
Firma WIŚNIOWSKI jest największym polskim 
producentem bram garażowych, przemysłowych 
i systemów ogrodzeniowych. To także producent 
wysokiej klasy stolarki aluminiowej i stalowej. 
Firma proponuje rozwiązania dla budownictwa 
indywidualnego i przemysłowego. Obok standardowej 
oferty realizuje zamówienia na każdy wymiar. 
O wysokiej jakości produktów świadczy System 
Zarządzania Jakością, potwierdzony certyfikatem 
ISO 9001:2008. Wszystkie produkty marki 
WIŚNIOWSKI, 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.

Brama garażowa UniPro w kolorach 
DrewnoPoDoBnych
Bramy garażowe segmentowe UniPro stają się integralną częścią architektury, w której coraz częściej drewno stanowi główny element 
dekorujący nasze domy. Dzięki nowym dziesięciu kolorom drewnopodobnym, brama garażowa UniPro może być idealnie dopasowana do 
okien, drzwi i elewacji. Nowe kolory drewnopodobne wiernie oddają naturalny charakter drewna polskiego oraz egzotycznego. 
Teraz bramy WIŚNIOWSKI to wysoki standard użytkowania oraz swoboda aranżacji otoczenia bez żadnych ograniczeń. 

inicjały w ogroDzeniU
W ofercie systemu ogrodzeń posesyjnych Lux centralny element dekoracyjny można zastąpić ozdobnymi litrami (inicjałami) umieszczonymi 
wewnątrz owalnej części przęsła. Wypełnienie może składać się z maksymalnie trzech liter i mogą być umieszczone we wszystkich 
elementach systemu: w bramach, segmentach i furtkach. Jest to propozycja idealna dla osób ceniących oryginalność. 

Trzecia klasa anTywłamaniowości
Antywłamaniowe drzwi WIŚNIOWSKI, dzięki wysokiej jakości materiałów, dokładności wykonania i niezawodnym zabezpieczeniom są 
pewnym zamknięciem każdego obiektu. Okna stałe, drzwi aluminiowe przeszklone i pełne oraz płaszczowe drzwi stalowe ppoż, mogą być 
w drugiej lub wysokiej trzeciej klasie antywłamaniowości. Ta niezawodność została potwierdzona Świadectwem Badań Instytutu Techniki 
Budowlanej wg.: PN-ENV 1627:2006
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sysTemy fasaDowe wiśniowski
Systemy fasadowe WIŚNIOWSKI pozwalają na całkowite oszklenie elewacji budynku. 
Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy surowców oraz najnowocześniejszych linii 
produkcyjnych mogą być wykonane nawet najbardziej nietypowe kształty ścian 
pionowych, wielopłaszczyznowych oraz konstrukcji przestrzennych. Aluminiowe i stalowe 
systemy fasadowe WIŚNIOWSKI wykonywane są w kilku systemach. Są to m. in.: fasady 
słupowo-ryglowe, półstrukturalne i strukturalne, nakładkowe (do montażu na istniejącej 
podkonstrukcji) oraz przeciwpożarowe. 

ogroDzenia sPorTowe
System ogrodzeń VEGA-Sport przeznaczony jest dla obiektów sportowych wymagających 
ogrodzenia o wysokości nawet 6000 [mm]. VEGA-Sport to ogrodzenia dostosowane do 
wytycznych podanych w projektach boisk wielofunkcyjnych w ramach projektu Orlik 2012, 
a także stadiony sportowe spełniające wymogi Międzynarodowej Federacji Lekkoatletyki 
(IAAF), PZPN, UEFA czy FIFA.
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