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Velkommen til WIŚNIOWSKIs indhegning

Vi har med lidenskab lavet vores produkter i 25 år. WIŚNIOWSKI-mærket er navngivet efter dets grundlægger og ejer, Andr�ej Wiśniowski, hvis dr�m om funk-
tionelle, fjernstyrede porte var startskuddet for �rmaet. I dag er vi vokset til mere end 80.000 m2 og producerer hundredtusindvis af produkter årligt. Gennem 
brug af avanceret teknologi, gennempr�vede materialer samt vores egne innovative og tekniske  ideer, giver vi vores kunder et sikkert kvalitetsprodukt. Vi 
har et certi�ceret integreret management system baseret på PN-EN ISO 9001:2008 samt arbejdsmilj� og sikkerhed på OHSAS 18001:2007 standarden. Dette 
forpligter os til at lave konstante forbedringer i vores processer og produkter. Vores erfaring er vores garanti for stabilitet og ansvar for vores produkt i hele 
deres levetid. Det er også løftet om den højeste kvalitet og sikkerhed.
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WIŚNIOWSKI indhegning er prikken over i’et, der giver dig en f�lelse af sikkerhed og ro i sindet. Ved at unders�ge præferencerne 
og kravene hos vores kunder, har vi skabt adskillige designs, der nemt passer ind i traditionelle og moderne bygninger. Et 
velgennemtænkt system af porte for folk og k�ret�jer vil sikre dig en god adgangskontrol til din ejendom. Ryk et niveau op  
i prestigefyldt, funktionelt og holdbart indhegningssystem. Ryk op til WIŚNIOWSKI. 

WIŚNIOWSKI. Kronen på din investering.

CLASSIC AW.10.72
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FUNKTIONELLE LAYOUTS - EFFEKTIVE SYSTEMER

WIŚNIOWSKI porte passer til alle ejendomme og har komplette systemer med porte, låger og stolper, såvel som mange andre muligheder for at tilpas-
se til alle ejendomstyper. Komponenter, der passer perfekt, betyder ikke alene at installationen er hurtig og nem, men også at designet er konsekvent. 
WIŚNIOWSKI indhegning giver dig den funktionalitet og sikkerhed du skal bruge, mens det brede udvalg af mulige designs og �nish giver din ejendom 
et unikt udtryk.

AFSNIT MED POSTKASSE

LÅGE
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SYSTEMER

SKYDEPORT

DOBBELT LÅGE

PÆL
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FARVER OG STRUKTUR

STANDARD FARVER - MAT IKKE-STANDARD FARVER - MAT
Gentian blå, 

RAL 5010/ MAT
Mass gr�n, 

RAL 6005/ MAT
Antracit grå, 

RAL 7016/ MAT

Stengrå,  
RAL 7030/ MAT

Sepia brun, 
RAL 8014/ MAT

Grey brown, 
RAL 8019/ MAT

Jet sort 
RAL 9005/ MAT

& MAT STRUKTUR

Vinr�d red, 
RAL 3005/ MAT

Tra� khvid,
 RAL 9016/ MAT

Vinduesgrå,
 RAL 7040/ MAT

Chokoladebrun,
 RAL 8017/ MAT

Wide range of colours and designs allows to match fence to facade, door and window joinery and �nish elements of the building. Moreover, powder coating 
guarantees great aesthetic e�ect: the surface is free from sagging, it is possible to obtain various decorative e�ects and di�erent gloss levels.

Comment: Colours and gloss levels shown shall be considered informative only.

ANTRACIT STRUKTUR STøBEJERNS STRUKTUR QUARTz STRUKTUR

RAL Farver
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SIKKERHED OG PÅLIDELIGHED

Den vigtigste faktor for at sikre en funktionel og pålidelig adgang til enhver ejendom 
er en korrekt udvalgt port. 

