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[D000418] 1. INFORMACJE OGÓlNE  
Montażu oraz regulacji balustrady może dokonać co najmniej osoba  
KOMPETENTNA.
[D000419] Niniejsza Instrukcja Instalowania jest dokumentacją przeznaczoną 
dla Profesjonalnych Instalatorów lub Osób Kompetentnych. Zawiera ona nie-
zbędne informacje gwarantujące bezpieczne instalowanie. 
Balustradę i ich oddzielne elementy składowe instalować zgodnie z Instrukcją 
Instalowania dostarczoną przez ”WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A.
Przed przystąpieniem do prac montażowych zapoznać się z całą instrukcją. 
Proszę przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i stosować się do jej zaleceń. 
Prawidłowe użytkowanie jest uzależnione w znacznym stopniu od poprawnego 
zainstalowania.
[D000420] Opakowanie stosowane do elementów balustrad przeznaczone 
jest wyłącznie do zabezpieczenia podczas transportu.  

Nie przechowywać zapakowanych wyrobów na ze-
wnątrz narażonych na niekorzystne oddziaływanie wa-
runków atmosferycznych. Składowanie na zewnątrz, 

szczególnie w miejscach nasłonecznionych prowadzi do obniżenia 
walorów estetycznych powłoki malarskiej - ponieważ folia zabez-
pieczająca miejscowo skleja się z ogrodzeniem (wulkanizuje).

Wyroby przechowywać na utwardzonej, niezapylonej suchej powierzchni 
płaskiej, nie zmieniającej swoich właściwości pod wpływem czynników ze-
wnętrznych, w pomieszczeniach zamkniętych suchych i przewiewnych, w miej-
scu gdzie nie będą one narażone na działanie wszelkich innych czynników 
zewnętrznych, mogących powodować pogorszenie stanu przechowywanych 
elementów balustrad oraz opakowań. Niedopuszczalne jest magazynowanie 
i przechowywanie w pomieszczeniach zawilgoconych, zawierających opary 
szkodliwe dla powłok lakierniczych i cynkowych.
[D000421] Instrukcja dotyczy montażu kilku wariantów wykonania. Rysunki 
poglądowe mogą różnić się co do szczegółów wykonania. W niezbędnych 
przypadkach szczegóły te są pokazane na oddzielnych rysunkach.
[C000193] Instrukcja zawiera niezbędne informacje, gwarantujące bezpiecz-
ny montaż i użytkowanie, a także właściwą konserwację.
Przy montażu przestrzegać przepisów BHP dotyczących prac: montażowych, 
ślusarskich, prowadzonych elektronarzędziami w zależności od zastosowanej 
technologii montażu, oraz uwzględnić obowiązujące normy, przepisy i odno-
śną dokumentację budowy. 
Nie można przerabiać lub usuwać żadnych elementów. Może to spowodować 
uszkodzenie części, zapewniających bezpieczne użytkowanie. 
[A000034] Zabrania się powielania niniejszej instrukcji bez uprzedniej pisem-
nej zgody i późniejszej weryfikacji treści przez ”WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. 
S.K.A. Zabrania się tłumaczenia na język obcy, również częściowego, bez 
uprzedniej pisemnej zgody i późniejszej weryfikacji tekstu przez ”WIŚNIOW-
SKI” Sp. z o.o. S.K.A. Wszelkie prawa do niniejszej instrukcji są zastrzeżone. 
”WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
i nieprawidłowości w działaniu spowodowane niewłaściwym montażem lub 
nieprawidłowym użytkowaniem produktu, zapoznać się zatem dokładnie z tre-
ścią niniejszej instrukcji.

[D000422] 2. TERMINY I DEFINICJE WG NORMY
Objaśnienia znaków ostrzegawczych stosowanych w instrukcji:

Uwaga! - znak oznaczający zwrócenie uwagi.

Informacja - znak oznaczający ważną informację.

