Bramy garażowe
UniPro

Witamy w świecie bram garażowych WIŚNIOWSKI

Produkujemy z pasją od 25 lat. Marka WIŚNIOWSKI pochodzi od nazwiska jej Założyciela i Właściciela – Andrzeja Wiśniowskiego.
Jego marzenie o funkcjonalnych, zdalnie sterowanych bramach dało początek tej historii. Dziś na ponad 80 000 m2 wytwarzamy
setki tysięcy produktów rocznie. Dzięki zaawansowanym technologiom, sprawdzonym materiałom i własnej, innowacyjnej myśli
technicznej dajemy naszym Klientom pewność dobrego wyboru. Posiadamy Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania
w oparciu o normę Jakości PN-EN ISO 9001:2008 oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy OHSAS 18001:2007. To zobowiązanie do
ciągłego doskonalenia procesów i produktów. Nasze doświadczenie daje gwarancję stabilności i odpowiedzialności za produkt
w całym cyklu jego życia. To również promesa najwyższej jakości i bezpieczeństwa użytkowania.

Możesz wybierać spośród kilku rozwiązań bram garażowych segmentowych, uchylnych,
roletowych i rozwiernych. Taka różnorodność to wynik znajomości potrzeb naszych
Klientów. Daj się zaskoczyć wieloma możliwościami. Przed Tobą prestiżowe, bezpieczne
i funkcjonalne garażowe bramy segmentowe WIŚNIOWSKI.
WIŚNIOWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.

V-przetłoczenia
Bez przetłoczeń

Spójne aż po najdrobniejszy szczegół. Łączymy precyzyjne wykonanie, dbałość o szczegóły z ogromną ofertą wzorów, kolorów
i aplikacji ozdobnych, integrując cechy funkcjonalne i estetyczne.
Dzięki temu możesz dostosować bramę do dowolnego elementu
architektonicznego, tworząc własną koncepcję otaczającej Cię
rzeczywistości.

DESIGN

Okleiny imitujące drewno,
stal i inne powierzchnie

Kolory z palety RAL

KOMFORT
CIEPŁO, CICHO.
Brama segmentowa zapewnia wyjątkowy
komfort termiczny i akustyczny. Decyduje o tym
konstrukcja płaszcza bramy wykonana z paneli
wypełnionych pianką termoizolacyjną, system
uszczelnień na całym obwodzie i uszczelnienia
międzypanelowe oraz nieprzemarzająca ościeżnica dolegająca całą płaszczyzną do ściany
garażu.
Wybierając bramę UniPro zyskujesz ochronę budynku i domowników przed zimnem i hałasem.
(1)
(2)

Dla bramy o wymiarach referencyjnych 3500 x 2400 mm.
Dla bramy o wymiarach referencyjnych 3000 x 2500 mm.

Przetłoczenia kasetonowe

Przetłoczenia niskie
Przetłoczenia wysokie

80 mm

Brama automatyczna UniPro Nano80
Konstrukcja bramy segmentowej UniPro Nano80
przystosowana jest do warunków zabudowy,
gdzie niskie nadproże uniemożliwia montaż bramy
automatycznej.
UniPro Nano80 może być stosowana nawet do
nadproża o wysokości 80 mm, zwiększając komfort
użytkowników garażu.

Panel termoizolacyjny WIŚNIOWSKI

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO
Jednym z najważniejszych aspektów
użytkowania bramy garażowej jest bezpieczeństwo, dlatego oprócz bezpiecznej
konstrukcji ważne jest zastosowanie
zabezpieczeń niezbędnych do zapewnienia
pełnej ochrony użytkowników.
Są to m.in.:
• panele o specjalnym kształcie, uniemożliwiające przytrzaśniecie palców,
• specjalnie wyprofilowane prowadnice
zapobiegające wypadnięciu rolek,
• zabezpieczenie przed pęknięciem
sprężyn,
• hamulec bezpieczeństwa zapobiegający
opadnięciu płaszcza w przypadku pęknięcia lin stalowych,
• fotokomórki,
• zabezpieczenie przeciążeniowe w sytuacji zetknięcia dolnej krawędzi z przeszkodą (w bramach automatycznych).
Bramy UniPro spełniają rygorystyczne
wymagania w zakresie bezpieczeństwa
w oparciu o Normy Europejskie, dlatego są
oznaczone znakiem CE.

TRWAŁOŚĆ NA LATA

FUNKCJONALNOŚĆ

Już na etapie projektowania wykorzystujemy rozwiązania wydłużające czas użytkowania bram. Stosujemy ocynkowane elementy, z których wykonane są podzespoły.
Sprężyny skrętne – mechanizm wyważający
pracę bramy – zaprojektowane zostały na
20 tysięcy cykli, to prawie 14 lat sprawnego
działania przy 4 cyklach dziennie!
Ponadto zamknięta budowa panelu zapewnia jego wyjątkową sztywność, w miejscu
montażu zawiasów posiada on aż 5 warstw
zagiętej blachy. Dodatkowo łożyskowane
rolki gwarantują płynną i łagodną pracę
bramy.

90° kąt otwarcia – bramy segmentowe
w trakcie ich pracy nie zajmują przestrzeni
przed garażem. Ich płaszcz podnosi się
pionowo do góry i chowa pod sufitem.
Precyzyjnie zaprojektowany system
prowadzenia skrzydła bramy zapewnia
cichą i płynną pracę nawet przy jej ręcznej
obsłudze.

ERGONOMIA

WIŚNIOWSKI
HOME INCLUSIVE

Inteligentny system kontroli
dostępu WiControl
Dzięki niemu przy użyciu smartfona
mozesz otworzyć/zamknąć bramę
lub drzwi, jak również uzyskać
informację zwrotna o ich statusie.

Kolekcja WIŚNIOWSKI Home Inclusive łączy jedną linią stylistyczną bramy, drzwi i ogrodzenia.
To świetny przykład projektowania zorientowanego na spójność przestrzeni użytkowej, odzwierciedlającego tendencje
światowego designu. Za unikatowość tego rozwiązania kolekcja Home Inclusive otrzymała nagrodę
Państwowego instytutu wzornictwa
Przemysłowego, Dobry Wzór 2014.
Konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na
polskim rynku organizowany przez Instytut Wzornictwa
Przemysłowego.

Szukasz innych rozwiązań,
pozwól się zainspirować!
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