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Grupa WIŚNIOWSKI jest największym producentem 
bram garażowych i przemysłowych oraz systemów 
ogrodzeniowych w Europie Centralnej. Nasz 
sukces polega na bezkompromisowej jakości oraz 
indywidualnym podejściu do każdego zamówienia. 
Dobrze wiemy, że każdy obiekt jest niepowtarzalny, 
dlatego bramy i ogrodzenia WIŚNIOWSKI można 
zamówić praktycznie na każdy wymiar i w dowolnym 
kolorze z palety RAL. 

Od kilku lat pracujemy w oparciu o System 
Zarządzania Jakością potwierdzony certyfikatem 
ISO 9001:2000. Wszystkie nasze wyroby spełniają 
rygorystyczne normy jakości i bezpieczeństwa 
oraz posiadają najlepsze systemy zabezpieczeń 
antykorozyjnych w swoich klasach. Decydując 
się na produkt WIŚNIOWSKI masz pewność, że 
zainwestowałeś w dobrą, polską markę.

informACje dodAtKowe
Architektom przesyłamy bezpłatne katalogi oraz CD z biblioteką elementów CAD. Zapewniamy wsparcie techniczne ze strony regionalnych przedstawicieli handlowych.

Oferta Grupy WIŚNIOWSKI obejmuje: bramy garażowe, bramy przemysłowe, ogrodzenia posesyjne, ogrodzenia przemysłowe, ogrodzenia sportowe, drzwi stalowe, 
aluminiowe i ppoż., stolarkę aluminiową, stolarkę stalową

oGrodzeniA posesyjne
To zintegrowany system segmentów, słupków, bram (przesuwnych lub dwuskrzydłowych) 
oraz furtek oferowanych we wszystkich kolorach palety RAL. Wszystkie części składowe są 
zabezpieczone antykorozyjnie, nawet drobne elementy montażowe. Proponujemy cztery 

systemy dostosowane do indywidualnych wymagań i gustów: Lux, Premium, Styl, Classic. 

brAmy i oGrodzeniA przemysłowe
Oferujemy kompleksowe rozwiązania grodzenia obiektów przemysłowych, placów, hal 
magazynowych i parkingów. W skład systemu wchodzą: segmenty i słupki, bramy przesuwne 
lub dwuskrzydłowe, ogrodzenie panelowe VEGA B i VEGA 2D Super oraz furtki. Dzięki solidnej 
konstrukcji bramy przesuwne przemysłowe pozwalają na zamknięcie wjazdu o szerokości 
16 metrów, a przy zastosowaniu dwóch przeciwległych bram nawet 24 metrów. W ofercie 

znajdują się także bramy przemysłowe segmentowe i roletowe WIŚNIOWSKI. 

oGrodzeniA sportowe
Ogrodzenia sportowe WIŚNIOWSKI pozwalają w maksymalnym stopniu chronić sportowców 
i publiczność bez poczucia utraty wolności. Różne warianty oferowanych ogrodzeń pozwalają 
dostosować je do wymagań i potrzeb każdego Inwestora: od gminnych boisk sportowych 
budowanych w ramach programu ORLIK po stadiony sportowe spełniające wymogi PZPN, 
UEFA czy FIFA. Największa zeszłoroczna realizacja to Bydgoski Stadion Miejski im. Zdzisława 
Krzyszkowiaka. Na obiekcie zamontowano 96 bram oraz 1800 metrów ogrodzenia panelowego 
VEGA 2D Super. Bydgoski Stadion Miejski spełnia standardy wyznaczone przez Międzynarodową 

Federację Lekkoatletyki (IAAF) zatwierdzane w tzw. Certyfikacie First Class. 

brAmy GArAżowe
Różnorodność wzorów i kolorów bram segmentowych WIŚNIOWSKI stwarza wiele możliwości 
aranżacji, zgodnie z indywidualnie opracowaną koncepcją domu i jego otoczenia. Bramy 
segmentowe WIŚNIOWSKI dostępne są w praktycznie każdym rozmiarze, w dowolnym kolorze 
z palety RAL oraz w kolorach drewnopodobnych. Wytwarzane w całości fabrycznie pod czujnym 
okiem naszych inżynierów gwarantują długoletnie i bezawaryjne funkcjonowanie. W ofercie 

znajdują się także bramy garażowe roletowe, uchylne i rozwierne WIŚNIOWSKI.


