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Alla delar av WISNIOWSKIs bostadsstaket genomgår de bästa procedurerna för korrosionsskydd som finns 
tillgängliga: galvanisering och pulverlackering. Zinkskiktet som skapas efter att den kemiskt rengjorda strukturen 
doppas i ett hett zinkbad skyddar WISNIOWSKI-staketet mot korrosion under årtionden framöver.

SKYDD SOM FUNGERAR

BEPRÖVAD I ALLA TYPER AV FÖRHÅLLANDEN

DUPLEXSYSTEM – DUBBELSIDIGT SKYDD

DUPLEX

GWARANCJI

YEAR

TRWAŁOŚĆ

SKYDD SOM FUNGERAR

Välkommen till en 
värld av 
bostadsstaket 

När du bygger upp ditt hem kommer du förr eller senare 

behöva tänka på staketet runt din tomt. Genom att hitta rätt 

design ser du till att pengarna du spenderar kommer att 

betala sig under många års användning, och att din investering 

kommer att förbli en tilltalande och attraktiv del

av hemmets omgivning. Staketet är ofta det första på din 

egendom som förbipasserande ser. Det ger ett smakprov 

på vad som finns bakom det. En elegant design kräver att 

det som visas inuti även reflekteras på utsidan. Vill du ha ett 

vackert hem? Kom ihåg att välja ett vackert staket!

GARANTI

HÅLLBARHET

HÅLLBARHET SOM VARAR LÄNGE

Tack vare den hållbara kombinationen av zinkbeläggning och lackering med DUPLEX-systemet håller 
WISNIOWSKI-staketen länge. Oavsett väder kan du alltid vara säker på att WISNIOWSKI-staketen behåller sitt 
tilltalande utseende. Du kan enkelt välja färg på den skyddande polyesterbeläggningen med RAL-färgpaletten.

Galvanisering är en ekonomiskt effektiv teknik både i tillverkningsstadiet och vid användning. Galvaniserade 
WISNIOWSKI-staket behöver inte ytbehandlas på många år. De behöver inte täckas med dyra produkter som 
traditionella staket. Galvaniserat stål återvinns och belastar inte miljön.

Galvaniseringsprocessen som används av WISNIOWSKI uppfyller kraven i PN-EN ISO 1461-standarden som 
garanterar god kvalitet på de galvaniserade produkterna. Zinkbeläggningen är resistent mot höga och låga 
temperaturer samt UV-strålning, vilket gör det till ett lämpligt korrosionsskydd för stålytor.
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WISNIOWSKIs staketsystem står för funktionalitet, säkerhet, unik design och tillförlitlighet över tid. Välj 

bland åtta olika modellkollektioner som gör det enkelt att matcha staketet med omgivningarna på det 

sätt du vill. Alla element är delar av ett system som, precis som moduler, kan ordnas fritt beroende på 

dina preferenser eller utformningen av din tomt. Systemet omfattar: dubbelbladiga och skjutbara portar, 

sidodörrar, segment och stolpar. Du kan välja den multifunktionella Multibox-stolpen med en inbyggd 

brevlåda och elektroniska åtkomstkontrollsystem. Perfekt utvalda komponenter säkerställer enkel och 

snabb installation, men framför allt en konsekvent stil för hela designen. 

En genomtänkt layout.
Ett funktionellt system

I SKJUTBAR PORT I  I PORT MED DUBBELBLAD I  

I SYSTEMSTOLPE, SEGMENT I  I SIDODÖRR, MULTIBOX I  

BEZPIECZEŃSTWOSÄKERHET
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Att välja rätt port är avgörande när det gäller att säkerställa funktionellt och 

tillförlitligt tillträde till din fastighet. Beroende på omgivningens utformning kan du 

välja en konventionell port med dubbelblad eller en bekvämare skjutbar port. Dess 

fribärande konstruktion gör den lätt att använda vid alla typer av förhållanden. Det 

är ett tecken på tillförlitlighet. För att säkerställa användarsäkerhet och komfort 

är portens drivenhet undangömd i stolpen, som är integrerad med strukturen. 

