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Kompletny system ogrodzeń posesyjnych
Grupy WIŚNIOWSKI

WOKÓŁ  DOMU

Ogrodzenia Posesyjne Grupy WIŚNIOWSKI to zintegrowany system segmentów,
słupków, bram (przesuwnych lub dwuskrzydłowych) oraz furtek. Są produkowane
w Polsce z najlepszych surowców, w oparciu o własne linie produkcyjne i najnow-
sze technologie. 

Bezpieczeństwo – W bramach i furtkach Grupy WIŚNIOWSKI zastosowaliśmy
sprawdzone systemy zapewniające bezpieczne użytkowanie na co dzień, potwier-
dzone znakiem CE. Równocześnie ogrodzenia Grupy WIŚNIOWSKI, dzięki solid-
nej konstrukcji, stanowią trudną do sforsowania przeszkodę dla nieproszonych gości. 

Oszczędność czasu i pieniędzy – Grupa WIŚNIOWSKI daje nieograniczone moż-
liwości kreowania otoczenia. Bogata oferta stylów i wzorów pozwoli dopasować
ogrodzenie do otaczającego krajobrazu. Nie tracisz czasu i energii na poszukiwa-
nia, możesz kupić wszystko w jednym miejscu: słupek, segment, furtkę, bramę wjaz-
dową. Nasze systemy są łatwe i szybkie w montażu i umożliwiają modułową budo-
wę ogrodzenia. Wszystkie elementy można dowolnie komponować i zestawiać dzię-
ki odpowiednio przygotowanym otworom i uchwytom.

Pełna ochrona – Decydując się na kompletny system ogrodzeniowy Grupy
WIŚNIOWSKI, nie ponosisz dodatkowych kosztów związanych z ochroną przed ko-
rozją. Zyskujesz trwałość na wiele lat. Wszystkie części składowe ogrodzenia są
zabezpieczone antykorozyjnie metodą DUPLEX. System DUPLEX to unikalny pro-
ces cynkowania ogniowego i napylania specjalnej powłoki malarskiej stanowiącej
obecnie najlepsze zabezpieczenie przed korozją. Dzięki temu powstaje podwójnie
zabezpieczony produkt: powłoka cynkowa zapobiega korozji w przypadku uszko-
dzenia powłoki malarskiej, a powłoka malarska chroni cynk przed szkodliwym wpły-
wem czynników atmosferycznych. Taki system gwarantuje dwukrotnie dłuższą ochro-
nę antykorozyjną niż suma trwałości powłoki cynkowej i powłoki malarskiej nakła-
danej osobno.

Bogata oferta – Możesz wybrać spośród 3 systemów dostosowanych do indywi-
dualnych wymagań i gustów. Pełna oferta wzorów dostępna na www.wisniowski.pl

System LUX to kilkanaście bogato zdobionych wzorów wypełnień i wyszukana
forma. Świetnie nadaje się do grodzenia ekskluzywnych willi i rezydencji, obiektów
zabytkowych i sakralnych, budynków rządowych i urzędów państwowych.

System STYLE to starannie dobrane wzory, które nadają niecodzienny, indywidu-
alny charakter każdej posesji i subtelnie podkreślą jej wyjątkowy charakter.

System CLASSIC to klasyczna forma i kształt, która znajduje zastosowanie do pro-
stych form architektonicznych i nowoczesnej zabudowy.

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: Sieć Partnerów Handlowych w kraju i za granicą
Gwarancja: 10 lat gwarancji antykorozyjnej
Certyfikaty: Bramy posesyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe oraz furtki ogrodzenio-
we Grupy WIŚNIOWSKI oznakowane są znakiem CE zgodnie z normą EN 13241-1

Pozostała oferta: 
kompletne systemy ogrodzeń przemysłowych,
bramy przemysłowe (segmentowe, roletowe, podwieszane przesuwne),
bramy garażowe (segmentowe, roletowe, uchylne, rozwierne),
stolarka: aluminiowa, stalowa, przeciwpożarowa.
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