých a posuvných bran, branek, 

plotových dílců a sloupů. Své oplocení můžete vybavit také multifunkčním Multiboxem se 

zabudovanou schránkou na dopisy nebo také elektronickými systémy kontroly přístupu. Pečlivě 

zvolené komponenty zaručují snadnou a rychlou montáž a především kontinuitu linek w celém 

projektu. 

Promyšlená sestava.
Funkční systémovost

BEZPEČNOST



WISNIOWSKI 9

I POSUVNÁ BRÁNA I  I DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA I  

I SYSTÉMOVÝ SLOUP, PLOTOVÝ DÍLEC I  I BRANKA, MULTIBOX I  
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Determinantem funkčního a spolehlivého přístupu k nemovitosti je vhodně 

zvolená vjezdová brána. V závislosti na podmínkách, jaké jsou na pozemku, 

je možné si vybrat tradiční dvoukřídlou bránu nebo pohodlnější - posuvnou 

bránu. Její samonosná konstrukce zaručuje plynulý provoz v libovolných 

podmínkách. Je to synonymum spolehlivosti. Pro zajištění bezpečí a pohodlí 

uživatelů je pohon této brány ukryt ve sloupu, který je součástí konstrukce. 

Toto unikátní řešení poskytuje možnost přístupu k řídícímu mechanismu 

výhradně uživatelům, kteří mají klíč. Sloup také chrání mechanismus před 

vlivem atmosférických podmínek. 

Bezpečnost 
a spolehlivost.
Pohon ve sloupu

BEZPEČNOST
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Neomezené možnosti
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Odolnost. 
Technologie

LET

ZÁRUKA ANTIKOROZNÍ TRVANLIVOST
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Antikorozní ochrana

Ocel jako surovina je jedním ze základních konstrukčních materiálů 

ve stavebnictví. My používáme fyzikální, mechanické a technologické 

vlastnosti vysoce kvalitní oceli, abychom získali prvky oplocení s 

vysokou stabilitou a pevností.

Oplocení značky WISNIOWSKI vyrábíme z nejodolnějšího materiálu 

- z oceli a zabezpečujeme je proti korozi žárovým pozinkováním a 

práškovým lakováním v  systému DUPLEX. Proces kontrolujeme v 

každé etapě a zajišťujeme tak nejvyšší dostupnou kvalitu. Potvrzujeme 

to desetiletou antikorozní zárukou poskytovanou na ocelové prvky 

oplocení.

Výrobu systémů oplocení WISNIOWSKI stavíme na nejlepších 

materiálech a  moderních technologických linkách. Při navrhování 

používáme metodu konečných prvků MKP, díky které můžeme 

sledovat funkci výrobku v různých podmínkách. V rámci péče o 

nejvyšší kvalitu spojů používáme nejinovativnější techniky svařování, 

a tím získáváme opakovatelnost výrobků.

DUPLEX

polyesterová barva
(práškové lakování)

bezchromová pasivace

železité fosfátování

zinková vrstva
(žárové pozinkování)

ocelový prvek
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Barvy. 
Struktury

Barva je první vlastností, na kterou reagují smysly. Postarali jsme 

se o to, aby měl každý z našich zákazníků při výběru barev úplnou 

volnost. Možnost výroby bran v barvách ze vzorníku RAL a v 

dřevopodobných barvách ve spojení s nabídkou struktur a dalších 

ozdobných prvků poskytuje stovky řešení, mezi nimiž si každý 

určitě najde pro sebe to správné.

LET

ZÁRUKA
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KOLEKCJA 
KOLORÓW
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KOLEKCE BAREV HOME INCLUSIVE 2.0
Dodejte své nemovitosti výjimečný charakter díky unikátnímu 
efektu barevné hloubky HI 2.0. INSPIRUJTE SE NOVOU PODOBOU 
HOME INCLUSIVE V 16 unikátních barvách!
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Vaše oplocení.
Od projektu
k realizaci
Dobře promyšlené a vhodně navržené oplocení je podmínkou 

pohodlného používání. Proto je důležité, aby byly všechny používané 

prvky: vjezdové brány, branky, plotové dílce nebo třeba i schránka na 

dopisy naplánovány funkčně. AW Expert upraví složení oplocení jak 

pro velké, tak pro malé pozemky bez ohledu na reliéf pozemku. Díky 

tomu, při návrhu nového oplocení nebo při plánování opravy starého, 

je možné již na začátku vidět a upravovat linii oplocení, zvolit variantu 

osazení plotových dílců, rozhodnout o umístění bran a branky a dokonce i 

schránky na dopisy. 
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PŘIZPŮSOBENÍ PROJEKT CENOVÝ NAVRH REALIZACE

