
Hegn 
til ejendomme



Velkommen til verdenen af WIŚNIOWSKI hegn

Udført med gennemført passion i 25 år, stammer WiŚnioWSKi navnet fra grundlæggeren og ejeren – Andrzej Wiśniowski. 
Hans drøm om funktionelle, fjernstyrede døre var begyndelsen på en historie. i dag, på et areal, som dækker mere end 80.000 m2, 
producerer vi årligt hundredtusindvis af produkter. Udført ud fra avancerede teknologier, kvalitetsmaterialer og vores egne inno-
vative tekniske ideer, kan vi give kunderne garantien for et godt valg. Vi har et Certificeret integreret Kontrolsystem som følger 
Pn-en iSo 9001:2008 standarden, samt occupational Health and Safety, oHSAS 18001:2007 certifikatet. dette forpligter os til, at 
lave løbende forbedringer til vores produkter og processer samtidig med, at vores erfaring skaber garanti for stabilitet og ansvar for 
produktet i løbet af dets levetid. dette skaber også grundlaget for vores løfte om den højeste kvalitet. 



WIŚNIOWSKI hegn vil markere dit område. Som sikkerhed, vil det være en beskyttelse for dit 
hjem. Ud fra ønsker og krav fra vores kunde, har vi skabt dusinvis af designs, som nemt vil 
passe ind i traditionelle og moderne bygninger. Komfortable løsninger af motoriserede porte og 
låger vil skabe kontrol med adgangen til din ejendom.
Åben op for de prestigefyldte, funktionelle og holdbare WIŚNIOWSKI hegnløsninger.

WIŚNIOWSKI. Kroningen af dine bedrifter.



WIŚNIOWSKI hegn er systemløsninger, som kan kombineres og perfekt tilpasses til 
ethvert hjem. Perfekt kombinerede komponenter sikrer hurtig og nem installation, også 
til eksisterende hegn.
Systemet inkluderer: skydeporte, tofløjede porte, låger, pæle og en lang række af sup-
plerende tilpasninger: postkasser, spydspiser, dækning til monteringsbeslag og initialer.
Personliggør dit hegn og giv det karakter – i nogle typer af designs, kan du inkludere 
initialer eller husnummer.

Hegndesign i mange variationer med 
prisestimat på blot få minutter? 
Dette er nu muligt – se mere hos vores 
forhandlere. 

AW EXPERT LØSNING
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AW.10.72 AW.10.08 AW.10.56 AW.10.66 AW.10.101

Vi har samlet en række løsninger af designs inkluderet i vores seks 
hegnsystemer. Du kan vælge mellem klassiske, moderne og multi-
ornamerede designs. Et stort udvalg af farver og overraskende over-
fladedesigns giver mulighed for, at skabe dekorative e�ekter. Dette 
er unikke kollektioner med stil! RAL farverSpecielle farver 
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LANG LEVETID

SIKKERHED
Den afgørende faktor for en funktionel og 
stabil adgang til en ejendom er en korrekt 
størrelse port.
Vi kan vælge en traditionel tofløjet port 
eller en mere komfortabel en af slagsens – 
en skydeport. Dets udkragede design giver 
jævn drift under ethvert forhold. For sikker 
–og bekvemmelighed, er portens motor 
gemt i en pæl integreret med designet og 
adgang til kontrolenheden er kun mulig 
med en nøgle. Ud over dette, beskytter 
pælen mekanismen imod vejret. 

Kun et velbeskyttet hegn giver dig ro 
i sindet i årevis. Dette er en rationel valgmu-
lighed uden, at skulle gennemgå gentagen 
renovering af overfladen. WIŚNIOWSKI 
hegn er udført i det mest holdbare ma-
teriale – stål, og vi beskytter dem imod 
korrosion via vores DUPLEX system, hvor vi 
varmegalvaniserer og pulverlakerer.  
Vi overser processen ved hvert stadie og 
sikrer den højest mulige kvalitet.  
Vi bekræfter dette via en ti års garanti imod 
korrosion på stålhegn. 

KORROSIONSBESKYTTELSE SIKKERHEDGARANTI

ÅRS
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*  WIŚNIOWSKI tilbyder 10 års korrosionshindrende garanti 
på varmegalvaniserede og pulverlakerede porte, låger, 
sektioner og pæle.
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SIKKERHED

PÅLIDELIGHED

Den automatiske port har en advar-
selslampe og en afbryderknap; den kan 
også udstyres med fotoceller og sikker-
hedsstrimmel. Portene opfylder strenge 
sikkerhedskrav, hvilket bekræftes af et 
CE-mærke.

Tværsnit af et DUPLEX 
systemsikret Element



WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

Den seneste WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE, kollektion 
inkluderer porte, døre og hegn, alle forbundet i én samlet 
stilfuld linje. Det er et fremragende eksempel på et design, 
hvor der er fokus på, at opnå stilrenhed i det tilgængelige 
rum, som reflekterer tidens trend.

DEBUT 2014



"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.se

N = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"PORTE  |  DØRE  |  HEGN

Når du kigger efter alternative løsninger, 
så lad os inspirere dig

Produkterne vist i magasinet kan stemme u overens med nuværende tilgængelige produkter • Denne brochure udgør ikke et tilbud i henhold til cilvilretten • Producenten forbeholder sig retten til, at 
foretage ændringer • NOTE: de aktuelle farver kan variere i forhold til de vist i denne brochure • Alle rettigheder forbeholdes • Reproduktion og brug, inklusiv delvis, er kun lovlig i henhold til samtykke 
fra „WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. • 05/14/DA