Afhængig af ejendomstypen, kan du vælge mellem en traditionel, en dobbelt-låge 
port eller en mere praktisk skydeport. Det frithængende design ved en skydeport gi-
ver problemfri drift uanset forhold, hvilket g�r den til synonym med pålidelighed. Med 
hensyn til sikkerhed og bekvemmelighed er portens drivmekanisme skjult i en pæl, 
der er integreret i designet. Denne unikke funktion sikrer, at kun folk med n�gle har 
adgang til kontrolenheden; derudover beskytter stationen mekanismen mod vejr og 
vind.

DRIFTSENHED
INDEN I PÆLEN

SIKKERHED
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Blinkende lys informerer om portens drift.

4GO fjernbetjening, der kommunikerer med en radiomodtager 
kan kodes til at styre op til �re forskellige enheder.

Fotoceller får porten til at stoppe og vende tilbage til åben position, 
hvis der registreres nogen forhindring i indk�rslen.

Den automatiske port har en blinkende lampe og en hovedafbryder; den kan 
også monteres med fotoceller og sikkerhedsstrimler. Portene har h�je sikkerhe-
dsstandarder, hvilket bekræftes af et CE-mærke. 

LUX AW.10.53
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HOLDBARHED OG TEKNOLOGI
Stål er et meget holdbart materiale, der i h�j grad bruges i byggeindustrien. Vi 
stoler på de fysiske, mekaniske og teknologiske egenskaber ved h�jkvalitetsstål, 
hvilket g�r, at vores indhegningskomponenter er karakteriserede ved h�j stabilitet 
og styrke.
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Kun et velsikret hegn giver dig varig ro i sjælen, især et hegn, der kun kræver 
lidt vedligeholdelse. Vi producerer WIŚNIOWSKI hegn af hårdt og holdbart 
stål og sikrer det derefter mod rust ved at varmgalvanisere og pulverlake-
re det. Fordi dette DUPLEX system af galvanisering og lakering foretages 
på et anlæg udelukkende lavet til WIŚNIOWSKI indhegning, kan hvert trin  
i processen overvåges for at sikre den h�jest mulige kvalitet. Vi kvitterer for 
dette ved at give en tiårig anti-rust garanti på vores stålhegns komponenter.

WIŚNIOWSKI indhegning er baseret på brug af de bedste materialer og 
de mest moderne produktionsteknikker, hvilket giver os mulighed for at 
opnå h�j ensartethed og produkter af h�j kvalitet. I designprocessen bru-
ger vi „�nite element metoden” (FEM), der forudsiger, hvordan produktet 
vil fungere under mange forskellige forhold. Præcisionskomponenterne 
sikres ved anvendelse af automatiske lasere, bindemaskiner og en 
håndværkers erfaring. Fordi mange elementer samles ved brug af tra-
ditionelle metoder, skal vi lave svejsninger af h�jeste kvalitet ved brug 
af innovative svejseteknikker. For os er det at lave indhegning en kunst.

POLYESTER PULVERLA-
KERING

IKKE-CHROME 
PASSIVERING

IJERN FOSFATERING

zINKLAG
(varmgalvanisering)

STÅLKOMPONENT

Tværsnit af et element sikret med DUPLEX systemet

GARANTI
ÅRS

KORROSIONSBESKYTTELSE
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HVILKEN ER DIN INDHEGNING?
ET GENNEMBRUD I DESIGN AF HEGN
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Et godt gennemtænkt og professionelt designet hegnssystem er afg�rende for at sikre brugervenlighed. 
Derfor er det vigtigt at alle elementerne indbygges i designet, herunder: bilporten, lågen, hegnssegmen-
terne og selv postkassen. 

Opbygningen af den optimale l�sning er underst�ttet af vores banebrydende software, AW Expert, der 
er en unik applikation til at hjælpe med at designe indhegningen. Dette værkt�j giver operat�ren mu-
lighed for at generere og prissætte et design i l�bet af få minutter. AW Expert er den perfekte l�sning til 
at hjælpe med hegnsdesignet både for store og små ejendomme, uanset terræn. Som resultat heraf kan 
du, uanset om du designer et nyt hegn eller renoverer et eksisterende, se og ændre hegnslinjerne, vælge 
placering af de forskellige segmenter og vælge placeringen af portene, lågerne og endda postkassen. 
På samme tid, estimerer AW Expert prisen, der endvidere kan knyttes sammen med et program ved det 
relevante kontor. Designet kan udskrives som en rapport, hvilket i h�j grad forenkler ordreafviklingen.