Denna unika lösning ger endast behöriga personer som har nyckel tillgång till 

styrenheten, och stolpen skyddar även mekanismen från väderförhållanden. 

Säkerhet 
och pålitlighet.
Drivenhet i stolpen

Obegränsade möjligheter

BEZPIECZEŃSTWOSÄKERHET
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Hållbarhet. 
Teknik

Korrosionsskydd

Stål är ett grundläggande konstruktionsmaterial inom byggindustrin. 

Vi drar nytta av de fysiska och mekaniska egenskaperna hos 

högkvalitativt stål för att skapa staketdelar som är mycket stabila 

och starka.

WISNIOWSKI-staket är tillverkade av det tåligaste materialet som 

finns – stål – som vi sedan varmförzinkar eller lackerar med DUPLEX-

systemet. Varje steg i processen övervakas noga för att uppnå högsta 

möjliga kvalitet. Kvaliteten på våra stålstängsel är av sådan hög 

standard att vi erbjuder en korrosionsgaranti på tio år.

Tillverkningen av WISNIOWSKIs staketsystem genomförs med de 

bästa materialen och de senaste tekniska linjerna. Under designfasen 

använder vi den finita elementmetoden (FEM), vilket gör det möjligt 

för oss att förstå hur produkten fungerar under olika förhållanden. För 

att säkerställa bästa möjliga svetskvalitet använder vi banbrytande 

svetsteknik för att se till att de produkter vi tillverkar är repeterbara.

DUPLEX

polyesterfärg
(pulverlackering)

kromfri passivering

järnfosfatering

zinkskikt
(varmförzinkade)

stålelement

GWARANCJI

YEAR

ANTYKOROZYJNOŚĆ TRWAŁOŚĆGARANTI KORROSIONSSKYDD HÅLLBARHET
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Färger. 
Strukturer

Färg är det första intrycket som våra sinnen reagerar på. Vi har 

sett till att alla våra kunder kan hitta färgen de letar efter. Våra 

garageportar kan tillverkas i RAL-färgerna och i färgerna med 

träeffekt – tillsammans med vårt sortiment av konstruktioner 

och extra dekorativa element får du hundratals alternativ för en 

skräddarsydd lösning.
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Med ett brett utbud av färger och modeller kan kunden välja produkter som matchar fasaden, snickerierna och andra dekorativa delar av byggnaden. Dessutom garanterar 
pulverlackeringen hög estetisk standard: ytan har inga strimmor, och olika dekorativa effekter samt olika glanskvaliteter kan läggas till. Observera: Färgerna och glansnivå-
erna i denna publikationen är endast exempel.
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COLOUR 
COLLECTION
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FÄRGKOLLEKTIONEN HOME INCLUSIVE 2.0
Visa upp din fastighets unika karaktär med den lika unika djupeffekten hos HI 2.0-färgerna. LÅT OSS 
INSPIRERA DIG MED VÅRT NYA HOME INCLUSIVE-utbud med 16 unika färger!
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Ditt staket.
Från design
till montering
Endast ett genomtänkt och väldesignat staket ger en bekväm och 

trivsam användning. Därför är det viktigt att planera alla delar på ett 

funktionellt sätt: porten, sidodörren, segmenten, till och med brevlådan. 

AW Expert anpassar staketarrangemanget till både stora och små ytor, 

oavsett tomtens utformning. På så sätt kan du inspektera och ändra 

staketlinjen, välja segmentsmonteringsversion, planera utplaceringen 

av porten och sidodörren (inklusive brevlådan) i det tidigaste skedet av 

staketutformningen eller planeringen inför ett staketbyte. 