Vytvoření optimálního řešení usnadňuje náš průlomový software AW Expert - unikátní aplikace pro 

navrhování oplocení. Tento nástroj umožňuje vytvořit během několika minut projekt včetně rozpočtu. 
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VRATA, OKNA, DVEŘE, OPLOCENÍ V JEDNOM DESIGNU
MODERN AW.10.200

Kolekce
HOME INCLUSIVE 2.0
Hledáte trvalá a elegantní řešení pro váš dům? Záleží Vám na dobrém designu a 

harmonickém vzhledu Vaší nemovitosti? Využijte možnosti kolekce Home Inclusive 

2.0, která umožňuje vytvoření designově konzistentní sestavy vrat, oken, dveří 

a oplocení značky WISNIOWSKI. Vyberte si ze 16 ušlechtilých barev s unikátní 

metalickou 3D strukturou, přizpůsobte vzory a detaily a uskutečněte své sny o 

perfektním domě.

DESIGN
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I HOME INCLUSIVE AW. 10.200 I  
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HI EARTH

HI STONE

HI STEEL

HI RUBY

INSPIRUJTE SE NOVOU PODOBOU HOME INCLUSIVE V 16 UNIKÁTNÍCH BARVÁCH!

Hledáte trvalá a elegantní řešení pro váš dům? Záleží Vám na dobrém designu a harmonickém vzhledu Vaší nemovitosti? 

Využijte možnosti kolekce Home Inclusive 2.0, která umožňuje vytvoření designově konzistentní sestavy vrat, oken, dveří a 

oplocení značky WISNIOWSKI. Vyberte si ze 16 ušlechtilých barev s unikátní metalickou 3D strukturou, přizpůsobte vzory 

a detaily a uskutečněte své sny o perfektním domě.

Vrata, okna, dveře, oplocení
V JEDNOM DESIGNU

NOVÉ
BARVY
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KOLEKCE WISNIOWSKI HOME INCLUSIVE

OZDOBNÉ PRVKY

AW.10.200

(systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána, posuvná brána, plotový dílec / panel 500 [mm]) Možnosti ukončení:        AW.10.200

Typ AP-1 Typ AP-2 Typ AP-3 Typ AP-4 Typ AP-5 Typ AP-6

(systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána, posuvná brána, plotový dílec / panel 250 [mm])

1 pro brány do < 2750 [mm] 2 pro brány do ≥ 2750 [mm] a < 5500 [mm] 3 pro brány do ≥ 5500 [mm]

Možnosti ukončení:        
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I HOME INCLUSIVE AW. 10.200 I  
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KOLEKCE WISNIOWSKI HOME INCLUSIVE

AW.10.228

(ve verzi s světlou výškou - systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána, posuvná brána, plotový dílec) Možnosti ukončení:        AW.10.228

(ve verzi bez světlé výšky - systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána, posuvná brána, plotový dílec) Možnosti ukončení:        

AW.10.229 (systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána, posuvná brána, plotový dílec) Možnosti ukončení:        

NOVÝ VZOR

NOVÝ VZOR

NOVÝ VZOR
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I HOME INCLUSIVE AW. 10.200 I  

(systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána, posuvná brána, plotový dílec) Možnosti ukončení:        AW.10.230

I HOME INCLUSIVE AW. 10.228 I  

NOVÝ VZOR
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KOLEKCE WISNIOWSKI HOME INCLUSIVE

VRATA: sekční UniPro, barva - HI ANTHRACITE,  DVEŘE: CREO vzor 300, lamino - Woodec Turner Oak Malt, ozdobný prvek - HI ANTHRACITE,
DVEŘE: barva - HI ANTHRACITE, OPLOCENÍ: branka, posuvná brána, plotový dílec, vzor MODERN AW.10.200, barva - HI ANTHRACITEInspirace 03

