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Tervetuloa WIŚNIOWSKI -aitamaailmaan

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.



WIŚNIOWSKI-aitamme merkitsee tonttisi. Siitä tulee kotipiirisi vartija.
Asiakkasodotustemme mukaan olemme luoneet kymmeniä malleja, jotka ovat helposti 
yhdisteltävissä sekä perinteisiin että moderneihin rakennuksiin.
Ajo- ja käyntiporttiratkaisumme avulla voit varmistaa tonttisi kulunvalvonnan.
Tutustu maineikkaisiin, käytännöllisiin ja kestäviin WIŚNIOWSKI tonttiaitausjärjestelmiin.

WIŚNIOWSKI. WIŚNIOWSKI kruunaa rakennusprojektisi.



WIŚNIOWSKI-aidat on systeemiratkaisuja, jotka on vapaasti ja täydellisesti sovitettavissa 
toisiinsa tontin luonteen mukaan. Oikein valittujen komponenttien asennus on helppoa 
ja nopeaa myös näissä projekteissa, joissa uusi aita yhdistetään vanhaan.
Järjestelmään kuuluvat: liukuportit, pariportit, käyntiportit, aitaelementit ja tolpat sekä 
runsas tarvikevalikoima, mukaanlukien postilaatikot, kärjet, peitelistat, kiinnikkeet ja 
alkukirjaimet.
Räätälöi aitaasi ja lisää siihen erikoispiirteitä - valittuihin malleihin voit lisätä alkukirjaimet 
tai talonumerosi. Useampi aitausvaihtoehto kustannusar-

vioineen vain parissa minuutissa?
Nyt se on mahdollista - kysy jälleenmyy-
jältämme.

AW EXPERT SOVELLUS

Liukuportti
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MODUULIRAKENNE



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

Olemme luoneet kokoelmaan parikymmentä mallia, koottuna kuu-
teen aitausjärjestelmään. Voit valita klassisista, moderneista, tyylik-
käistä ja koristeellisista malleista. Laajan sävyvalikoiman ja yllättävien 
viimeistelymuotojen ansiosta voit saada aikaan mielenkiintoisia 
koriste-efektejä.
Nämä ovat ainutlaatuiset tyylikkäät mallistot! RAL-värikartan sävytErikoissävyt

Tolppa Pariportti

Käyntiportti

Postilaatikko

MUOTOILU



PITKÄAIKAISTA KESTÄVYYTTÄ

TURVALLISUUS
Toiminnallisen ja käyttövarman tontille 
kulun ehtona on oikein valittu ajoportti.
Voit valita perinteisen pariportin tai käyt-
tömukavamman liukuportin. Kantoraken-
teensa ansiosta liukuportti toimii sujuvasti 
kaikissa olosuhteissa.
Turvallisuutta ja käyttömukavuutta ajatellen 
koneisto on piilotettu aitatolppaan - koneis-
to avattavissa vain avaimella.
Tolppa suojaa koneistoa säävaikutuksilta.

Vain oikein suojattu aita varmistaa rauhan 
tontillesi vuosienkin päästä. Se on viisas 
valinta ilman päällemaalaustarvetta.
WIŚNIOWSKI-aidat valmistetaan kestä-
vimmästä aineesta (teräs) ja suojataan 
korroosiolta parhaalla kuumasinkitys-
menetelmällä, joka on lisäksi vahvistet-
tu DUPLEX-jauhemaalatuilla pinnoilla. 
Hallinnamme jokaista tuotantovaihetta ja 
varmistamme parhaan mahdollisen laatu-
tason. Lopuksi vahvistamme sen 10 vuoden 
korroosiotakuullamme aitojen teräsele-
menttien osalta.

polyesteri-
jauhemalli

*  WIŚNIOWSKI antaa 10 vuoden korroosionestetakuun kuumasinkite-
tyistä ja jauhemaalatuista ajo- ja käyntiporteista sekä aitaelementeis-
tä ja tolpista.

rautafosfatointi

sinkkikerros
(kuumasinkitys)

kromiton 
passivointiteräselementti

TURVALLISUUS

LUOTETTAVUUS

Automaattinen portti on varustettu merk-
kivalolla ja ylikuormituskatkaisijalla sekä 
tarvittaessa valokennoilla ja tuntoreunoilla.
Automaattiset portit täyttävät tiukat 
turvallisuusnormit, joka on vahvistettu CE-
merkinnällä.

DUPLEX-järjestelmässä suojatun umpiele-
mentin läpileikkaus



WIŚNIOWSKI Home Inclusive -kokoelma sisältää tyyliltään 
yhtenäiset portit, ovet ja aidat.
Se on erinomainen osoitus käyttökelpoisen tilan johdonmu-
kaiseen integrointiin suuntautuvasta suunnittelusta, mikä on 
nykyisten kansainvälisten trendien mukaista. Home Inclusive 
-kokoelma voitti Institute of Industrial Designin Good Design 
2014 -palkinnon osoituksena tuote-
ratkaisujen omaleimaisuudesta.

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.

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 
Sp. z o.o. S.K.A.:n antaman luvan perusteella • 05/17/FI

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153 
Puhelin: +48 18 447 7111  
Faksi: +48 18 447 7110

www.wisniowski.se
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