INDHENGNINGSPROJEKT

AW EXPERT
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LUX AW.10.53

Essensen bag vores udvalg er ideen om, at indhegningen er et vigtigt element i et rumligt milj�. Hvert projekt er kendetegnet ved et unikt, gennemtænkt 
design, der s�rger for at hegnet passer til ejendommen. Som et resultat heraf, opnår vi en harmonisk stil, enten gennem design inspireret af traditionelt 
smedearbejde, klassikerne eller noget moderne, hvilket afspejler alle de aktuelle tendenser inden for arkitekturen. Denne absolutte frihed i designudtrykket 
hjælper med at understrege den tydelige og unikke sjæl ved enhver ejendom.
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MODERNE UDVALG

MODERN AW.10.104

INSPIRERENDE MODERNITET
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MODERN AW.10.111
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MODERN MODELLER
AW.10.100 (� 5 - trådgitter) AW.10.101 AW.10.102

AW.10.106 (30x18, 70x20) AW.10.107 (20x20, 70x20) AW.10.108 (70x20)

AW.10.112

MODERNE UDVALG
MODERN systemets fyldninger består af hule sektioner og perforerede eller massive stålplader, afhængigt af designet.

(perforeret stål: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)

(perforeret stål: Qg 5-8, 
Qg 10-30, Rv 5-8, O� 10-16)

(perforeret stål: Qg 5-8, 
Qg 10-30, Rv 5-8, O� 10-16)

(perforeret stål:  
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)
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AW.10.103 (70x20, 40x40) AW.10.104 (70x20) AW.10.105 (40x27)

AW.10.109 (70x20) AW.10.110 AW.10.111

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

Perforeret stål
Qg 5-8

lige afslutning af den �verste kant

UDFYLDNINGSTYPER I DESIGNET:
AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112

Perforeret stål
Qg 10-30

Perforeret stål
Rv 5-8

Perforeret stål
O� 10-16

rækværk tilgængeligt

(perforeret stål:  Qg 5-8, 
Qg 10-30, Rv 5-8, O� 10-16)

(perforeret stål: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)
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LUX UDVALG

LUX AW.10.56

RAFFINERET ELEGANCE
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LUX AW.10.53
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LUX MODELLER
AW.10.31 AW.10.33 AW.10.34

AW.10.48 AW.10.51 AW.10.52

AW.10.58 AW.10.59 AW.10.60

LUX UDVALG
LUX udfyldninger er lavet af stålr�r med et tværsnit på 14x14 mm.
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TOPPE

AW.10.39 AW.10.45 AW.10.46

AW.10.53 AW.10.56 AW.10.57

AW.10.61 AW.10.62

A top E top K top O top W top TOP 3 TOP 4 TOP 5

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN
rækværk tilgængeligt

lige afslutning af den �verste kant

konkav afrundet afslutning af den �verste kant

konveks afrundet afslutning af den �verste kant
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PREMIUM UDVALG

PREMIUM AW.10.65

FOR INDIVIDUALISTER
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PREMIUM MODELLER
AW.10.63 (20x20) AW.10.64 (20x20) AW.10.65 (20x20)

AW.10.69 (20x20)

PREMIUM UDVALG
PREMIUM udfyldningerne laves af lukkede stål �gurer med dekorative toppe �verst på sektionerne.