Odnośnik - znak odsyłający do określonego punktu w niniejszej  
instrukcji instalowania.

profesjonalny Instalator - kompetentna osoba lub jednostka, oferująca 
stronom trzecim usługi w zakresie instalowania balustrad.
Osoba Kompetentna - osoba odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach 
wynikających z wiedzy i praktycznego doświadczenia, i zaopatrzona w nie-
zbędne instrukcje, umożliwiające prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie 
wymaganego instalowania.
Właściciel - osoba fizyczna lub prawna, która ma tytuł prawny do dyspono-
wania balustradami i ponosi odpowiedzialność za jej działanie i użytkowanie. 
Balustrada - konstrukcja stalowa wypełniona kształtownikami stalowymi, 
kształtownikami profilowanymi lub prętami pełnymi; blachą perforowaną.

[D000423] 3. OBJAŚNIENIA SYMBOlI
W1 - WARIANT WYKONANIA BALUSTRADY 1
W2 - WARIANT WYKONANIA BALUSTRADY 2

A; B; C ... - długość krawędzi balkonu [mm]; 
Ho - wysokość balustrady [mm]; max. 1200 [mm];
Ho ≥ 900 [mm] - dla budynków jednorodzinnych;
Ho ≥ 1100 [mm] - dla budynków wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, 

oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej;
Sp - spadek balkonu [mm/m];
w - odstęp balustrady od krawędzi balkonu;

[D000424] 4. OpIS KONSTRUKCJI I DANE TECHNICZNE
Balustrada wykonana jest jako konstrukcja stalowa. Szczegółowy zakres wy-
miarowy oraz dane techniczne podane są w cenniku.
”WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. proponuje kilka sposobów montażu:
• do ścian ocieplonych, 
• do ścian nieocieplanych,
• do balkonów bez podłoża wykończeniowego,
• do balkonów z podłożem wykończeniowym.

[D000425] 4.1. ZASTOSOWANIE I pRZEZNACZENIE
Balustrada przeznaczona jest do zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko-
ści z balkonów i tarasów w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i za-
mieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowot-
nej i innych o podobnym charakterze. Zastosowanie w innym celu uznaje się 
za niezgodne z przeznaczeniem. ”WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zastosowaniem innym niż 
przewidziane. Ryzyko i wszelkie konsekwencje związane z innym zastosowa-
niem są wyłącznie po stronie właściciela wyrobu i powodują utratę gwarancji.

[C000196] 5. ZAlECENIA MONTAŻOWE
Przed montażem i rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznać się z wy-
tycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Przestrzegać zaleceń montażu 
i użytkowania co pozwoli na prawidłowy montaż i zapewni długotrwałe, bez-
awaryjne użytkowanie. Wszystkie czynności związane z montażem wykonać 
w opisanej kolejności.

[D000426] 6. WYMAGANE WARUNKI MONTAŻU
Balustrada powinna być zastosowana i użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. 
Dobór i stosowanie balustrad w budownictwie musi odbywać się na podstawie 
dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i normami.
[D000427] Balustrada może być eksploatowana zgodnie z przeznaczeniem, 
po zapoznaniu się z warunkami bezpieczeństwa i występującymi zagrożenia-
mi oraz pod warunkiem zastosowania się do zaleceń dotyczących instalacji 
i użytkowania.
Nie użytkować w miejscach narażonych na działanie agresywnych czynników 
atmosferycznych i środowiskowych (na przykład: zasolone powietrze).
Balustrada musi zostać zamontowana stabilnie, nie może odchylać się i ulegać 
odkształceniom.

[B000036] 7. WARUNKI STOSOWANIA I ZASADY BEZpIECZEŃSTWA
[C000199] Przechowywać niniejszą instrukcję w bezpiecznym i wiadomym 
miejscu tak, aby w razie potrzeby można było z niej szybko skorzystać.
Instalacja musi być dostosowana do wymogów wymienionych w Dyrektywach 
Europejskich.
W krajach poza UE dobry poziom bezpieczeństwa zapewnić może zacho-
wanie standardów wymienionych w Dyrektywach Europejskich. Należy jednak 
pamiętać również o aktualnych normach i przepisach obowiązujących w da-
nym kraju.
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Przed przystąpieniem do montażu i rozpoczęciem użytkowania zapoznać się 
szczegółowo z instrukcją obsługi i uwagami dot. montażu, obsługi i konserwacji 
urządzenia.
Produkt używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkowanie niezgodne 
z przeznaczeniem może być przyczyną zagrożenia lub szkód, producent nie 
bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego zastoso-
wania urządzenia.
”WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. nie bierze odpowiedzialności za skutki wy-
nikłe z nieprawidłowo zastosowanego lub zainstalowanego produktu, jak i też 
związane z tym uszkodzenia.

