
PANELOWE OGRODZENIA KRATOWE
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Panelowe ogrodzenia kratowe WIŚNIOWSKI
to nowoczesne i solidne zabezpieczenie terenu

®
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ZALETY

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA
•

•

•

Systemy paneli kratowych WIŚNIOWSKI to doskonałe rozwią-
zanie wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość, wysoka jakość
i bezpieczeństwo.
Produkcja paneli opiera się na sterowanych komputerowo, nowocze-
snych liniach produkcyjnych, gdzie każdy etap jest stale kontrolo-
wany.
W efekcie otrzymujemy precyzyjnie wykonany, wysokiej jakości pro-
dukt, gotowy do bezpośredniego montażu.

®

DOPASOWANE DO POTRZEB
•

•

•

Firma WIŚNIOWSKI oferuje szeroki wybór paneli kratowych róż-
niących się grubością prętów i wymiarami „oczek”, z przetłocze-
niami lub bez przetłoczeń.
Panele montuje się między słupami jako sekcje oraz jako wypełnie-
nie bram przesuwnych, skrzydłowych oraz furtek.
Dzięki modułowej budowie panele kratowe można dowolnie
komponować i zestawiać, dostosowując je do wymagań obiektu
i ukształtowania terenu.

®

ŁATWY I SPRAWNY MONTAŻ
•

•

Systemy panelowych ogrodzeń kratowych WIŚNIOWSKI są tak
zaprojektowane i wykonane, aby ich montaż przebiegał łatwo
i sprawnie, nie zajmował zbyt wiele czasu, a także nie angażował
wielu osób.
Montaż paneli kratowych do słupów odbywa się przez zastosowa-
nie specjalnych akcesoriów łączonych ze sobą za pomocą
nierdzewnych śrub, które uniemożliwiają demontaż przęseł przez
niepowołane osoby oraz pozwalają na regulację zamontowanych
elementów.

®

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE
•

•

Ze względu na swoją funkcjonalność, estetykę i parametry, systemy
panelowych ogrodzeń kratowych WIŚNIOWSKI sprawdzają się
w każdych warunkach. Można wykorzystywać je zarówno w za-
budowie miejskiej jak i na obszarach przemysłowych.
Ogrodzenia z paneli kratowych WIŚNIOWSKI są sztywne i wy-
trzymałe, nadają się do ogrodzenia obiektów przemysłowych oraz
obiektów użyteczności publicznej. Dzięki specjalnym słupom do
montażu dodatkowych zabezpieczeń (np. drutu kolczastego)
można wykorzystać je do obiektów z ograniczonym dostępem
oraz poligonów wojskowych.

®

®



Panele kratowe z przetłoczeniem i wchodzą w skład systemu panelowych
ogrodzeń kratowych.
Montaż paneli może odbywać się na czterech rodzajach słupów:

, i .
Panel VEGA B wykonany jest z prętów stalowych zgrzewanych o średnicy 5 mm, a panel VEGA B Light
z prętów o średnicy 4,2 mm.
Znajdują szerokie zastosowanie przy grodzeniu parków, budynków użyteczności publicznej, supermar-
ketów, fabryk, obiektów sportowych, a także posesji prywatnych.

VEGA B

Alfa Beta Omega

VEGA B Light

Gamma – autorskim, opatentowanym
rozwiązaniem opracowanym przez Firmę WIŚNIOWSKI oraz®

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE

VEGA B, VEGA B Light
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OPIS TECHNICZNY
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ULICA

POSESJA

na słupach o przekroju 60 x 40 mm
z otworami montażowymi.
Montowanie paneli odbywa się za po-
mocą kompletów uchwytów i śrub ze stali
nierdzewnej. Przy tym systemie montażu
panel wymagaodpowiedniegowycięcia.

System ALFA

na słupach o przekroju 60 x 40 mm
z otworami montażowymi.
Mocowanie paneli odbywa się za
pomocą śrub hakowych i nakrętek
zrywalnych. Przy łączeniu paneli poza
słupem stosuje się złączki.

