
Pramoniniai 
SEGMENTINIAI VARTAI



Sveiki atvykę į „WIŚNIOWSKI“ pramoninių vartų 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 gami-
name šimtus tūkstančių gaminių per metus. Dėl pažangių technologijų, išbandytų medžiagų ir novatoriškų techninių idėjų savo 
klientams 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.



Pramoninius vartus kuriame galvodami apie ergonomiškumą, saugumą, ilgaamžiškumą 
ir patikimą veikimą. Todėl siūlome puikių eksploatacinių savybių gaminius, pritaikytus net 
sudėtingiausiai infrastruktūrai. Tai gaminiai, kurie užtikrina sklandžią komunikaciją ir pagerina 
visos įmonės efektyvumą.  

„WIŚNIOWSKI“. Jūsų investicijos atsipirks.



DIZAINAS

Žinome, koks svarus argumentas pardavimo procese yra patrauklus dizainas.  
Jis suteikia galimybę išsiskirti iš konkurentų. „WIŚNIOWSKI“ vartai projektuo-
jami ir jų dizainas kuriamas siekiant atitikti klientų lūkesčius. Siūlome puikią 
kokybę, dėmesį detalėms ir plačiausią rinkoje spalvų paletę.

Plieniniai vartai su įstiklinta aliuminio 
sekcija, žemo profilio juosta, 
„Woodgrain“ tekstūra.  

NAUJIENA  
Aliumininiai vartai su dviguba 
perforuota skarda.

Plieniniai vartai su durimis, žemas slenkstis, 
V profilio juostos, „Silkline“ tekstūra.DIZAINAS – RAKTAS Į SĖKMĘ

RAL paletės spalvos
ir medžio imitacijos 
apdaila



„WIŚNIOWSKI“ pramoniniai vartai patikimai 
veikia net esant sudėtingoms eksploatavimo 
sąlygoms, ypač vietose, kuriose vyksta intensy-
vus eismas. Užtikrinama didelė galia ir paprasta 
priežiūra. Intensyvioms darbo sąlygoms pritai-
kytos pavarų sistemos nepriekaištingai atlieka 
savo funkciją. Tai išties atsiperkanti investicija 
įmonėms.

(1) Vartai, kurių matmenys 3 000 x 2 500 mm. 
(2) „MakroPro 100“ / „MakroPro Alu 100“ vartai.

MAKSIMALUS NAŠUMAS

FUNKCIONALUMAS

NAUJIENA   FU serijos pavara
- Skirta greitai atidaryti pramoninius vartus.

Dėl įdiegto dažnio keitiklio užtikrinamos 
tolygaus greitėjimo ir stabdymo funkcijos.

NAUJIENA   Belaidė vartų 
uždangos daviklių sistema WSD 
- patikima geriausių gamintojų auto-

matika.

Aliumininiai vartai su įstiklinta 
„VISUAL“ sekcija, lygus plieninis 
apatinis skydelis, „Sandgrain“ tekstūra.

Aliumininiai vartai su įstiklinto-
mis sekcijomis, plieninis apatinis 
skydelis, aukštas juostų profilis, 
„Smoothgrain“ tekstūra.

Kurdami bet kuriuos segmentinius pramoni-
nius vartus laikomės tų pačių projektavimo 
principų. Todėl patikima ir patvari konstruk-
cija garantuoja, kad vartai nepriekaištingai 
veiks net sudėtingiausiomis sąlygomis ir 
atitiks aukščiausius reikalavimus. Tokie speci-
alūs sprendimai kaip originali segmento for-
ma su 5 sluoksnių skardos lenkimo sistema 
užtikrina patikimą elementų tvirtinimą ir dar 
labiau padidina konstrukcijos atsparumą.

PATVARI IR PATIKIMA KONSTRUKCIJA



SAUGUMAS

KOMFORTAS

RŪPINAMĖS JŪSŲ SAUGUMU

SAUGUMAS

Saugos sistemos sumažina bet kokią riziką. Nepri-
klausomai nuo vartų tipo, „WIŚNIOWSKI“ vartai 
užtikrina komfortą ir saugumą.

Segmentinių vartų saugos sprendimai:
 › speciali segmentų forma, neleidžianti prispausti 

pirštų,
 › specialus kreipiamųjų bėgelių profilis, neleidžian-

tis iššokti ratukams,
 › stabdis, blokuojantis vartus trosų trukimo atveju,
 › stabdis, blokuojantis vartus, vartų svorio 

kompensacinės sistemos spyruoklės nutrūkimo 
atveju.

Papildomos priemonės:
 › kraštinė saugos juosta,
 › fotoelementai,
 › vartų pakėlimo blokavimas,
 › spynos ar durų atidarymo jutiklis, 
 › savaime sustojanti pavara (vartai su elektros 

pavara), 
 › variklio apsaugos nuo perkaitimo sistema (vartai 

su elektros pavara), 
 › šviesos širma, 
 › signalizacijos žibintas.

(3) „MakroPro“ vartai, kurių matmenys 4 000 x 4 000 mm. 