[D000428] W budynkach, w których przewiduje się 
zbiorowe przybywanie dzieci bez stałego nadzoru, na-
leży stosować balustrady uniemożliwiające wspinanie 

się dzieci (wzory bez elementów ozdobnych na wypełnieniu ba-
lustrady). 

przestrzegać bezwzględnie przepisów BHp przy pra-
cach na wysokości.

[C000157] Nie wolno dokonywać przeróbek, o ile nie dopuszcza tego producent. 
Napraw i konserwacji może dokonywać tylko uprawniony Profesjonalny 
Instalator lub Osoba Kompetentna.
[D000429] Powłoka cynku nie jest powłoką dekoracyjną, ale zabezpie-
czeniem antykorozyjnym.
Odpady i materiały z opakowania (plastik, tektura, polistyren itd.) są wy-
konane zgodnie z warunkami określonymi przez aktualnie obowiązujące 
europejskie standardy. Opakowania z nylonu i polistyrenu trzymać poza 
zasięgiem dzieci.
[D000430] Czynności niedozwolone:
• zakaz wspinania się;
• zakaz wchodzenia na ozdoby;
• zakaz siedzenia na poręczy;
• zakaz wychylania się;
• zakaz umieszczania elementów ciała między wypełnieniem;
• zakaz wieszania prania i pościeli;
• zakaz montowania różnego rodzaju wsporników, masztów pod anteny sate-

litarne; telewizji naziemnej itp.; 
• zakaz wieszania donic pod kwiatki;
• zakaz montowania banerów reklamowych;

Nie pozostawiać dzieci oraz osób o ograniczonej 
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej w po-
bliżu balustrady bez opieki osoby dorosłej.

[C000201] 8. INSTRUKCJA INSTAlOWANIA
Prawidłowe użytkowanie jest uzależnione w znacznym stopniu od poprawne-
go zamontowania. ”WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. poleca autoryzowane 
firmy montażowe. Tylko prawidłowe zainstalowanie i konserwacja prowadzone 
zgodnie z instrukcją, przez kompetentne jednostki lub osoby mogą zapewnić 
bezpieczne i zgodne z zamierzonym użytkowanie wyrobu.

[D000431] 8.1. pRACE pRZYGOTOWAWCZE
Prace przygotowawcze obejmują:
• kontrolę geometrii miejsca montażu balustrady;
• kontrolę wykonanie podłoża, do którego będzie wykonywany montaż 

(sprawdzenie stanu powierzchni; beton zarysowany czy niezarysowany);
• dobór łączników budowlanych (kotwy montażowe) możliwych do zastoso-

wania w danych warunkach montażu.

[D000445] przed przystąpieniem do montażu balustra-
dy sprawdzić bezwzględnie czy stosowane materiały 
nie zawierają przeciwwskazań do stosowania z powło-
kami ocynkowanymi, malowanymi.

[D000432] 8.2. KONTROlA WSTępNA
Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić, czy balustrada i komponenty na-
dają się do użytkowania. Wszystkie materiały i elementy balustrady powinny 
być w nienaruszonym stanie i odpowiednie do użycia.

[D000433] 8.3. MONTAŻ
Stabilność balustrady jest uzależniona w znacznym stopniu od poprawnego 
zamontowania. 
W przypadku samodzielnego montażu przez użytkownika, bezwzględnie 
przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji, aby uniknąć nieprawidłowego mon-
tażu i ewentualnej utraty gwarancji.
Zabrania się stosowanie dodatkowych elementów mocujących oraz przerabia-
nia istniejących bez zgody ”WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A.

[D000434] 8.4. MONTAŻ BAlUSTRADY WARIANT (W1)
1.  Dostarczone stopki wraz z balustradą stopki tymczasowo przykręcić do 

balustrady celem wytrasowania otworów pod kotwy. Wykonać otwory w 
podłożu wg zaleceń producenta kotew. Do przykręcenia stopek balustra-
dy zaleca się stosować kotwy montażowe firmy Hilti HIT-V-R A4-70 lub 
innych producentów o właściwościach wytrzymałościowych odpowiada-
jących kotwie wyżej wymienionej. Przykręcić stopki do podłoża. Ściągnąć 
balustradę z trzpieni stopki, a następnie nałożyć maskownicę na stopki. 
Nałożyć ponownie balustradę na trzpień - rys. I.1.