System BETA

na słupach o przekroju
65 x 42 mm z otworami montażowymi.
Słupy wykonane są z podwójnej blachy
stalowej. Dzięki specjalnemu ukształto-
waniu słupa mocowanie paneli jest nie-
widoczne na zewnątrz słupa.

dwuteowych

System GAMMA

na słupach o przekroju 60 x 40 mm.
Montaż do boków słupa odbywa się
przy użyciu dwudzielnych obejm, łą-
czonych ze sobą za pomocą nierdzew-
nych śrub z nakrętkami zrywalnymi.

System OMEGA
ULICA

POSESJA

Zestawienie wysokości
VEGA B, VEGA B Light

1030 [mm]* 1230 [mm] 1530 [mm] 1730 [mm] 2030 [mm] 2230 [mm]* 2 304 [mm]*

1 – oczko proste, 2 – oczko małe

VEGA B 5
50 50x50 200x 2500

�

�

ocynkowanie
ocynkowanie

+ powłoka poliestrowa4VEGA B Light

Średnica prętów
[mm]

Rodzaj panelu
Szerokość

panelu
[mm]

Zabezpieczenie
antykorozyjne Kolory

SYSTEMY MONTAŻU

ULICA

POSESJAULICA

POSESJA

Wymiar oczek
małych

[mm]

2
Wymiar oczek

prostych
[mm]

1

�

�

standardowe
inne z palety RAL

*nie dotyczy paneli VEGA B Light



VEGA 2D, VEGA 2D Super
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Panele wykonane są z prętów stalowych zgrzewanych o średnicy pręta poziomego
(podwójnego) 6 mm i średnicy pręta pionowego 5 mm.
Panele , wykonane są z prętów stalowych zgrzewanych o średnicy pręta poziomego
(podwójnego) 8 mm i średnicy pręta pionowego 6 mm.
Ogrodzenia z paneli VEGA 2D Super znajdują szerokie zastosowanie jako osłona parków,
budynków użyteczności publicznej, supermarketów, fabryk, lotnisk, obiektów wojskowych i sportowych.

VEGA 2D

VEGA 2D Super

VEGA 2D i

MAKSYMALNA SZTYWNOŚĆ
I WYTRZYMAŁOŚĆ

OPIS TECHNICZNY
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SYSTEMY MONTAŻU

Zestawienie wysokości
VEGA 2D, VEGA 2D Super

na słupach o przekroju 60 x 40 mm.
Montaż do boków słupa odbywa się przy użyciu
dwudzielnych, prostokątnych obejm, łączonych ze so-
bą za pomocą nierdzewnych śrub z nakrętkami
zrywalnymi.

System OMEGA 2D

na słupach o przekroju 60 x 40 mm.
Panele zawieszane są na uchwytach montażowych
znajdujących się pod każdym rzędem podwójnych
prętów poziomych (typ 2D–L) lub z mniejszą liczbą
uchwytów (typ 2D–S), montowanych za pomocą bla-
szek dociskowych.

System DELTA 2D

na słupach o przekroju 60 x 40 mm.
Panele zawieszane są na uchwytach montażowych
znajdujących się pod każdym rzędem podwójnych

poziomych, montowanych za pomocą listew
dociskowych.
prętów

System SIGMA 2D
ULICA

POSESJA

POSESJA

ULICA

ULICA

POSESJA
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2030 [mm]1830 [mm]1630 [mm]1430 [mm]1230 [mm]1030 [mm]830 [mm]630 [mm] 2230 [mm] 2430 [mm]

VEGA 2D
50 200x 2500

�

�

ocynkowanie
ocynkowanie

+ powłoka poliestrowaVEGA 2D Super

Rodzaj panelu Zabezpieczenie
antykorozyjne Kolory

2 6x 5

2 8x 6

Średnica prętów
poziomych

[mm]

Średnica prętów
pionowych

[mm]

Wymiar
oczek
[mm]

Szerokość
panelu

[mm]

�

�

standardowe
inne z palety RAL


