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2 Praktyczna Szkoła Budowania

Okna to najczęściej pierwsza stolarka, 
którą montuje się w domu. Ich design 
i kolor musi być spójny z wyglądem drzwi 
i bramy garażowej – tak stworzona har-
monia ostatecznie wpłynie nakupno ogro-
dzenia. Dlatego już etap wyboru okien jest 
kluczowy dla wyglądu całego budynku. 
Spójność i harmonię najłatwiej zachować, 
decydując się na komplementarne roz-
wiązania. Jest nim jedyny na rynku system 
Home Inclusive od marki WIŚNIOWSKI. 
Łączy on wzorniczo i kolorystycznie 
wszystkie najważniejsze elementy domu 
i posesji. Dzięki temu możesz kupić je 
u jednego producenta. A to daje ogromne 
korzyści. 

Zalety kupowania u jednego 
producenta
Jeśli zaufasz jednemu producentowi – 
bramę, okna, drzwi i ogrodzenie będziesz 
mógł kupić podczas jednej wizyty w salo-
nie sprzedaży. Za jednym zamachem 
podejmiesz wszystkie ważne decyzje. 
Będzie to o tyle prostsze, że Twoim celem 
jest harmonia – a ona wszystko ułatwia. 
Mimo że wszyscy producenci stosują 
zbliżone oznaczenia kolorów, zależnie 
od użytego procesu technologicznego 
dana barwa może być bardziej lub mniej 
nasycona. Różna może być również 
odporność na światło słoneczne czy uszko-
dzenia mechaniczne. Kupowanie bramy, 
okien, drzwi i nawet ogrodzenia od firmy 
WIŚNIOWSKI to gwarancja, że w każdym 
przypadku czerwony będzie naprawdę 
czerwony, a antracyt będzie doskonale 
antracytowy. I nawet z biegiem czasu 
nie pojawią się różnice, które mogłyby 
zachwiać tę harmonię. 

Jeden kontakt i jeden serwis
Zakupy od jednego producenta, w jed-
nym punkcie sprzedaży, to również gwa-
rancja spokoju. Jeden producent i jeden 

dostawca, to jeden kontakt i jedna ekipa 
– zarówno montażowa, jak i ta zajmująca 
się reklamacjami. Na samym końcu warto 
wspomnieć o często pomijanej, a jednak 
niezmiernie ważnej oszczędności: czasie. 
Jeden proces zakupowy, pewność jakości, 
łatwiejszy kontakt z dostawcą – to wszyst-
ko oznacza, że spędzimy znacznie mniej 
czasu na szukaniu, dzwonieniu, sprawdza-
niu i dowiadywaniu się. 

Wybierz mądrze – kup najlepiej 
dobrany zestaw bramy, okien, 
drzwi i ogrodzenia od jednego 
producenta
Marka WIŚNIOWSKI oferuje komplemen-
tarną i harmonijną ofertę bram, okien, 
drzwi i ogrodzeń. Spójny zestaw można 
dodatkowo dostosować do własnych 
potrzeb dzięki szerokim możliwościom 
jego personalizacji.WIŚNIOWSKI od 30 lat 
produkuje „na wymiar” w standardzie – to 
klient decyduje o najważniejszych cechach 
produktu. To pozwala na pełną perso-
nalizację zamówienia. Moment wyboru 
rozwiązań dla domu decyduje o wyglądzie 
posesji przez kolejne dekady. To ważna 
decyzja i należy starać się, by była ona jak 

najlepsza. Na tym etapie łatwo popełnić 
błędy, które wynikają z pośpiechu lub 
braku doświadczenia, ale później bardzo 
trudno jest je ukryć. Dlatego warto zaufać 
firmie, która produkuje bramy, okna, drzwi 
i ogrodzenia już od ponad 30 lat!

Brama, okna, drzwi i ogrodzenie w jednym designie. 
Wygodne rozwiązanie, które daje wiele korzyści
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Front budynku i jego otoczenie to reprezentacyjne elementy domu – są 
widoczne dla każdego przechodnia nawet bez wchodzenia na posesję. 
Szczególną uwagę przykuwają największe elementy – brama garażowa, 
okna, drzwi i ogrodzenie. Skupiają wzrok i najmocniej wpływają na odbiór 
całości. Ważny jest więc ich design, kolor, kształt, detale oraz harmonia 
i balans między nimi. Najprościej zadbać o to, kupując bramę, okna, drzwi 
i ogrodzenie u jednego producenta.


