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Witamy w świecie bram, drzwi i ogrodzeń WIŚNIOWSKI

Produkujemy z pasją od 25 lat. Marka WIŚNIOWSKI pochodzi od nazwiska jej Założyciela i Właściciela – Andrzeja Wiśniowskiego. 
Jego marzenie o funkcjonalnych, zdalnie sterowanych bramach dało początek tej historii. Dziś na ponad 80 000 m2  wytwarzamy 
setki tysięcy produktów rocznie. Dzięki zaawansowanym technologiom, sprawdzonym materiałom i własnej, innowacyjnej myśli 
technicznej dajemy naszym Klientom pewność dobrego wyboru. Posiadamy Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania 
w oparciu o normę Jakości PN-EN ISO 9001:2008 oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy OHSAS 18001:2007. To zobowiązanie do 
ciągłego doskonalenia procesów i produktów. Nasze doświadczenie daje gwarancję stabilności i odpowiedzialności za produkt 
w całym cyklu jego życia. To również promesa najwyższej jakości i bezpieczeństwa użytkowania. 



WIŚNIOWSKI produkuje bramy, drzwi i ogrodzenia, które spełniają najwyższe standardy, 
pozostając funkcjonalne i piękne na lata. 
Bramy, drzwi i ogrodzenia o nowoczesnym designie są inspiracją dla tych, dla których 
liczy się trwałość i elegancja. Perfekcyjnie zaprojektowane i wykonane, sprawdzają się 
w każdych warunkach, zapewniając ciepło, komfort i bezpieczeństwo.

WIŚNIOWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.



Kolekcja WIŚNIOWSKI Home Inclusive łączy jedną linią styli-
styczną bramy, drzwi i ogrodzenia.
To świetny przykład projektowania zorientowanego na spój-
ność przestrzeni użytkowej, odzwierciedlającego tendencje 
światowego designu. Za unikatowość tego rozwiązania kolek-
cja Home Inclusive otrzymała nagrodę 
Państwowego instytutu wzornictwa 
Przemysłowego, Dobry Wzór 2014.
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Konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na 
polskim rynku organizowany przez Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego.

WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

Inteligentny system kontroli 
dostępu WiControl

Dzięki niemu przy użyciu smartfona 
mozesz otworzyć/zamknąć bramę 

lub drzwi, jak również uzyskać 
informację zwrotna o ich statusie.



BRAMY GARAŻOWE

PANE L
INNOVO

60 mm

Bramy garażowe WIŚNIOWSKI to całe spektrum rozwiązań zamknięcia każdego garażu. Możesz 
wybrać spośród bram: segmentowych, uchylnych, roletowych i rozwiernych. Łączy je precyzyjne 
wykonanie i dbałość o szczegóły, a także ogromna oferta wzorów, kolorów i aplikacji ozdobnych. 
Dzięki temu możesz dopasować bramę do dowolnego elementu architektonicznego, tworząc własną 
koncepcję otaczającej Cię rzeczywistości.  
W ofercie bram garażowych:
› bramy segmentowe, grubość skrzydła 60 mm: PRIME, UniTherm, 
› bramy segmentowe, grubość skrzydła 40 mm: UniPro i UniPro NANO80.
Ponad to: 
› bramy roletowe
› bramy uchylne
› bramy rozwierne: jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe

NIEZAWODNOŚĆ
Sprężyny skrętne zaprojektowane 
na 20 000 cykli, co pozwala na 14 lat 
użytkowania bramy (przy 4 cyklach 
dziennie).

Opór cieplny panelu INNOVO wynosi 
0,37 W/m2K, co przekłada się na  
świetną termoizolację w bramach 
PRIME i UniTherm.

DOSKONAŁA IZOLACJA
Współczynnik potwierdzony przez 
Instytut Techniki Budowlanej ITB.  
Ciepłe powietrze pozostaje w budynku, 
a zimne do niego nie napływa.

BRAMA DŹWIĘKOCHŁONNA
Współczynnik tłumienia hałasu Rw to 
aż 24 dB.

