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. Uronowanie Twojej Inwestycji
Brama wjazdowa, garażowa oraz drzwi to kluczowe i najbardziej reprezentacyjne elementy elewacji
zewnętrznej domu. Dlatego coraz częściej poszukujemy własnych zestawień barwnych, które dają możliwości wyrazu indywidualnego charakteru właścicieli.
Idealnie dopasowane
Oferta bram i drzwi WIŚNIOWSKI® stanowi doskonałą odpowiedź na współczesne trendy w projektowaniu. Niezawodne bramy segmentowe UniPro
oraz drzwi zewnętrzne z w wersji nakładkowej Creo
to stuprocentowa gwarancja na uzyskanie jedności
kolorystycznej.
Dzięki szerokiej palecie oklein drewnopodobnych
oraz możliwości malowania proszkowego na dowolny
kolor z palety RAL, brama i drzwi mogą stanowić
element dopełniający aranżację, odpowiadając najbardziej wyszukanym gustom.

Kolekcje ogrodzeń dla Ciebie
Stworzony przez nas kolekcje wzorów to idea, w której
ogrodzenia stanowią istotny element aranżacji przestrzeni. Każdą z nich wyróżnia unikalne wzornictwo
przemyślane tak, by ułatwić jego dobór do otoczenia
zaprojektowanego w dowolnym stylu, uzyskując
jednocześnie efekt harmonii. Wśród ogromnej różnorodności znajdują się zarówno stylizowane wzory
nawiązujące do metaloplastyki, klasyczne formy, jak
również modernistyczne modele odzwierciedlające
nowoczesne trendy w architekturze.
Absolutna dowolność stylizacji pozwoli podkreślić
odrębny i wyjątkowy charakter każdej posesji.
Całkowite bezpieczeństwo
Design to jedna z wiodących cech bram, drzwi i ogrodzeń WIŚNIOWSKI. Stanowią one jednak przede
wszystkim doskonałą ochronę nas i naszych domów
przed wizytą nieproszonych gości – wpływając tym
samym na poczucie bezpieczeństwa.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

B R A M Y, D R Z WI I O G RO DZE NIA W IŚ NIOWS KI
– E S T E T YC Z N A S P Ó J N O Ś Ć

Jest to możliwe dzięki opcjom zastosowania szeregu systemów zabezpieczających, zapewniających
bezpieczne użytkowanie na co dzień. Wszystkie
spełniają rygorystyczne wymagania norm w zakresie
bezpieczeństwa, co potwierdza umieszczony na nich
znak CE.
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