AW.10.66 (20x20) AW.10.67 (20x20) AW.10.68 (20x20)

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN TOPPE

KP bold

lige afslutning af den �verste kant

konkav afrundet afslutning af den �verste kant

konveks afrundet afslutning af den �verste kant
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STYLE UDVALG

STYLE AW.10.22

DEN NOBLE LINIE
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STYLE AW.10.20
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STYLE MODELLER
AW.10.07 AW.10.08 AW.10.09 

AW.10.20 AW.10.21 AW.10.22

AW.10.26

STYLE UDVALG
STYLE udfyldningerne er lavet med stålr�r med et tværsnit på 12x12 mm.
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TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN TOPPE

AW.10.12 AW.10.14 AW.10.15

AW.10.23 AW.10.24 AW.10.25

TOP 1
standard TOP 3 TOP 6TOP 4 TOP 7

rækværk tilgængeligt

lige afslutning af den �verste kant

konkav afrundet afslutning af den �verste kant

konveks afrundet afslutning af den �verste kant
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VARIO UDVALG

VARIO AW.10.83

KLASSISK GEOMETRI
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VARIO MODELLER
AW.10.81 (20x20) AW.10.82 (20x20) AW.10.83 (20x20)

VARIO UDVALG
VARIO udfyldningerne er lavet med lukkede stål�gurer med dekorative afslutninger langs det �verste af sektionerne.

AW.10.84 (20x20)

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER 
FOR HEGN TOPPE

K-ABS  O-ABS

rækværk tilgængeligt

lige afslutning af den �verste kant

konkav afrundet afslutning af den �verste kant

konveks afrundet afslutning af den �verste kant
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CLASSIC UDVALG

HARMONISK MINIMALISME

CLASSIC AW.10.72
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CLASSIC AW.10.72
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CLASSIC MODELLER
AW.10.01 (40x27) AW.10.02 (18x30) AW.10.04 (� 20)

AW.10.17 (70x20) AW.10.70 (40x27) AW.10.71 (20x20)

AW.VA.55

CLASSIC UDVALG
CLASSIC udfyldningerne er lavet med lukkede stål�gurer med hætter langs sektionernes top.
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TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN TOPPE

AW.10.05 (20x20) AW.10.06 (20x20) AW.10.16 (70x20)

AW.10.72 (70x20) AW.10.80/ EKO II (20x20) AW.10.TT

AW.10.01 AW.10.02 AW.10.05
AW.10.06

AW.10.16
AW.10.17AW.10.04

lige afslutning af den �verste kant

konkav afrundet afslutning af den �verste kant

konveks afrundet afslutning af den �verste kant

rækværk tilgængeligt
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BASIC UDVALG

ENKELTHEDENS STYRKE

BASIC AW.10.94
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BASIC MODELLER
AW.10.90 (15x15) AW.10.91 (15x15) AW.10.92 (15x15)

BASIC UDVALG
BASIC udfyldningerne er lavet med lukkede stål�gurer med et tværsnit på 15x15 mm.

AW.10.93 (15x15) AW.10.94 (15x15)

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

TOPPE

A top S top

lige afslutning af den �verste kant

konveks afrundet afslutning af den �verste kant
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MODERN AW.10.111
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INSPIRATION

• OGRODZENIA • FENCES • ZAUNSYSTEME • CLÔTURES  •  ОГРАЖДЕНИЯ    
• STÄNGSEL • OPLOTENIA • OPLOCENÍ • GRINDER • APTVĖRIMAI • NOŽOGOJUMI • AFSLUITINGEN • HEGN • PIIRDED • HEKWERKEN • AIDAT • RECINZIONI • KERITÉSEK • OGRADE 
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LÅGE
Lågen skal installeres for at sikre fri adgang til ejendommen. Den kan åbnes i alle retningerne.
Låsesystemet er vigtigt: enten en elektromagnetisk eller en konventionel lås.

LUX AW.10.56 MODERN AW.10.110
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INITIALER
Personligg�r dit hegn og g�r det i�jnefaldende 

- i nogle designs kan du medtage dine initialer eller husnummer.

LUX AW.10.56 with initials
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INGEN PLADS I SIDERNE 
Ved smalle steder, anbefaler vi dobbelt-porte - for at åbne skal de kun bruge plads foran 
eller bagved portlinjen for at svinge igennem, i stedet for plads til en af siderne.

