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UniPro



Vítejte ve světě garážových vrat WIŚNIOWSKI

Vyrábíme s nasazením již 25 let. Značka WIŚNIOWSKI pochází od jména jejího zakladatele a majitele – Andrzeje Wiśniowského. 
Jeho sen o funkčních, na dálku řízených vratech vytvořil počátek této historie. Nyní na více než 80 000 m2 vyrábíme stovky 
tisíc výrobků ročně. Díky pokročilým technologiím, vyzkoušeným materiálům a vlastním, inovativním technickým myšlenkám 
dáváme našim zákazníkům jistotu dobré volby. Máme certifikovaný integrovaný systém řízení kvality podle normy PN-EN ISO 
9001:2008 a bezpečnosti a zdraví práce OHSAS 18001:2007. To nás zavazuje k neustálému zdokonalování postupů a výrobků. 
Naše zkušenost dává záruku stability a odpovědnosti za výrobek pro celý cyklus jeho životnosti. Je to také příslib nejvyšší 
kvality a bezpečnosti užívání. 



Můžete vybírat z několika řešení garážových skládacích, sklápěcích, roletových a křídlových 
vrat. Taková různorodost je výsledek toho, že známe potřeby našich zákazníků. Nechte 
se překvapit mnoha možnostmi. Před vámi jsou prestižní, bezpečné a funkční skládací 
garážová vrata WIŚNIOWSKI. Připravte se na komfort na dlouhá léta. 

WIŚNIOWSKI. Završení vaší investice.



DESIGN

Spojité až do nejmenšího detailu. Spojujeme precizní provedení, 
pečlivost o podrobnosti s obrovskou nabídkou vzorů, barev a oz-
dobných prvků. Spojujeme tak funkční a estetické vlastnosti.
Díky tomu můžete přizpůsobit vrata pro libovolný architektonický 
prvek a vytvořit tak vlastní koncepci okolní reality. 

Barvy ze vzorníku RALDýhy imitující dřevo, 
ocel a jiné povrchy 

Bez výlisků 

Výlisky V



Automatická vrata UniPro Nano80
Konstrukce segmentových vrat UniPro Nano80 je 
přizpůsobena pro podmínky zabudování tam, kde 
nízký překlad znemožňuje montáž automatických 
vrat.
UniPro Nano80 může být použita dokonce 
i u překladu o výšce 80 mm, a zvýšit tak pohodlí 
uživatelů garáže.

80 mm

KOMFORT

Skládací vrata zajišťují výjimečný tepelný  
a akustický komfort. Rozhoduje o tom plášťová 
konstrukce vrat vyrobená z panelů vyplněných 
tepelně izolační pěnou, systém těsnění po celém 
obvodu a mezipanelová těsnění a nezamrzající 
rám přiléhající celou plochou na zeď garáže. 
Volbou vrat UniPro získáváte ochranu budovy  
a obyvatel před zimou a hlukem.
(1) Pro vrata s referenčními rozměry 5500 x 2250 mm. 
(2) Pro vrata s referenčními rozměry 3000 x 2500 mm. 

TEPLO, TICHO.

Tepelně izolační panel WIŚNIOWSKI

Kazetové výlisky
Mělké výlisky  

Hluboké výlisky



BEZPEČNOST

Jedním z nejdůležitějších aspektů použí-
vání garážových vrat je bezpečnost, proto 
je kromě bezpečné konstrukce důležité 
použití zabezpečení, nutných pro zajištění 
plné ochrany uživatelů. 
Jsou to např.: 
• panely speciálního tvaru, znemožňující 

přiskřípnutí prstů,
• speciálně profilované kolejničky zabraňu-

jící vypadnutí válečků,
• pojistka proti prasknutí pružin,
• ochranná brzda zabraňující poklesu pláš-

tě v případě prasknutí ocelových lan,
• fotobuňky,
• zátěžová pojistka pro případ střetu 

spodního okraje s překážkou (u automa-
tických vrat).

Vrata UniPro splňují náročné požadavky 
v oblasti bezpečnosti podle evropských 
norem, proto jsou označeny značkou CE.

BEZPEČNOST

ERGONOMIE

TRVANLIVOST NA DLOUHÉ ROKY
Již během projektování využíváme řešení 
prodlužující provozní dobu vrat. Použí-
váme pozinkované prvky, ze kterých jsou 
vyrobené komponenty, zkrutné pružiny – 
mechanismus vyvažující provoz vrat – jsou 
navrženy na 20 tisíc cyklů, to je téměř 14 let 
bezchybné činnosti při 4 cyklech denně!
Navíc uzavřená struktura panelu mu zajiš-
ťuje výjimečnou tuhost. V místě závěsů má 
až 5 vrstev vícenásobně ohnutého plechu. 
Válečky v ložiscích navíc zaručují plynulý, 
jemný pohyb vrat. 

FUNKČNOST
90° úhel otevření – skládací vrata při svém 
pohybu nezabírají prostor před garáží. 
Jejich plášť se zvedá svisle vzhůru a skrývá 
pod stropem.
Precizně navržený systém vedení křídla vrat 
zajišťuje tichý a plynulý chod dokonce i při 
ruční obsluze. 



Dobrý design 2014 - Soutěž o  nejlépe navržené výrobky 
a služby na polském trhu, organizovaná Institutem Průmy-
slového designu.

* eng. Good Design

*

Kolekce WIŚNIOWSKI Home Inclusive spojuje do jedné styli-
stické linie vrata, dveře i ohrazení.
Je to skvělý příklad projektování orientovaného na spojitost 
užitkového prostoru, odrážející tendence světového designu. Za 
unikátnost tohoto řešení obdržela kolekce Home Inclusive cenu 
Státního úřadu průmyslového designu, 
Dobrý Vzor 2014. *
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WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

Inteligentní systém kontroly 
přístupu WiControl

Díky němu můžete s pomocí 
chytrého telefonu otevřít/zavřít 
vrata nebo dveře, a také získat 

zpětně informace o jejich stavu.



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

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"

Hledáte jiná řešení, 
nechte se inspirovat

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 prezentované ve složce je nutné považovat výhradně jako náhled • Všechna práva vyhrazena • Kopírování a používání, i jen částečné, pouze se souhlasem firmy 
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 07/16/CS