NAUJIENA   Šviesos širma
- Apsaugo vartų plotą nekontroliuojamo 
vartų judėjimo atveju.



MakroPro Invest MakroPro Alu Invest MakroPro MakroPro Alu MakroPro 100 MakroPro Alu 100

Medžiaga plienas aliuminis plienas aliuminis plienas aliuminis

Minimalus ciklų skaičius 20 000 20 000 22 000 22 000 100 000 100 000

Šilumos laidumo 
koeficientas  
U [W/m2xK] (1)

1,07 – 1,07 – 1,07 –

Šilumos laidumo 
koeficientas  
U [W/m2xK] (2) 
su viengubu / dvigubu 
stiklu

– 4,46 / 1,52 – 4,46 / 1,52 – 4,46 / 1,52

Vandens laidumo klasė 1 1 1 1 1 1

Vėjo apkrovos klasė 2 3 2 3 2 3

Oro laidumo klasė 4 4 4 4 4 4

Akustinės izoliacijos 
rodiklis Rw [dB] 
be durų / 
su durimis 

23 / 24 23 / 25 23 / 24 23 / 25 23 / 24 23 / 25

Pavaros tipas / 
maitinimas

GFA serija SE
1 x 230 V / 3 x 400 V

GFA serija SE
1 x 230 V / 3 x 400 V

GFA serija SE
1 x 230 V / 3 x 400 V

GFA serija SE
1 x 230 V / 3 x 400 V

GFA serija SI(3)

3 x 400 V
GFA serija SI(3)

3 x 400 V

Saugumo priemonės apsauga nuo trosų trūkimo, apsauga nuo spyruoklės lūžimo(4), kraštinė saugos juosta („Automatik“ pavara), specialios formos segmentai, apsaugantys nuo pirštų 
privėrimo, specialus kreipiamųjų bėgelių profilis, apsaugantis nuo ratukų iššokimo 

Papildoma įranga
skirtingų tipų kreipiamieji bėgeliai, durys, žemas durų slenkstis, fotoelementai, savaime užsišaunanti spyna, kodinė spyna, papildoma spyna, šviesos širma, šviesos si-

gnalizacija, ventiliuojami skydeliai, įstiklintos „VISUAL“ sekcijos, langeliai, „No-Scratch“, „GRAY“, „SATYNA“, „SAN R“ stiklas, ventiliavimo grotelės, siųstuvas, magnetinių 
kortelių skaitiklis, nuolatinės eigos variklis, judesio jutiklis, 50 000 ciklų spyruoklės 

Maksimalus vartų plotis / 
aukštis [mm] 5500 / 4250 5500 / 4250 8000 / 5000 7000 / 5000 8000 / 6000 7000 / 5000

Skydelių profilių juostų 
tipai žemos, aukštos, V, lygios – žemos, aukštos, V, lygios – žemos, aukštos, V, lygios –

Skydelių tekstūros woodgrain, smoothgrain,  
sandgrain, silkline – woodgrain, smoothgrain,  

sandgrain, silkline – woodgrain, smoothgrain,  
sandgrain, silkline –

Standartinės RAL spalvos 1021 (geltona), 3000 (raudona), 5010 (mėlyna), 6002 (žalia), 7016 (grafito), 7032 (pelenų), 8014 (ruda), 9006 (sidabro), 9007 (tamsi sidabro), 9016 (balta)

Nestandartinės spalvos
kitos RAL, 

specialios, medžio 
imitacijos

kitos RAL
kitos RAL, 

specialios, medžio 
imitacijos

kitos RAL
kitos RAL, 

specialios, medžio 
imitacijos

kitos RAL

Konstrukcijos tipas STL, LHp, LHpz STL, LH, HL, HLO, VL, VLO, STLK, HLK STL, HL, VL, STLK, HLK

(1) Vartai, kurių matmenys 4 000 x 4 000 mm      (2) Vartai, kurių matmenys 2 500 x 2 500 mm      (3) Standartas – elektros pavara      (4) Netaikoma „MakroPro 100“ ir „MakroPro Alu 100“ vartams              - netaikoma         

TECHNINIAI 
DUOMENYS

LH - žema LHpz - žema 
garažams

HLO - aukšta 
su pažemintu velenu

VLO - vertikali 
su pažemintu velenu

STLK - standartinė
skersinė

STL - standartinė LHp - žema 
tiesi

HL - aukšta

VL - vertikali HLK - aukšta
skersinė



Ieškote kitokių sprendimų?
Turime Jums ką pasiūlyti!

"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"

Nuotraukose pavaizduoti produktai dažnai pristatomi su papildoma įranga ir ne visada atitinka standartinį variantą • Brošiūra nėra laikoma pasiūlymu pagal Civilinio kodekso nuostatas • Gamintojas 
turi teisę atlikti pakeitimus • DĖMESIO: brošiūroje parodytos spalvos tik pavyzdinės • Visos teisės saugomos • Medžiagą ir jos dalis kopijuoti ir naudoti galima tik gavus „WIŚNIOWSKI“, Sp. z o.o. S.K.A., 
sutikimą. • 02/15/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. 17A 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


