UniPro
-autotallinovet

Tervetuloa WIŚNIOWSKI autotalliovimaailmaan

Meidän takanamme on 25 vuoden tuotantohistoriaa. WIŚNIOWSKI -nimi on peräisin yrityksen perustajalta ja omistajalta –
– Andrzej Wiśniowskilta. Hänen haaveensa toimivista, kauko-ohjatuista porteista aloitti tämän tarinan. Nykyään tuotamme satoja
tuhansia tuotteita 80 000 m2 -suuruisilla tehtaillamme. Edistyneen teknologian, testattujen materiaalien ja oman innovatiivisen
tekniikkamme ansiosta tarjoamme asiakkaillemme varmuuden oikeasta valinnasta. Käytössämme on PN-EN ISO 9001:2008 ja
OHSAS 18001:2007 -mukainen hallinta- ja työturvallisuusjärjestelmä. Tämä velvoittaa prosessiemme ja tuotteidemme jatkuvaan
kehittämiseen. Kokemuksemme on luotettavuuden ja tuotevastuun tae koko elinkaaren aikana. Se varmistaa myös huippulaadun
ja käyttöturvallisuuden.

Voit valita useamman nosto-, kippi-, rulla- ja pariovityyppien joukosta.
Laaja valikoimamme pohjautuu asiakkaitemme tarpeisiin. Anna itsesi inspiroitua mahdollisuuksien runsaudesta. Tarjoamme tyylikkäitä, turvallisia ja käytännöllisiä WIŚNIOWSKIautotalliovia.
WIŚNIOWSKI. WIŚNIOWSKI kruunaa rakennusprojektisi.

V-kuvioilla
Tasapintainen

Yhtenäinen tyyli kaikissa yksityiskohdissa. Yhdistämme huolellisen viimeistelyn, tarkkuuden ja valtavan malli-, väri- ja koristevalikoiman, toiminnallisten ja esteettisten ominaisuuksien sovittamiseksi saumattomasti toisiinsa.
Näin voit sovittaa autotallisi oven sen rakennustyyliin ja suunnitella ympäristösi oman konseptisi mukaan.

MUOTOILU

Puunäköiset viilut,
teräs ja muita pintoja

RAL-värikartan sävyt
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LÄMMÖNERISTYS

ÄÄNIERISTYS

LÄMMIN JA HILJAINEN.
Nosto-ovi takaa ainutlaatuisen lämpö- ja äänimukavuuden.
Tämä on saavutettu implementoimalla lämmöneristysvaahto sekä runko- ja levytiivisteitä ja lämmöneristeinen karmi, joka pysyy kiinni autotallin
seinässä koko pinnallaan.
UniPro-nosto-ovi suojaa melulta ja kylmyydeltä.
(1)
(2)

Oviin, joiden koko on 3 500 × 2 400 mm.
Oviin, joiden koko on 3 000 × 2 500 mm.

Neliömäiset peilikuviot

Matala kuvio
Korkea kuvio

80 mm

YLÄTILA

UniPro Nano80 -autotallinovi
UniPro Nano80 -lamelliovi sopii tiloihin, joiden
matala ylätila rajoittaa mahdollisuutta asentaa
automaattinen autotallinovi.
UniPro Nano80 -autotallinovi voidaan asentaa jopa
huoneeseen, jossa on vain 80 mm ylätilaa. Tämä
parantaa autotallin käyttökokemusta.

Lämmöneristelevy WIŚNIOWSKI

TURVALLISUUS

Käyttösyklimäärä

TUHATTA

LUOTETTAVUUS

TURVALLISUUS
Turvallisuus on avainasemassa minkä
tahansa autotallinoven kohdalla. Siksi
autotallinovissamme yhdistyvät turvallinen
rakenne ja useat suojalaitteet, ja käyttäjät
ovat täten täysin suojassa.
Turvallisuusratkaisuihin kuuluvat:
• paneelien muotoilu niin, että sormet eivät
jää väliin,
• pyörien kiskoilta suistumisen estävä
ohjainten rakenne,
• jousen katkeamisen suojalaite,
• turvajarru, joka estää portin liikkuvaa
osaa putoamasta teräsvaijerin katketessa,
• valokennot,
• ylikuormitussuojaus, joka estää onnettomuudet, jos oven alareuna osuu esteeseen (automaattiset ovet).
UniPro-autotallinovi täyttää vaativimmatkin eurooppalaisten standardien mukaiset
turvallisuusvaatimukset, ja sillä on CEmerkintä.

PITKÄAIKAISTA KESTÄVYYTTÄ

TOIMINNALLISUUS

Olemme toteuttaneet autotalliovien
elinikää pidentäviä ratkaisuja jo suunnitteluvaiheessa. Ovikomponenttien tuotantoon
käytetään sinkitettyjä elementtejä.
Kääntöjouset – autotallioven tasapainotusmekanismi – suunniteltu elinkääri on 20
tuhatta työsykliä ja lähes 14 vuotta häiriötöntä toimintaa 4 työsykliä päivässä!
Lisäksi oven suljettu rakenne parantaa
jäykkyyttä. Saranoiden kohdalla nostoovessa on 5 taivutettua peltikerrosta.
Lisäksi laakeroitujen rullien ansiosta ovi
toimii sujuvasti ja hiljaisesti.

90° aukaisukulma – nosto-ovi ei vie
ajoluiskatilaa. Nosto-ovi liikkuu ylöspäin ja
liukuu sisäkaton alle. Tarkasti suunniteltu
ohjainkiskojärjestelmä varmistaa hiljaisen ja
sujuvan toiminnan jopa käsikäyttöisenä.

ERGONOMIA

WIŚNIOWSKI
HOME INCLUSIVE

Älykäs WiControl
-kulunvalvontajärjestelmä.
Järjestelmän avulla portti tai
ovi voidaan avata tai sulkea
älypuhelinta käyttämällä, ja lisäksi
niiden nykyisestä tilasta voidaan
vastaanottaa tietoja.

WIŚNIOWSKI Home Inclusive -kokoelma sisältää tyyliltään
yhtenäiset portit, ovet ja aidat.
Se on erinomainen osoitus käyttökelpoisen tilan johdonmukaiseen integrointiin suuntautuvasta suunnittelusta, mikä on
nykyisten kansainvälisten trendien mukaista. Home Inclusive
-kokoelma voitti Institute of Industrial Designin Good Design
2014 -palkinnon osoituksena tuoteratkaisujen omaleimaisuudesta.
Puolan markkinoiden parhaiten suunniteltujen tuotteiden
ja palvelujen kilpailun järjestää Institute of Industrial Design.
* eng. Good Design

*

Etsitkö muita ratkaisuja?
Anna itsesi inspiroitua.

Kuvista ilmenevät tuotteet ovat usein erikoisvarustettuja, eivätkä aina ole vakiovarustuksen mukaisia • Tämä kuvasto ei toimi tarjouksena Puolan siviililaissa mainitulla tavalla • Valmistaja pidättää
oikeuden muutoksiin • HUOM: Kuvastosta ilmenevät tuotesävyt ovat viitteellisiä • Kaikki oikeudet pidätetään • Jäljentäminen ja kopiointi osittain tai kokonaan on mahdollinen ainoastaan WIŚNIOWSKI
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