(1) Dla bramy PRIME i UniTherm o wymiarach 5500 x 2250.    (2) Dla bramy o wymiarach referencyjnych 3000 x 2500 mm z panelem 60 mm.

brama UniTherm brama PRIME brama CONNECT

(1) (2)



DRZWI

Drzwi WIŚNIOWSKI to uniwersalne rozwiązanie do każdego domu. W zależności od funkcji, 
jaką mają spełniać – zewnętrzne, wewnętrzne, techniczne – charakteryzują się doskonałymi 
parametrami zgodnymi z ich przeznaczeniem. Różnorodne wzornictwo łatwo dopasować 
do tradycyjnej i nowoczesnej zabudowy oraz wystroju wnętrz.
W ofercie drzwi WIŚNIOWSKI:
› drzwi zewnętrzne aluminiowe – nakładkowe CREO (szerokie możliwości modyfikacji), 

wsadowe DECO
› drzwi zewnętrzne lub wewnętrzne techniczne stalowe płaszczowe przeciwpożarowe lub 

bez odporności ogniowej
› drzwi stalowe profilowe zewnętrzne lub wewnętrzne
› drzwi przeciwpożarowe aluminiowe lub stalowe profilowe

ELEMENTY KONTROLI DOSTĘPU
Bluetooth - możliwość otwierania drzwi telefonem 
komórkowym, czytnik linii papilarnych palca, czytnik 
zbliżeniowy, klawiatura z nierdzewnej stali.

Kolory z palety RAL, mat strukturalne  
i okleiny drewnopodobne

drzwi płaszczowe ECO drzwi CREO drzwi DECO

OGNIOODPORNOŚĆ

CIEPŁE DRZWI  
Współczynnik potwierdzony przez Instytut 
Techniki Budowlanej ITB. 

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
Możliwość wykonania drzwi stalowych płaszczo-
wych oraz drzwi profilowych aluminiowych i stalo-
wych w klasie odporności ogniowej EI30 i EI60. 

(3) Dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm.    

(3)



OGRODZENIA

brama przesuwnasegment napęd w słupie

słupek brama dwuskrzydłowafurtka skrzynka na listy

Ogrodzenia WIŚNIOWSKI to systemowe rozwiązania, które można zestawiać i idealnie dopa-
sować do każdego typu działki. Perfekcyjnie dobrane komponenty gwarantują łatwy i szybki 
montaż, także do już istniejącej zabudowy ogrodzeniowej. W skład systemu wchodzą: bramy 
przesuwne, bramy dwuskrzydłowe, furtki, segmenty i słupki oraz bogata oferta elementów 
uzupełniających.
Wśród ogromnej różnorodności znajdują się wzory nawiązujące do metaloplastyki, klasyczne 
formy, jak również modernistyczne modele odzwierciedlające nowoczesne trendy w architekturze.
Dopełnieniem oferty są panele kratowe doskonałe do tworzenia lekkich i trwałych ogrodzeń.

(4)  Firma WIŚNIOWSKI udziela 10 lat gwarancji antykorozyjnej na: bramy, furtki, segmenty i słupy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

farba 
proszkowa 
poliestrowa

fosforowanie 
żelazowe

warstwa cynku 
(cynkowanie ogniowe)

pasywacja 
bezchromowa

element 
stalowy

MODUŁOWOŚĆ

SYSTEM DUPLEX  
Połączenie właściwości powłoki cynko-

wej oraz powłoki lakierowej w znacznym 
stopniu pozwala na wydłużenie okresu 
eksploatacji ogrodzeń WIŚNIOWSKI. 

PRZEMYŚLANY UKŁAD
Wszystkie elementy ogrodzenia są 
zaprojektowane jako system, dzięki 
czemu każda jego część idealnie pasuje 
do siebie.

TRWAŁOŚĆ NA LATA
Elementy ogrodzeń posesyjnych  
WIŚNIOWSKI poddawane są najlep-
szym metodom ochrony antykorozyjnej 
w postaci cynkowania i malowania 
proszkowego.

(4)

APLIKACJA AW EXPERT
Zaprojektuj perfekcyjnie swoje ogrodze-
nie w Punkcie Handlowym za pomocą 
aplikacji AW EXPERT. Zobacz, jak impo-
nująco może wyglądać Twoja działka.

APLIKACJA AW EXPERT

Szeroka paleta kolorów 
i uniwersalnych struktur



Naszą ofertę wzbogacają specjalistyczne rozwiązania, m.in.: dla przemysłu, 
firm, obiektów handlowo-usługowych, obiektów użyteczności publicznej.
Zapoznaj się ze szczegółami w Punktach Handlowych.

Gdzie kupić?
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki online  
i znajdź najbliższy Punkt Handlowy:  
www.wisniowski.pl/gdzie-kupic/

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • 
Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą „WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. • 11/15/PL