VRATA: sekční UniPro, barva - HI WARM STONE,  DVEŘE: CREO vzor 300, barva - HI WARM STONE,
OKNO:  barva - HI WARM STONE, OPLOCENÍ: branka, posuvná brána, plotový dílec, vzor MODERN AW.10.114, barva - HI WARM STONEInspirace 02

VRATA: sekční UniPro, barva - HI COMFOTR GREY,  DVEŘE: CREO vzor 317, barva - HI COMFOTR GREY,
OKNO: barva - HI COMFOTR GREY, OPLOCENÍ: branka, posuvná brána, plotový dílec, vzor STYLE AW.10.26, barva - HI COMFOTR GREYInspirace 01
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VRATA: sekční UniPro, barva - HI BROWN STONE,  DVEŘE: CREO vzor 402, barva - HI BROWN STONE,
OKNO: barva - HI BROWN STONE, OPLOCENÍ: branka, posuvná brána, plotový dílec, vzor CLASSIC AW.10.72, barva - HI BROWN STONE,Inspirace 04

I CLASSIC AW. 10.72 I  
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INSPIRUJTE SE!  
VYBERTE SI SESTAVU PRO SEBE
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I MODERN AW. 10.110 I  
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I MODERN AW. 10.106 I  
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I MODERN AW. 10.107 I  
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Modern 10.104 + mřížový panel
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I LUX AW. 10.56 I  
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I MODERN AW. 10.108 I  
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I MODERN AW. 10.104 I  
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I MODERN AW. 10.106 I  



OPLOCENÍ NEMOVITOSTÍ46

Modern 10.104 + mřížový panel

I MODERN AW. 10.104 + VEGA B I  



WISNIOWSKI 47



OPLOCENÍ NEMOVITOSTÍ48

I MODERN AW. 10.104 I  
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I MODERN AW. 10.109 I  
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I MODERN AW. 10.110 I  
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I MODERN AW. 10.111 I  
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I STYLE AW. 10.07 I  
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I CLASSIC AW. PP I  
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I CLASSIC AW. 10.01 I  
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I CLASSIC AW. 10.05 I  
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I LUX AW. 10.53 I  



OPLOCENÍ NEMOVITOSTÍ66

Kolekce
MODERN

• 15 Vzorů oplocení
• Výplně jsou v systému MODERN vyrobeny z uzavřených 

profilů a děrovaných  
a plných plechů v závislosti na vzoru

• Antikorozní ochrana: žárové pozinkování nebo žárové 
pozinkování + RAL Standard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

Jiná fotografieLET

ZÁRUKA
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Jiná fotografie

> s. 99
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KOLEKCE MODERN

Provedení: plný plech, děrovaný plech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16     

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí

AW.10.102

Provedení: plný plech, děrovaný plech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8   AW.10.101

Provedení: ø 5 – mřížový panel     AW.10.100
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Provedení: 40 x 27 [mm]AW.10.105

Provedení: 70 x 20 [mm]AW.10.104

Provedení: 70 x 20 [mm]    AW.10.103



OPLOCENÍ NEMOVITOSTÍ70

KOLEKCE MODERN

Provedení: 70 x 20 [mm], plný plech, děrovaný plech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16AW.10.108

Provedení: 20 x 20 [mm], 70 x 20 [mm]      AW.10.107

Provedení: 30 x 18 [mm], 70 x 20 [mm]     AW.10.106

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí
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Provedení: plný plech, děrovaný plech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8   AW.10.111

Provedení: plný plechAW.10.110

Provedení: 70 x 20 [mm], plný plech, děrovaný plech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16AW.10.109
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KOLEKCE MODERN

Provedení: 70 x 20 [mm]AW.10.114

Provedení: plný plech, děrovaný plech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8      AW.10.112

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí

AW.10.115 Provedení: 70 x 20 [mm],  25x25 [mm]

NOVÝ VZOR
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Druhy plechových výplní děrovaný plech
Qg 5-8

děrovaný plech
Qg 10-30

děrovaný plech
Rv 5-8

děrovaný plech
Oz 10-16

Druhy plechových výplní se týkají vzorů: AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112
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Kolekce
LUX