ANPASSNING PROJEKT VÄRDERING IMPLEMENTERING

Nu är det ännu enklare att forma din optimala lösning med vår revolutionerande AW Expert-programvara 

– en unik tillämpning för utformning av staket. Det här verktyget kan ta fram din design och offert på bara

några minuter.
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GARAGEPORTAR, FÖNSTER, DÖRRAR, PORTAR, STAKET MED MATCHANDE DESIGN
MODERN AW.10.200 I HOME INCLUSIVE AW. 10.200 I  

Kollektion
HOME INCLUSIVE 2.0
Letar du efter hållbara och snygga lösningar för ditt hem? Är snygg design 

och ett harmoniskt utseende på din fastighet viktigt för dig? Home Inclusive 

2.0-kollektionen ger dig möjlighet att skapa en enhetlig design för dina 

garageportar, portar, fönster, dörrar och staket från WISNIOWSKI. Välj bland 

16 raffinerade färger med en unik metallisk 3D-struktur, lägg till mönster och 

detaljer och gör din dröm om det perfekta hemmet till verklighet.

DESIGN
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HI EARTH

HI STONE

HI STEEL

HI RUBY

LÅT OSS INSPIRERA DIG MED VÅRT NYA HOME INCLUSIVE-UTBUD MED 16 UNIKA FÄRGER!

Letar du efter hållbara och snygga lösningar för ditt hem? Är snygg design och ett harmoniskt utseende på din fastighet 

viktigt för dig? Home Inclusive 2.0-kollektionen ger dig möjlighet att skapa en enhetlig design för dina garageportar, 

portar, fönster, dörrar och staket från WISNIOWSKI. Välj bland 16 raffinerade färger med en unik metallisk 3D-struktur, lägg 

till mönster och detaljer och gör din dröm om det perfekta hemmet till verklighet.

Garageportar, grindar, fönster, 
dörrar, staket
MED MATCHANDE DESIGN

NYHET
FÄRGER
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HOME INCLUSIVE-KOLLEKTIONEN

DEKORATIVA MOTIV

AW.10.200

(staketsystem: sidodörr, port med dubbelblad, skjutbar port, segment / panel 500mm) Alternativ för övre kant        AW.10.200

Typ AP-1 Typ AP-2 Typ AP-3 Typ AP-4 Typ AP-5 Typ AP-6

(staketsystem: sidodörr, port med dubbelblad, skjutbar port, segment / panel 250mm)

1 förportar upp till < 2 750 [mm] 2 för portar upp till  ≥ 2 750 [mm] i < 5 500 [mm] 3 för portar upp till  ≥ 5 500 [mm]

I HOME INCLUSIVE AW. 10.200 I  

Alternativ för övre kant        
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HOME INCLUSIVE-KOLLEKTIONEN

AW.10.228

(i version med frigång – staketsystem: sidodörr, port med dubbelblad, segment, skjutbar port, segment) Alternativ för övre kant:AW.10.228

(i version utan frigång - staketsystem: sidodörr, port med dubbelblad, segment, skjutbar port, segment) Alternativ för övre kant:

I HOME INCLUSIVE AW. 10.200 I  

AW.10.229 (staketsystem: sidodörr, port med dubbelblad, segment, skjutbar port, segment) Alternativ för övre kant:

(staketsystem: sidodörr, port med dubbelblad, segment, skjutbar port, segment) Alternativ för övre kant:AW.10.230

I HOME INCLUSIVE AW. 10.228 I  

NY MODELL

NY MODELL

NY MODELL NY MODELL



WISNIOWSKI 29BOSTADSSTAKET28

HOME INCLUSIVE-KOLLEKTIONEN

GARAGEPORT: UniPro, segment, färg – HI ANTHRACITE,  PORT: CREO modell 300, filmbeläggning – Woodec Turner Oak Malt, dekorativt motiv – HI ANTHRACITE,
FÖNSTER: färg – HI ANTHRACITE,  STAKET: sidodörr, port med dubbelblad, segment, modell MODERN AW.10.200, färg – HI ANTHRACITEInspiration 03