2.  Wypoziomować elementy balustrady korzystając z regulacji na trzpieniu 
stopki.

3.  Skręcić poszczególne elementy balustrady wg rys. I.2; I.3 i I.4.
4.  Przymocować balustradę do ściany wg rys. I.5.a (ściana nieocieplona) 

lub I.5.b (ściana ocieplona). Do przykręcenia balustrady do ściany za-
leca się stosować kotwy montażowe  firmy Hilti HIT-V-R A4-70 lub innych 
producentów o właściwościach gwarantujących bezpieczne użytkowanie. 
Dobór sposobu osadzenia kotwy (wg wytycznych producenta zakotwień) 
w zależności od warunków montażu (np. cegła pełna, cegła dziurawka, 
beton komórkowy, beton, ściana warstwowa) dokonuje osoba kompetent-
na (inżynier budownictwa).

[D000442] Zakres dostawy balustrady nie obejmuje ele-
mentów złącznych (kotwy, podkładki, nakrętki) mocu-
jących balustradę do podłoża oraz do ściany.

[D000435] 8.5. MONTAŻ BAlUSTRADY WARIANT (W2)
1.  Dostarczone stopki wraz z balustradą należy tymczasowo przykręcić do 

balustrady celem wytrasowania otworów pod kotwy. Wykonać otwory w 
podłożu wg zaleceń producenta kotew. Do przykręcenia stopek balustra-
dy zaleca się stosować kotwy montażowe firmy Hilti HIT-V-R A4-70 lub 
innych producentów o właściwościach wytrzymałościowych odpowiada-
jących kotwie wyżej wymienionej. Przykręcić stopki do podłoża. Ściągnąć 
balustradę z trzpieni stopki, a następnie nałożyć maskownicę na stopki. 
Nałożyć ponownie balustradę na trzpień - rys. II.1.

2.  Wypoziomować elementy balustrady korzystając z regulacji na trzpieniu 
stopki.

3.  Skręcić poszczególne elementy balustrady wg rys. II.2; II.3.
4.  Przykręcić poręcz do balustrady wg rys. II.4.
5.  Przymocować balustradę do ściany wg rys. II.5.a; II.6.a oraz II.7.a (ściana 

nieocieplona) lub II.5.b; II.6.b oraz II.7.b (ściana ocieplona). Do przykrę-
cenia balustrady do ściany zaleca się stosować kotwy montażowe  firmy 
Hilti HIT-V-R A4-70 lub innych producentów o właściwościach gwarantu-
jących bezpieczne użytkowanie. Dobór sposobu osadzenia kotwy (wg 
wytycznych producenta zakotwień) w zależności od warunków montażu 
(np. cegła pełna, cegła dziurawka, beton komórkowy, beton, ściana war-
stwowa) dokonuje osoba kompetentna (inżynier budownictwa).

[D000442] Zakres dostawy balustrady nie obejmuje ele-
mentów złącznych (kotwy, podkładki, nakrętki) mocu-
jących balustradę do podłoża oraz do ściany.

[C000182] 8.6. MAlOWANIE
W razie potrzeby uzupełnić ubytki cynku farbą podkładową antykorozyjną 
i farbą nawierzchniową wg zaleceń producenta farby lub farbą o dużej za-
wartości cynku.

[A000008] 9. OCHRONA ŚRODOWISKA
Opakowania
Elementy opakowań (tektury, tworzywa sztuczne itp.) są zakwalifikowane jako 
odpadki nadające się do powtórnego przetworzenia. Przed wyrzuceniem opa-
kowań zastosować się do miejscowych (lokalnych) regulacji prawnych dotyczą-
cych danego materiału.
Złomowanie wyrobu
Produkt składa się z wielu różnych materiałów. Większość z zastosowanych 
materiałów nadaje się do ponownego przetworzenia. Przed wyrzuceniem po-
segregować je, a następnie dostarczyć do punktu zbioru surowców wtórnych. 

przed złomowaniem zastosować się do miejscowych 
(lokalnych) regulacji prawnych dotyczących danego 
materiału.