MODERN AW.10.111

CLASSIC AW.10.17 MODERN AW.10.109 LUX AW.10.39
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KORT INDKøRSEL
Hvor der er begrænset plads foran indgangen, kan en skydeport være 

den perfekte l�sning. Dens frithængende port �ytter sig parallelt med portlinjen.

LUX AW.10.56 LUX AW.10.56

LUX AW.10.53
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INSTALLATION PÅ MURSTENSPÆLE
WIŚNIOWSKI hegnselementerne kan kombineres med murstenspæle ved at indbygge 
specielt monteringstilbeh�r, der passer til de forskellige slags stationer. 

LUX AW.10.57

LUX AW.10.56
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MODERNE INDHEGNING
Hvis du �nsker at opdatere dit hegn uden at udskifte det hele, kan du genbruge din eksisterende vægenhed.

En særlig montering muligg�r installation af hegnspæle på den væg, der blev brugt til det tidligere hegnssystem.

LUX AW.10.56
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POSTKASSE
En postkasse indbygget i en hegnssektion er et funktionelt koncept, der samtidig giver en fremragende visuel 
e�ekt. Din post vil være sikker, vil ikke blive våd, vil ikke falde i de forkerte hænder og du kan hente den fra 
indersiden af din ejendom.

STYLE AW.10.22 - BOX 1

CLASSIC AW.10.16 - BOX 2
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ET STED TIL AFFALDSCONTAINER
Det er nemt at l�se problemet med en a�aldscontainer med vores system.

Til dette formål kan du bygge et redskabsskur, væg eller hegn med ekstra låger eller segmenter.

LUX AW.10.52



www.wisniowski.pl48

SKRÅNENDE TERRÆN
Hvis din grund ligger på skrånende terræn, har du to muligheder: trinvise eller skrånende sektioner.

LUX AW.10.52
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TRÅDGITTER I PORTLINIEN 
Et interessant alternativ til et fast hegn er en kombination af pyntende hegnselementer og trådgitter. Dette 

layout er muligt på grund af den modulopbyggede natur i vores elementer, der udg�r vores hegnssystemer.

CLASSIC AW.VA.55 (port) og VEGA B sektion

MODERN AW.10.103 (låge) og VEGA B sektion MODERN AW.10.111 (port) og VEGA B sektion



www.wisniowski.pl50

KUN NOGLE ELEMENTER 
Der er ingen grund til at bruge et komplet system. I stedet kan du vælge de elementer du skal bruge, som f.eks. 
låger og porte. I dette eksempel, er den hvide port blevet perfekt integreret i et „levende - stedsegr�nt” hegn.

CLASSIC AW.10.16

LUX AW.10.39



51

IKKE -STANDARD DESIGNS
Et WIŚNIOWSKI hegn kan matche alle elementer i dit hjem. 
Hegnssektionerne bliver også produceret med knæk, så de kan 
imitere udhænget over et tagvindue. Farven på hegnet er også 
blevet tilpasset for at sikre sammenhæng med husets facade.

CLASSIC AW.10.01
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BALKON FOR AT UDTRYKKE DIN STIL 
Balkon eller rækværk kan tilpasses dit hegn. WIŚNIOWSKI rækværk f�lger stilen på de mest populære modeller. 
Du kan vælge mellem mere end 40 forskellige rækværks-design. 

AW.26.62 - mulighed 1

AW.26.24 - mulighed 1 AW.26.58 - mulighed 2



53

INSTALLATION PÅ ET PRÆFABRIKERET FUNDAMENT
Med vores konstruktion er individuelle WIŚNIOWSKI hegnselementer enkle at installere i enhver �nsket �nish.

Fundamentet er præfabrikerede elementer fæstnet på stålpæle, der allerede er monteret i cement.

STYLE AW.10.12 
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MODERN AW.10.109 MODERN AW.10.110

MODERN AW.10.111
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MODERNISN HEGNET
The latest fencing collections include sheet steel 

or perforated steel �llings, a design that well suits 
the latest in architectural trends.

MODERN AW.10.112
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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. • 11/ 14/ DA

"WIŚNIOWSKI" Sp. ��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