GARAGEPORT: UniPro, segment, färg – HI WARM STONE,  PORT: CREO modell 300, färg – HI WARM STONE,
FÖNSTER:  färg – HI WARM STONE,  STAKET: sidodörr, skjutbar port, segment, modell MODERN AW. 10.114, färg – HI WARM STONEInspiration 02

GARAGEPORT: UniPro, segment, färg – HI COMFORT GREY,  PORT: CREO modell 317, färg – HI COMFORT GREY,
FÖNSTER:  färg – HI COMFORT GREY, STAKET: sidodörr, skjutbar port, segment,  modell STYLE AW.10.26, , färg – HI COMFORT GREYInspiration 01

GARAGEPORT: UniPro, segment, färg – HI BROWN STONE,  PORT:CREO modell 402, färg – HI BROWN STONE,
FÖNSTER: färg – HI BROWN STONE,  STAKET: sidodörr, skjutbar port, segment, modell CLASSIC AW.10.72, färg – HI BROWN STONE,Inspiration 04

I CLASSIC AW. 10.72 I  
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LÅT OSS INSPIRERA DIG!  
VÄLJ EN UPPSÄTTNING SOM 

PASSAR DINA BEHOV
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I MODERN AW. 10.110 I  
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I MODERN AW. 10.106 I  
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I MODERN AW. 10.107 I  
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Modern 10.104 + gallerpanel

I LUX AW. 10.56 I  
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I MODERN AW. 10.108 I  
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I MODERN AW. 10.104 I  
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I MODERN AW. 10.106 I  
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Modern 10.104 + gallerpanel

I MODERN AW. 10.104 + VEGA B I  
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I MODERN AW. 10.104 I  
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I MODERN AW. 10.109 I  
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I MODERN AW. 10.110 I  
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I MODERN AW. 10.111 I  
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I STYLE AW. 10.07 I  
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I CLASSIC AW. PP I  
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I CLASSIC AW. 10.01 I  
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I CLASSIC AW. 10.05 I  
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I LUX AW. 10.53 I  
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Kollektion
MODERN

• 15 staketmodeller
• Moderna systemfyllningar är tillverkade av slutna 

sektioner, samt perforerad 
och fast plåt, beroende på modell

• Korrosionsskydd: varmförzinkad eller varmförzinkad + 
RAL Standard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

Ytterligare bildYEAR

GARANTI

>sida 99
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MODERN KOLLEKTION

Version: fast plåt, perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)     

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns

AW.10.102

Version: fast plåt, perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)   AW.10.101

Version: ø 5 – gallerpanel     AW.10.100

Version: 40 x 27 [mm]AW.10.105

Version: 70 x 20 [mm]AW.10.104

Version: 70 x 20 [mm]    AW.10.103
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MODERN KOLLEKTION

Version: 70 x 20 [mm], fast plåt, perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16AW.10.108

Version: 20 x 20 [mm], 70 x 20 [mm]      AW.10.107

Version: 30 x 18 [mm], 70 x 20 [mm]     AW.10.106

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns

Version: fast plåt, perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8   AW.10.111

Version: fast plåtAW.10.110

Version: 70 x 20, fast plåt, perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16AW.10.109
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MODERN KOLLEKTION

Version: 70 x 20 [mm] AW.10.114

Version: fast plåt, perforerad plåt: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8      AW.10.112

Fyllningstyper för plåt perforerad plåt
Qg 5-8

perforerad plåt
Qg 10-30

perforerad plåt
Rv 5-8

perforerad plåt
Oz 10-16

Fyllningstyper för plåt gäller för följande modeller: AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns

AW.10.115 Version: 70 x 20 [mm], 25 x 25 [mm]

