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Sveiki atvykę į WIŚNIOWSKI durų 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 gaminame 
šimtus tūkstančių gaminių per metus. Dėl pažangių technologijų, išbandytų medžiagų ir novatoriškų techninių idėjų savo klien-
tams 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.



WIŚNIOWSKI durys yra universalus sprendimas bet kuriems namams. Priklausomai nuo 
funkcijos, kurią jos turi atlikti – kaip išorinės, vidinės, techninės, stiklinės durys – jos turi puikius 
parametrus, kurie atitinka jų paskirtį. Dizaino universalumas lengvai priderinamas prie tradicinio 
ir modernaus pastato bei interjero dizaino.  
Atsiverkite WIŚNIOWSKI durų formai, funkcionalumui ir ilgaamžiškumui. 

WIŚNIOWSKI. Geriausia investicija į Jūsų statybas.



Spalvos MAT struktūra, 
DEKOR ir medžio imitacija

Praėjimo kontrolės elementai
Bluetooth – durų atidarymas mobiliuoju telefonu, pirštų 
antspaudų skaitytuvu, nerūdijančio plieno klaviatūra, 
atstuminių kortelių skaitytuvu, Smart-Touch funkcija,  
4 kanalų nuotolinio valdymo pulteliu.

FUNKCIONALUMAS

ALIUMINĖS LAUKO DURYS
Saugumas, šilumos izoliacija ir funkcionalu-
mas – pagrindiniai WIŚNIOWSKI lauko durų 
CREO (galimi įvairūs papildomi priedai) ir 
DECO (su įdėtiniu segmentu) parametrai. 
Apgalvoti techniniai sprendimai suteikia 
visišką saugumą ir praėijmo kontrolę. Tokios 
durys patikimai apsaugo nuo nekviestų sve-
čių. Papildoma įranga durų atidarymą bei 
uždarymą padaro komfortiškesniu bei pa-
prastesniu. Moderni, trijų kamerų šiluminė 
izoliacija ir specialūs modifikuoti izoliaciniai 
atskirėjai leidžia pasiekti optimalius šilumi-
nės izoliacijos koeficientus, taip suteikiant 
puikią apsaugą nuo drėgmės ir šalčio. Visi 
durų elementai puikiai dera tarpusavyje, 
o įvairus, universalus dizainas, plati spalvų 

bei dekoro gama ir įvairių formų stiklinimo 
elementai leis išsirinkti duris tiek pagal 
asmeninius poreikius, tiek pagal architektū-
rinius sprendimus.

1) CREO durims, kurių išmatavimai 1400 x 2500 mm.

Elektroninė akutė su durų skambučiu
Metalinė lauko sąlygoms atspari konstrukcija. Akutė, kuri 
realiu laiku rodo, kas yra už durų, ir nuotraukos, kurios 
išsaugomos SD kortelėje. 3,5” platus ekrano matymo 
kampas fiksuoja ryškų ir aiškų atvaizdą.

DIZAINASGARSO IZOLIACIJAPUIKI IZOLIACIJA

1)



SAUGUMAS

RAL spalvų paletė, MAT struktūra, 
ir medžio imitacija

PLIENINĖS TECHINĖS DURYS
Funkcionalų komunikacijų planavimą gali 
palengvinti WIŚNIOWSKI techninės durys – 
taip pat ir ECO ir ECO BASIC serija. Dizainas 
ir durų varčia pagaminta iš patvarių me-
džiagų puikiai atlaiko procesus, susijusius su 
ilgaamžiu durų veikimu. Jos sukurtos viso-
mis aplinkybėmis suteikti saugumo pojūtį. 
Suprojektuotos ir pagamintos atkreipiant 
dėmesį net į mažiausias detales, galimos 
įvairių spalvų, padengimų, ir varčios storio 
(40 ir 60 mm), kas leidžia rasti lengvesnį 
sprendimą. Priešgaisriniai modeliai užpildyti 
ugniai atspariu užpildu, turi EI 30 ir EI 60 

atsparumo klases. Tai daro jas ypatingai 
sandarias, taigi jos tinkamos naudoti kaip 
durys į katilinę arba į kitas techinines patal-
pas taip padidinant namų saugumą.

ATSPARUMAS UGNIAI DŪMŲ NELAIDUMAS

U formos rankena ir įprasta rankena 
(papildomi preidai)

spalvos: nerūdijantis plienas

SAUGUMAS



ELEGANCIJA

STIKLINĖS DURYS
Įvairūs išpildymo variantai ir pilnas paden-
gimo spektras suteikia nesuskaičiuojamas 
stiklo durų formos kūrimo galimybės. 
Kiekvienas elementas pritaikytas pabrėžti 
stiklo paviršiaus privalumus, taip padary-
damas duris patraukliu dizaino elementu. 
Jos gali būti integruotos į stiklinę sieną. 
Stiklo dekoravimui mes naudojame visus 
įmanomus metodus: 
› laminavimas su nuotrauka, 
› viso paviršiaus arba fragmentų apdoroji-

mas smėliu, 
› frezavimas,
› gili drožyba, kuri suteikia 3D vaizdą, 
› dekoravimas Swarovski kristalais. 

FORMA

WIŚNIOWSKI STIKLINIŲ DURŲ PAVYZDŽIAI



WIŚNIOWSKI Home Inclusive kolekcijoje į vieningą stilistinę 
dermę susijungia vartai, durys ir aptvėrimas. Tai puikus pro-
jektavimo, orientuoto į naudingojo ploto darną ir atspindinčio 
tarptautinio dizaino tendencijas, pavyzdys. HOME INCLUSIVE 
kolekcija laimėjo „Gero Dizaino 2014“ apdovanojimą, įsteigtą 
Industrinio Dizaino Instituto, taip pripa-
žįstant produkto originalumą ir produk-
to sprendimus.

WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

Protinga WiControl praėjimo 
kontrolės sistema

Šios sistemos dėka galite atsidaryti 
ar uždaryti vartus ar duris 

naudodamiesi išmaniuoju telefonu, 
taip pat gauti informaciją apie 

esamą jų būklę. 

Konkursas dėl geriausiai sukurtų produktų ir paslaugų Len-
kijos rinkoje, kurį organizuoja Industrinio Dizaino Institutas.

* eng. Good Design



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

www.wisniowski.pl
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Ieškote kitokių sprendimų?
Turime Jums ką pasiūlyti!

Paveikslėlyje pavaizduoti gaminiai dažnai turi specialią įrangą ir ne visada atitinka standartinę gamybą • Bukletas – tai ne pasiūlymas pagal Civilinį kodeksą • Gamintojas pasilieka teisę daryti pakeitimus 
• DĖMESIO: buklete pateiktos spalvos yra tik iliustracinės • Visos teisės saugomos • Dauginti ir naudoti pateiktą medžiagą ar jos dalis galima tik gavus WIŚNIOWSKI Sp. z. o. o. S.K.A., sutikimą • 02/16/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. 13 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