[A000009] pamiętaj! Zwrot materiałów opakowaniowych 
do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza 
powstawanie odpadów.

[C000171] 10. DEMONTAŻ
Demontaż przeprowadzić w kolejności odwrotnej do montażu.
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[D000436] 11. INSTRUKCJA BIEŻĄCYCH KONSERWACJI
Sprawdzić stan wszystkich zamocowań dokonanych podczas montażu i w ra-
zie konieczności poprawić. 

[D000437] Czynności możliwe do wykonania przez Właściciela po 
dokładnym zapoznaniu się z dołączoną instrukcją.
Balustradę chronić przed działaniem środków żrących takich jak: ługi, kwasy itp.
Przestrzegać prawidłowej konserwacji wyrobów. Elementy malowane proszko-
wo czyścić przynajmniej jeden raz w roku, a przy mocno zanieczyszczonym 
środowisku częściej.
Przy czyszczeniu przestrzegać następujących zasad:
• Do mycia używać czystą wodę z niewielkimi dodatkami obojętnego lub 

słabo alkalicznego środka myjącego przy użyciu miękkich nie rysujących 
ścierek lub szmatek.

• Powierzchnie malowane muszą być podczas czyszczenia w stanie zimnym 
- max. temperatura 25° C.

• Środki czyszczące wolno używać tylko w stanie zimnym - max. temperatura 
25° C.

• Nie wolno używać żadnych środków kwaśnych lub mocno alkalicznych ście-
rających i czyszczących, które mogą atakować podłoże stalowe.

• Nie wolno używać żadnych środków ścierających i czyszczących powodu-
jących ubytki materiałowe farby i rysy.

• Nie wolno używać żadnych organicznych rozpuszczalników, które zawiera-
ją estry, ketony, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materiały 
węglowodorowe itp.

• Nie wolno używać żadnych środków czyszczących o nieznanym składzie 
chemicznym.

• Nie wolno używać materiałów czyszczących, które pozostawiają resztki na 
powierzchni czyszczonej.

• Usuwanie tłustych, olejowych lub sadzowych substancji można wykonywać 
przy pomocy bezaromatowych węglowodorów benzynowych.

• Pozostałości klejów, kauczuków silikonowych lub taśm samoprzylepnych itp. 
mogą być usuwane przy pomocy bezaromatowych węglowodorów benzy-
nowych.

Maksymalny czas oddziaływania środka czyszczącego nie może przekraczać 
1 godziny. W razie potrzeby czyszczenie można powtórzyć co najmniej po 
24 godzinach.
Kleje, zaprawy, masy do szpachlowania, kity, taśmy pokryciowe i klejące mogą 
zawierać agresywne substancje i przed użyciem musi być sprawdzone ich od-
działywanie na powłoki malarskie i na podłoże.
Nigdy nie czyścić strumieniem wody, myjką ciśnieniową, odkurzaczem wodnym. 
[D000438] Okresowo sprawdzać:
• stan mocowania wszystkich połączeń śrubowych,
• ogólny stan techniczny balustrady.

[C000182] Malowanie
W razie potrzeby uzupełnić ubytki cynku farbą podkładową antykorozyjną 
i farbą nawierzchniową wg zaleceń producenta farby lub farbą o dużej za-
wartości cynku.

[A000046] ”WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. nie bierze od-
powiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprze-
strzegania przepisów bezpieczeństwa, instrukcji obsługi, 
wymagań prawnych. 

[C000183] Wszystkie czynności wykonać zgodnie z niniejszą Instrukcją Obsłu-
gi i Konserwacji. Wszelkie uwagi i zalecenia przekazać właścicielowi w formie 
pisemnej. 

[A000012] ”WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. zastrzega sobie pra-
wo dokonywania zmian konstrukcyjnych wynikających z postępu 
technicznego nie zmieniających funkcjonalności wyrobu bez po-
wiadomienia.

Dokumentacja jest własnością ”WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. 
Kopiowanie, odwzorowywanie i wykorzystywanie w całości  
lub w części bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.
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Montażysta:

"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.pl
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