NY MODELL
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Kollektion
LUX

• 18 staketmodeller
• LUX-systemets fyllningar är tillverkade av stålstavar med 

ett tvärsnitt på 14 x 14 [mm]
• Korrosionsskydd: varmförzinkad eller varmförzinkad + RAL 

Standard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200 sida 99

YEAR

GARANTI
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LUX-KOLLEKTION

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.34

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.33

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.31

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.46

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.45

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.39
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LUX-KOLLEKTION

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.52

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.51

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.48

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.56

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.54

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.53
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LUX-KOLLEKTION

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.59

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.58

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.57

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.62

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.61

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 14 x 14 [mm]AW.10.60
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Kollektion
PREMIUM

• 7 staketmodeller
• PREMIUM-systemets fyllningar är tillverkade av stålstavar 

med ett tvärsnitt på 20 x 20 [mm]
• Korrosionsskydd: varmförzinkad eller varmförzinkad + RAL 

Standard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

YEAR

GARANTI
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PREMIUM-KOLLEKTION

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]AW.10.65

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]AW.10.64

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]AW.10.63

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]AW.10.68

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]AW.10.67

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]AW.10.66
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PREMIUM-KOLLEKTION

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]AW.10.69

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns Avslutas med plastlock som finns tillgängliga i svart (standard), vit (tillval) – se sidan 46.
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Kollektion
STYLE

• 13 staketmodeller
• STYLE-systemets fyllningar är tillverkade av stålstavar med 

ett tvärsnitt på 12 x 12 [mm]
• Korrosionsskydd: varmförzinkad eller varmförzinkad + RAL 

Standard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

YEAR

GARANTI
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STYLE-KOLLEKTION

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]   AW.10.09

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]   AW.10.08

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]   AW.10.07

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]   AW.10.15

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]   AW.10.14

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]   AW.10.12
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STYLE-KOLLEKTION

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]   AW.10.22

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]   AW.10.21

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]   AW.10.20

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]   AW.10.25

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]   AW.10.24

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]   AW.10.23
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STYLE-KOLLEKTION

Version: stålstavar med en tvärsnittsdiameter på 12 x 12 [mm]   AW.10.26

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns

Avslutas med plastlock som finns tillgängliga i svart (standard), vit (tillval) – se sidan 46.
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Kollektion
VARIO

• 4 staketmodeller
• VARIO-systemets fyllningar är tillverkade av slutna 

stålsektioner som avslutas med en krona i PVC
• Korrosionsskydd: varmförzinkad eller varmförzinkad + RAL 

Standard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

YEAR

GARANTI
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VARIO-KOLLEKTION

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]AW.10.83

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]AW.10.82

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]AW.10.81

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns

Version: slutna stålsektioner, avslutas med dekorativa element i den övre raden av fyllningen, 20 x 20 [mm]AW.10.84
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Kollektion
CLASSIC

• 13 staketmodeller
• CLASSIC-systemets fyllningar är tillverkade av slutna 

stålsektioner som avslutas med lock i fyllningens övre rad
• Korrosionsskydd: varmförzinkad eller varmförzinkad + RAL 

Standard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

YEAR

GARANTI
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CLASSIC-KOLLEKTION

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, ø 20 [mm]-genomgångAW.10.04

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, 18 x 30 [mm]AW.10.02

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, 40 x 27 [mm]AW.10.01

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, 70 x 20 [mm]AW.10.16

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, ø 20 [mm]-genomgångAW.10.06

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, 20 x 20 [mm]AW.10.05
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CLASSIC-KOLLEKTION

Version: 20 x 20 [mm]AW.10.71

Version: 40 x 27 [mm]AW.10.70

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, 70 x 20 [mm]AW.10.17

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns

AW.VA.55

AW.10.TT

Version: 70 x 20 [mm]AW.10.72
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CLASSIC-KOLLEKTION

Version: slutna stålsektioner, avslutas med lock i fyllningens övre rad, 40 x 27 [mm]AW.10.76