• 18 Vzorů oplocení
• Výplně v systému LUX jsou vyrobeny z ocelových tyčí 

průřezu 14 x 14 [mm]
• Antikorozní ochrana: žárové pozinkování nebo žárové 

pozinkování + RAL Standard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

LET

ZÁRUKA
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s. 99
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KOLEKCE LUX

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.34

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.33

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.31

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí
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Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.46

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.45

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.39
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KOLEKCE LUX

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.52

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.51

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.48

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí
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Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.56

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.54

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.53
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KOLEKCE LUX

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.59

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.58

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.57

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí



WISNIOWSKI 81

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.62

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.61

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]AW.10.60



OPLOCENÍ NEMOVITOSTÍ82

Kolekce
PREMIUM

• 7 Vzorů oplocení
• Výplně v systému PREMIUM jsou vyrobeny z ocelových tyčí 

průřezu 20 x 20 [mm]
• Antikorozní ochrana: žárové pozinkování nebo žárové 

pozinkování + RAL Standard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

LET

ZÁRUKA
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KOLEKCE PREMIUM

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvkyAW.10.65

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvkyAW.10.64

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvkyAW.10.63

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí
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Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvkyAW.10.68

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvkyAW.10.67

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvkyAW.10.66
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KOLEKCE PREMIUM

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvkyAW.10.69

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí
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Ukončené plastovými krytkami dostupnými ve standardní černé a volitelné bílé barvě - vizte str. 46.
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Kolekce
STYLE

• 13 Vzorů oplocení
• Výplně v systému STYLE jsou vyrobeny z ocelových tyčí 

průřezu 12 x 12 [mm]
• Antikorozní ochrana: žárové pozinkování nebo žárové 

pozinkování + RAL Standard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

LET

ZÁRUKA
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OPLOCENÍ NEMOVITOSTÍ90

KOLEKCE STYLE

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]   AW.10.09

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]   AW.10.08

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]   AW.10.07

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí
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Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]   AW.10.15

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]   AW.10.14

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]   AW.10.12
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KOLEKCE STYLE

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]   AW.10.22

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]   AW.10.21

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]   AW.10.20

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí
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Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]   AW.10.25

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]   AW.10.24

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]   AW.10.23
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KOLEKCE STYLE

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]   AW.10.26

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí



WISNIOWSKI 95

Ukončené plastovými krytkami dostupnými ve standardní černé a volitelné bílé barvě - vizte str. 46.
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Kolekce
VARIO

• 4 Vzory oplocení
• Výplně v systému VARIO jsou vyrobeny z ocelových, 

uzavřených profilů, ukončených PCV hroty
• Antikorozní ochrana: žárové pozinkování nebo žárové 

pozinkování + RAL Standard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

LET

ZÁRUKA
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KOLEKCE VARIO

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvkyAW.10.83

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvkyAW.10.82

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvkyAW.10.81

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí
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Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvkyAW.10.84
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Kolekce
CLASSIC

• 13 Vzorů oplocení
• Výplně v systému CLASSIC jsou vyrobeny z ocelových, 

uzavřených profilů, ukončené v horní linii výplně krytkami
• Antikorozní ochrana: žárové pozinkování nebo žárové 

pozinkování + RAL Standard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

LET

ZÁRUKA
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KOLEKCE CLASSIC

Provedení: ocelové, uzavřené profily ø 20 - průběžně, ukončené v horní linii výplně krytkamiAW.10.04

Provedení: ocelové, uzavřené profily 18 x 30 [mm], ukončené v horní linii výplně krytkamiAW.10.02

Provedení: ocelové, uzavřené profily 40 x 27 [mm], ukončené v horní linii výplně krytkamiAW.10.01

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí
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Provedení: ocelové, uzavřené profily 70 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně krytkamiAW.10.16

Provedení: ocelové, uzavřené profily ø 20 - průběžně, ukončené v horní linii výplně krytkamiAW.10.06

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně krytkamiAW.10.05
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KOLEKCE CLASSIC

Provedení: 20 x 20 [mm]AW.10.71

Provedení: 40 x 27 [mm]AW.10.70

Provedení: ocelové, uzavřené profily 70 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně krytkamiAW.10.17

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí
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AW.VA.55

AW.10.TT

Provedení: 70 x 20 [mm]AW.10.72
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KOLEKCE CLASSIC

