OKNA, DRZWI, BRAMY, ORANŻERIE

/ BRAMY GARAŻOWE

BRAMY SEGMENT OWE, ROLET OWE,
UCHYLNE

n ZALETY

Najcieplejsza brama na rynku – U = 1,07

wykonane są elementy bramy gwarantują jej

[W/(m2K)], ciepłe powietrze nie ucieka, a zimne

trwałość i odporność na warunki atmosfe-

Ponadczasowy design

nie napływa do budynku

ryczne

Inspirują nas nasi klienci i dlatego oferujemy

Cisza w garażu – Rw= 25 dB to najwyższy na

Spełnia wymogi normy europejskiej – świa-

bramy dostosowane do każdych potrzeb;

rynku wynik tłumienia dźwięku bramy gara-

dectwo wykonania trwałej, komfortowej i bez-

ogromny wybór wzorów, kolorów i struktur

żowej,

piecznej bramy

umożliwia dobór barwy zarówno do nowocze-

Układ sprężyn skrętnych gwarantujący

snych obiektów, jak i tradycyjnej zabudowy

20 000 cykli – wiele lat bezpiecznego użyt-

Bramy uchylne

kowania

Novum, Progres, Komfort, Select, City

Niezawodna praca i bezpieczeństwo

Konstrukcja bramy wykonana z ocynkowa-

Prosta i solidna konstrukcja – dla klien-

Wszystkie elementy są zaprojektowane tak by

nej blachy – wysoka odporność na korozje,

tów szukających niedrogiego, ale pewnego

zapewnić niezawodną pracę bramy oraz bez-

trwałość konstrukcji

i sprawdzonego rozwiązania (790 zł)

pieczeństwo; dzięki temu brama segmentowa

Spełnia wymogi normy europejskiej – świa-

Szeroki wybór – kombinacje 12 wzorów i 10

wykona 20 000 cykli, co oznacza blisko 14 lat

dectwo wykonania trwałej, komfortowej i bez-

kolorów wykończenia skrzydła bramy w stan-

bezawaryjnego użytkowania

piecznej bramy

dardzie; jako opcja dowolny kolor z palety RAL

Korzystny współczynnik jakości do ceny

Bramy roletowe

obwodowe, osłony na sprężyny, łożyskowa-

– większość podzespołów produkowanych

BR-77E, BR-77s

ne rolki; dbałość o wysoką jakość w każdym

jest w firmie WIŚNIOWSKI – jednej z najno-

Możliwość zyskania dodatkowej przestrzeni

szczególe

wocześniejszych fabryk w Polsce; dzięki temu

– oszczędność miejsca na podjeździe oraz pod

Konstrukcja bramy wykonana z ocynkowa-

możemy zapewnić korzystny stosunek jakości

sufitem w garażu

nej blachy – wysoka odporność na korozje,

do ceny

Napęd w standardzie – komfort użytkowania

trwałość konstrukcji

dzięki możliwości zdalnego otwierania i zamy-

Spełnia wymogi normy europejskiej – świa-

kania bramy w standardzie

dectwo wykonania trwałej, komfortowej i bez-

Ocieplenie – profile bram roletowych wypeł-

piecznej bramy

baza.budujemydom.pl

Doskonałe wykończenie – uszczelnienia

n CHARAKTERYSTYKA
Bramy segmentowe UniPro

nione są pianką poliuretanową, która pełni

Pionowa praca bramy – podczas pracy nie

funkcję izolacji termicznej i akustycznej

jest potrzebna dodatkowa przestrzeń przed

Płaszcz bramy oraz prowadnice wykonane

garażem

z aluminium – nierdzewny materiał z jakiego
n WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
33-311 Wielogłowy 153, tel. 18 44 77 111, faks 18 44 77 110, www.wisniowski.pl, e-mail: marketing@wisniowski.pl
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