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns

I CLASSIC AW. 10.72 I  

NY MODELL
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Kollektion
BASIC

• 5 staketmodeller
• BASIC-systemets fyllningar är tillverkade av slutna 

stålsektioner med ett tvärsnitt på 15 x 15 [mm]
• Korrosionsskydd: varmförzinkad eller varmförzinkad + RAL 

Standard

MODERN AW.10.200MODERN AW.10.200

YEAR

GARANTI
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BASIC-KOLLEKTION

Version: slutna stålsektioner, tvärsnitt 15 x 15 [mm]AW.10.92

Version: slutna stålsektioner, tvärsnitt 15 x 15 [mm]AW.10.91

Version: slutna stålsektioner, tvärsnitt 15 x 15 [mm]AW.10.90

ALTERNATIV FÖR ÖVRE 
KANT plan övre kant konkav övre kant konvex övre kant finns i 

en vriden version
räcken 
finns

Version: slutna stålsektioner, tvärsnitt 15 x 15 [mm]AW.10.94

Version: slutna stålsektioner, tvärsnitt 15 x 15 [mm]AW.10.93
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En mångsidig stolpe
Multibox
MultiBox är en staketstolpe med flera funktioner som är integrerad 

med en brevlåda. Den kan installeras på valfri plats i staketet som 

grindstolpe, sidodörrstolpe och mellan segmenten. Välj MultiBox 

och lös brevlådeproblemet en gång för alla. Insidan av brevlådan 

skyddas mot väderförhållanden. Versioner med olika antal 

brevinkast är ytterligare en fördel som är särskilt användbar i ett 

gemensamt staket utanför fastigheter som har en enda ingång.

MultiBox passar perfekt med alla WISNIOWSKI-staket. Den kan 

dessutom anpassas med dekorativa motiv som husnummer, 

dekorativa element eller initialer, medan den mjuka LED-

belysningen gör den bekväm att använda.

MultiBox finns nu med en, två och tre brevinkast – med 
oberoende åtkomst från hussidan och LED-belysning. Det finns 
även en version med en säker paketlucka som är integrerad 
med brevinkastet.

Versioner av MultiBox-stolpen

Postlåda I www.wisniowski.pl/en

NYHET
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GABION-
system
Gabion-systemet är tillämpbart både för industri- och bostadsfastigheter. 

Det matchar omgivningen utomordentligt bra och har en tilltalande design. 

Beroende på preferenser kan Gabion-systemet byggas med hjälp av tre 

typer av stolpar: baserat på IPE 160 I-section eller STM-stolpar med 50 x 

100 eller 50 x 120 [mm]-stängda sektioner och två typer av platta paneler – 

Vega 2D och Vega 2D Super.

Gabion-systemet från WISNIOWSKI garanterar långsiktig tillförlitlighet. 

Panelerna och stolparna behandlas med varmförzinkning eller galvanisering 

och polyesterbeläggning, vilket effektivt förebygger korrosionsprocesser. 

Dessutom förhindrar särskilda klämmor som är avsedda för sammanfogning 

av panelerna att Gabion-systemet deformeras på grund av stenarnas 

konstanta tryck. Detta gör det möjligt för oss att säkerställa produktens 

kvalitet och tillförlitlighet.
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Funktionaliteten i smartCONNECTED är en investering som 

gynnar hela din familj, eftersom du inte längre behöver släpa 

runt tunga nyckelknippor för att komma in i ditt hem. Föräldrar 

kan släppa in barnen utan att behöva lämna kontoret. Du 

kan även kontrollera om porten är stängd med hjälp av din 

smarttelefon. Dessutom kan ditt smarta hem, genom avancerade 

algoritmer, lära sig rutinerna hos de boende i huset och 

utföra grundläggande åtgärder, som att aktivera larmet eller 

rörelsesensorn, åt dem. Med GPS-funktionen kan systemet även 

öppna porten precis innan du kommer hem. 