Provedení: ocelové, uzavřené profily 40 x 27 [mm], ukončené v horní linii výplně krytkamiAW.10.76

NOVÝ VZOR

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí
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I CLASSIC AW. 10.72 I  
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Kolekce
BASIC

• 5 Vzorů oplocení
• Výplně v systému BASIC jsou vyrobeny z  ocelových, 

uzavřených profilů průřezu 15 x 15 [mm]
• Antikorozní ochrana: žárové pozinkování nebo žárové 

pozinkování + RAL Standard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

LET

ZÁRUKA



WISNIOWSKI 109
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KOLEKCE BASIC

Provedení: ocelové, uzavřené profily průřezu 15 x 15 [mm]AW.10.92

Provedení: ocelové, uzavřené profily průřezu 15 x 15 [mm]AW.10.91

Provedení: ocelové, uzavřené profily průřezu 15 x 15 [mm]AW.10.90

MOŽNOSTI UKONČENÍ rovné ukončení 
horní hrany

horní hrana ukončená 
konkávním obloukem 
(oblouk dolů)

horní hrana ukončená 
konvexním obloukem 
(oblouk nahoru)

dostupné 
ve zkosené verzi

dostupné 
jako zábradlí
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Provedení: ocelové, uzavřené profily průřezu 15 x 15 [mm]AW.10.94

Provedení: ocelové, uzavřené profily průřezu 15 x 15 [mm]AW.10.93
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Sloup s mnoha možnostmi
MULTIBOX
MultiBox je multifunkční plotový sloup s integrovanou schránkou na 

dopisy. Může být osazen v libovolném místě oplocení - jako sloup 

brány, branky nebo také mezi plotovými dílci. Když se rozhodnete 

pro MultiBox, vyřešíte tím problém schránky na dopisy. Jeho vnitřek 

je chráněn proti působení atmosférických podmínek a přidanou 

hodnotou je použití několika štěrbin pro vhazování, což je přínosem 

v případě společného oplocení několika budov, které používají 

jeden vjezd.

MultiBox skvěle ladí se všemi vzory, které jsou v nabídce oplocení 

značky WISNIOWSKI. Navíc možnost vyrobení ozdob např. v 

podobě čísla domu, okrasného prvku nebo iniciál umožňuje jeho 

personalizaci a diskrétní LED podsvícení bude zárukou pohodlného 

používání.
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Multibox je dostupný ve verzi s 1, 2 nebo 3 štěrbinami pro vhazování 
dopisů - s nezávislým přístupem ze strany nemovitosti a s LED 
podsvícením. Dodatečně byla uvedena verze s bezpečným vhozem pro 
poštovní balíky, který je integrován se štěrbinou pro vhazování dopisů.

Varianty provedení sloupu MultiBox

Schránka na dopisy I www.wisniowski.pl/cz

NOVINKA
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Systémy
GABIONOVÉ
Gabionový systém je určen jak pro průmyslové, tak pro soukromé 

nemovitosti. Překvapuje svým přizpůsobením se okolním podmínkám a 

výjimečnou estetikou. V závislosti na preferencích může být gabionový 

systém sestaven ze 3 druhů sloupů: „I“ profilu IPE 160 nebo sloupů STM 

vycházejících z uzavřených profilů 50 x 100 nebo 50 x 120 [mm] a dvou 

druhů plochých panelů - Vega 2D a VEFA 2D Super. Gabionový systém 

značky WISNIOWSKI zaručuje dlouholetou spolehlivost. Panely a sloupy jsou 

ošetřeny proti korozi žárovým pozinkováním nebo pozinkováním 

a polyesterovou barvou, což je účinná ochrana proti korozi. Speciální 

spony pro spojování panelů navíc chrání gabionový systém před deformací 

způsobenou tlakem kamenů. To dovoluje poskytnout záruku na kvalitu a 

spolehlivost výrobku.
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Funkčnost, která se kryje se pod názvem smartCONNECTED, 

je investice, ze které těží celá rodina, protože díky ní už není 

přístup do domu podmíněn těžkým svazkem klíčů. Rodiče mohou 

pustit dítě domů, aniž by opustili kancelář, nebo během několika 

vteřin zkontrolovat na svém chytrém telefonu, zda jsou zavřená 

vjezdová vrata. Inteligentní dům si navíc pomocí algoritmů 

dokáže sám zapamatovat způsob života jeho obyvatel a myslet 

za ně na provedení základních úkonů, jako je aktivace alarmu 

nebo pohybového čidla, nebo díky GPS - otevřít bránu chvíli před 

příjezdem k nemovitosti. 

Jsem 
smartCONNECTED
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SCÉNÁŘ 
VRACÍM SE DOMŮ

Zařízení se automaticky otvírají a 
alarm je deaktivován, jakmile se 
přiblížím k domu (díky systému 

GPS).

SCÉNÁŘ 
ODCHÁZÍM Z DOMU
Zavírá všechna zařízení 
a aktivuje alarm, když odcházím.

SCÉNÁŘ ZKONTROLUJ
Kontrola zařízení, která ovládají 
přístup. 

SCÉNÁŘ ZAMKNI
Všechny vchody jsou uzavřeny. 

SCÉNÁŘ OTEVŘI
Všechny vchody jsou otevřeny. 

SPOUŠTĚNÍ 
JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ

• Ovládejte brány a dveře na dálku
• Využívejte možnosti GPS
• Zůstaňte v kontaktu se svým domem

DOŘEJTE SI POHODLÍ 
A BEZPEČÍ

SmartCONNECTED uvádí automatická sekční vrata WISNIOWSKI do další etapy rozvoje výrobků a jejich přizpůsobení čím dál, tím náročnějším 
zákazníkům. Na jedné straně je to možnost ovládat tato zařízení chytrým telefonem, na straně druhé je úplná kontrola a kontakt s domem z 
každého místa na světě. io-homecontrol® umožňuje bezdrátové připojení pohonu AWso 2018 Connected k systému smart home, který je řízen 
zvolenou centrálou značky Somfy: TaHoma® Premium nebo Connexoon s aplikací Connexoon Access. Vytvoření kompletního inteligentního domu 
poskytuje řadu výhod a doplňkových funkcí, které zajišťují pohodlí každý den. 
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Na bezpečné používání automatických vjezdových bran nemá vliv pouze jejich 

konstrukce, ale také správně zvolený pohon. Proto v naší nabídce doporučujeme, 

které automaty jsou vhodné pro daný druh brány. Jejich různé verze a doplňkové 

funkce umožňují přizpůsobit vjezdovou bránu individuálním potřebám a očekávané 

úrovni funkčnosti. Navíc doporučujeme umístit pohon do sloupu brány, aby byl 

chráněn proti nepovolanému přístupu a atmosférickým podmínkám. Všechny brány 

v nabídce WISNIOWSKI jsou vybavené značkou CE, která potvrzuje shodu výrobků 

s pokyny normy PN-EN 13241-1.

MODERN AW.10.200

Automatika
K VJEZDOVÝM BRÁNÁM 
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AWso 2018 AWso 2018 Pro
AWso 2018 Pro FAST

AWso 2018
Connected

Použití
do 4500 [mm]  volitelně 

od 4500 [mm] do 6000 [mm] —  

Jednoduché programování   

Automatická volba pracovních parametrů   

Pomalý START a STOP   

Možnost libovolné konfigurace   

Wyświetlacz   

Bezpečnost

Detekce překážek   

Fotobuňky   

Bezpečnostní lišta volitelně volitelně volitelně

Rádiové 
ovládání

WISNIOWSKI   —

RTS volitelně volitelně volitelně

io volitelně volitelně 

Počítadlo cyklů   

Záznam posledních chyb   

Signalizační světlo   

Možnost rozšíření —  

Nastavení výšky ozubeného kola   

Nouzové odblokování pohonu   

Inteligentní 
technologie

Ri-Co volitelně volitelně volitelně

Connexoon — — 

TaHoma Premium — — 

Dálkové ovládání vysílač vysílač mobilní aplikace

POHONY SKRYTÉ VE SLOUPU
TECHNICKÉ ÚDAJE

je moderní, bezpečná a spolehlivá rádiová technologie Somfy, umožňující ovládání zařízení v rámci myšlenky 
„inteligentního domu“. Díky jejímu použití pohon nejen přijímá pokyny od rádiových ovladačů, ale může vysílat 
rovněž zpětná hlášení.
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BFT Deimos ULTRA 
BT SOMFY Elixo RTS SOMFY Elixo io