Jag är 
smartCONNECTED

   
    

SCENARIO: 
KOMMER HEM

Enheterna öppnas automatiskt 
och larmet inaktiveras när du 

närmar dig hemmet (tack vare 
GPS-systemet).

SCENARIO: 
LÄMNAR HEMMET
Stänger alla enheter 
och aktiverar larmet när du 
lämnar hemmet.

SCENARIO: KONTROLLERA
Kontrollerar enheter för 
åtkomstkontroll. 

SCENARIO: STÄNG
Alla entrédörrar stängs. 

SCENARIO: ÖPPNA
Alla entrédörrar öppnas. 

AKTIVERA 
ENSKILDA ENHETER

• Fjärrstyr din garageport, port och entrédörr
• Använd GPS
• Håll koll på ditt hem

UNNA DIG BÅDE KOMFORT 
OCH SÄKERHET

SmartCONNECTED-tekniken tar WISNIOWSKIs automatiska garageportar till nästa nivå av produktutveckling och skräddarsyr dem efter kraven 
från allt mer krävande kunder. Det gör det möjligt att styra enheterna med en smarttelefon och ger samtidigt användaren full kontroll och låter 
dem hålla uppsikt över hemmet oavsett var de befinner sig i världen. Io-homecontrol® gör det möjligt att trådlöst ansluta AWso 2018 Connected-
drivenheten till det smarta hemsystemet som styrs av en av de centrala Somfy-styrenheterna: TaHoma® Premium eller Connexoon med Connexoon 
Access-appen. Att bygga ett omfattande smart hem ger fördelar och funktioner som gör vardagen bekvämare. 
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Säkerheten vid användning av motordrivna portar säkerställs inte bara av deras 

konstruktion utan även av valet av drivenhet. Därför tillhandahåller vårt sortiment 

endast drivenheter som är lämpliga för de aktuella porttyperna. Olika versioner 

och ytterligare funktioner i drivenheterna gör det möjligt att anpassa porten efter 

individuella behov och önskad funktionsnivå. Vi rekommenderar även att drivenheten 

placeras innanför portstolpen, vilket skyddar mot obehörig åtkomst och ogynnsamma 

väderförhållanden. Alla elektriska portar i WISNIOWSKI-serien är CE-märkta, vilket 

innebär att de uppfyller produktkraven i standarden PN-EN 13241-1.

MODERN AW.10.200

Automatiska 
drivenheter för 
PORTAR 
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AWso 2018 AWso 2018 Pro
AWso 2018 Pro FAST

AWso 2018
Ansluten

Användningsområde
upp till 4 500 [mm]  alternativ 

över 4 500 [mm] upp till 6 000 [mm] —  

Enkel programmering   

Automatiskt val av driftsparametrar   

Mjuk START och STOPP   

Anpassningsbar konfiguration   

Display   

Säkerhet

Hinderdetektering   

Fotoceller   

Säkerhetskanter alternativ alternativ alternativ

Radioöverföring

WISNIOWSKI   —

RTS alternativ alternativ alternativ

io alternativ alternativ 

Cykelräknare   

Loggning av senaste fel   

Signalljus   

Utbyggbarhet —  

Höjdjustering av tandat hjul   

Avstängning av nöddrivenheten   

Smart
teknik

Ri-Co alternativ alternativ alternativ

Connexoon — — 

TaHoma Premium — — 

Fjärrkontroll
sändare sändare smarttelefonapp

DRIVENHETER SOM ÄR DOLDA I STOLPEN
TEKNISKA DATA

BFT Deimos ULTRA BT SOMFY Elixo RTS SOMFY Elixo io

Användningsområde upp till 6 000 [mm]   