Použití do 6000 [mm]   

Jednoduché programování   

Automatická volba pracovních parametrů   

Pomalý START a STOP   

Možnost libovolné konfigurace   

Displej   

Bezpečnost

Detekce překážek   

Fotobuňky   

Bezpečnostní lišta volitelně volitelně volitelně

Rádiové 
ovládání

BFT  — —

SOMFY RTS —  —

SOMFY io — — 

WISNIOWSKI volitelně volitelně volitelně

Baterie záložního napájení   

Počítadlo cyklů   

Záznam posledních chyb   

Signalizační světlo

Možnost rozšíření   

Nouzové odblokování pohonu   

Inteligentní 
technologie

Ri-Co volitelně volitelně volitelně

Connexoon — — 

TaHoma Premium —  

Dálkové ovládání vysílač vysílač mobilní aplikace

POHONY VNĚ SLOUPU
TECHNICKÉ ÚDAJE
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BFT Phobos
BT A25/A40

BFT Kustos 
ULTRA 
BT A40

BFT Giuno 
ULTRA 

BT A20/A50

SOMFY
Ixengo 

L 3S RTS

SOMFY
Ixengo 
L 3S io

SOMMER
twist E/EL

Použití

do 4000 [mm]      

do 5000 [mm]      

do 6000 [mm]      —

do 8000 [mm] — —  — — —

Jednoduché programování      

Automatická volba pracovních parametrů      

Pomalý START a STOP      

Možnost libovolné konfigurace      

Displej      

Bezpečnost
Detekce překážek      

Fotobuňky      

Rádiové 
ovládání

BFT    — — —

SOMFY RTS — — —  — —

SOMFY io — — — —  —

Sommer — — — — — 

WISNIOWSKI volitelně volitelně volitelně volitelně volitelně volitelně

Baterie záložního napájení — — —   —

Počítadlo cyklů      —

Záznam posledních chyb      —

Signalizační světlo volitelně volitelně volitelně   volitelně

Možnost rozšíření      

Nouzové odblokování pohonu      

Inteligentní 
technologie

Ri-Co volitelně volitelně volitelně volitelně volitelně volitelně

Connexoon — — — —  —

TaHoma Premium — — — *  —

Dálkové ovládání
vysílač vysílač vysílač vysílač mobilní aplikace vysílač

LINEÁRNÍ POHONY
TECHNICKÉ ÚDAJE
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BFT Virgo 
SMART BT BFT Igea BT SOMFY Axovia

MultiPro RTS
SOMFY Axovia

MultiPro io
CAME Ferni

F1024

Použití

do 4000 [mm]     

do 5000 [mm] —    

do 6000 [mm] — — — — 

Jednoduché programování     

Automatická volba pracovních parametrů     

Pomalý START a STOP     

Možnost libovolné konfigurace     

Displej     —

Bezpečnost
Detekce překážek     

Fotobuňky     

Rádiové 
ovládání

BFT   — — —

SOMFY RTS — —  — —

SOMFY io — — —  —

CAME — — — — 

WISNIOWSKI volitelně volitelně volitelně volitelně volitelně

Baterie záložního napájení — —   —

Počítadlo cyklů     —

Záznam posledních chyb     —

Signalizační světlo volitelně volitelně   volitelně

Možnost rozšíření     

Nouzové odblokování pohonu     

Inteligentní 
technologie

Ri-Co volitelně volitelně volitelně volitelně volitelně

Connexoon — — —  —

TaHoma Premium — — *  —

Dálkové ovládání vysílač vysílač vysílač mobilní aplikace vysílač

POHONY SE ZALOMENÝM RAMENEM
TECHNICKÉ ÚDAJE

* - ovládání bez zpětné vazby
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Výrobky prezentované na snímcích mají často speciální vybavení a ne vždy odpovídají standardnímu provedení • Složka nepředstavuje nabídku ve smyslu Občanského zákoníku • Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny • 
POZOR: Barvy a odstíny skla představené ve složce je nutné považovat za výhradně orientační • Všechna práva vyhrazena • Kopírování a používání, i jen částečné, pouze se souhlasem WISNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 10/20/CS

www.wisniowski.pl

OBJEVTE 
VÍCE… 