Enkel programmering   

Automatiskt val av driftsparametrar   

Mjuk START och STOPP   

Anpassningsbar konfiguration   

Display   

Säkerhet

Hinderdetektering   

Fotoceller   

Säkerhetskanter alternativ alternativ alternativ

Radioöverföring

BFT  — —

SOMFY RTS —  —

SOMFY io — — 

WISNIOWSKI alternativ alternativ alternativ

Reservbatteri för strömförsörjning   

Cykelräknare   

Loggning av senaste fel   

Signalljus

Utbyggbarhet   

Avstängning av nöddrivenheten   

Smart teknik

Ri-Co alternativ alternativ alternativ

Connexoon — — 

TaHoma Premium —  

Fjärrkontroll
sändare sändare smarttelefonapp

EXTERNA DRIVENHETER
TEKNISKA DATA

är en modern, säker och tillförlitlig radioteknologi från Somfy som låter dig kontrollera enheter som är kompatibla med konceptet Smart Home. Tack vare den 
här tekniken får drivenheten inte bara kommandon från styrenheterna, utan kan även skicka feedback. Io-homecontrol-tekniken gör det möjligt att ansluta 
drivenheten till TaHoma- och Connexoon-systemet, vilket ger enheten ytterligare funktioner som ansluter garageporten med smarta enheter tillgängliga i ditt 
hem.wrotne. 
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BFT Phobos
BT A25/A40

BFT Kustos 
ULTRA 
BT A40

BFT Giuno 
ULTRA 

BT A20/A50

SOMFY
Ixengo 

L 3S RTS

SOMFY
Ixengo 
L 3S io

SOMMER
twist E/EL

Användningsområde

upp till 4 000 [mm]      

upp till 5 000 [mm]      

upp till 6 000 [mm]      —

upp till 8 000 [mm] — —  — — —

Enkel programmering      

Automatiskt val av driftsparametrar      

Mjuk START och STOPP      

Anpassningsbar konfiguration      

Display      

Säkerhet
Hinderdetektering      

Fotoceller      

Radioöverföring

BFT    — — —

SOMFY RTS — — —  — —

SOMFY io — — — —  —

Sommer — — — — — 

WISNIOWSKI alternativ alternativ alternativ alternativ alternativ alternativ

Reservbatteri för strömförsörjning — — —   —

Cykelräknare      —

Loggning av senaste fel      —

Signalljus alternativ alternativ alternativ   alternativ

Utbyggbarhet      

Avstängning av nöddrivenheten      

Smart teknik

Ri-Co alternativ alternativ alternativ alternativ alternativ alternativ

Connexoon — — — —  —

TaHoma Premium — — — *  —

Fjärrkontroll
sändare sändare sändare sändare smarttelefonapp sändare

LINJÄRA DRIVENHETER
TEKNISKA DATA

BFT Virgo 
SMART BT BFT Igea BT SOMFY Axovia

MultiPro RTS
SOMFY Axovia

MultiPro io
CAME Ferni

F1024

Användningsområde

upp till 4 000 [mm]     

upp till 5 000 [mm] —    

upp till 6 000 [mm] — — — — 

Enkel programmering     

Automatiskt val av driftsparametrar     

Mjuk START och STOPP     

Anpassningsbar konfiguration     

Display     —

Säkerhet
Hinderdetektering     

Fotoceller     

Radioöverföring

BFT   — — —

SOMFY RTS — —  — —

SOMFY io — — —  —

CAME — — — — 

WISNIOWSKI alternativ alternativ alternativ alternativ alternativ

Reservbatteri för strömförsörjning — —   —

Cykelräknare     —

Loggning av senaste fel     —

Signalljus alternativ alternativ   alternativ

Utbyggbarhet     

Avstängning av nöddrivenheten     

Smart teknik

Ri-Co alternativ alternativ alternativ alternativ alternativ

Connexoon — — —  —

TaHoma Premium — — *  —

Fjärrkontroll
sändare sändare sändare smarttelefonapp sändare

DRIVENHETER MED FÄLLBARA ARMAR
TEKNISKA DATA




