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BRAMY, DRZWI I  OGRODZENIA WIŚNIOWSKI
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Bramy i drzwi WIŚNIOWSKI – bezpiecznie i ciepło

Oferta bram i drzwi WIŚNIOWSKI® stanowi doskonałą odpowiedź na współcze-

sne trendy w projektowaniu. Niezawodne bramy segmentowe UniPro oraz drzwi 

zewnętrzne z serii Deco Basic i Plus Line marki WIŚNIOWSKI® 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. 

Design to jedna z wiodących cech bram i drzwi WIŚNIOWSKI®. Stanowią one 

jednak przede wszystkim doskonałą ochronę nas i naszych domów przed wizytą 

nieproszonych gości – wpływając tym samym na poczucie bezpieczeństwa. Jest 

to możliwe dzięki opcjom zastosowania szeregu systemów zabezpieczających, 

zapewniających bezpieczne użytkowanie na co dzień. Potwierdzeniem tego jest 

znak CE. Dodatkowo drzwi z serii Plus Line mogą być wykonywane w 2 i 3 klasie 

odporności na włamanie. 

Bramy segmentowe i drzwi zewnętrzne WIŚNIOWSKI® to doskonała izolacja 

termiczna od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Bramy 

segmentowe wykonane są z paneli stalowych o grubości 40 mm wypełnionych 

termoizolacyjną pianką. Dodatkowo brama uszczelniona jest na całym obwodzie 

oraz między segmentami, co w efekcie daje współczynnik przenikania ciepła na 

poziomie U=1,07 W/m2K. 

Drzwi zewnętrzne WIŚNIOWSKI® wykonuje się z profili z przegrodą termicz-

ną zapewniającą bardzo dobrą izolacyjność cieplną. Profile trzykomorowe 

z wewnętrzną komorą izolacyjną zapobiegają przedostawaniu się ciepła na 

zewnątrz i znacznie ograniczają zjawisko kondensacji pary wodnej. Bramy seg-

mentowe i drzwi zewnętrzne WIŚNIOWSKI® to idealny duet, który bezpiecznie 

zamknie nasze domy, a także dopełni kompozycje architektoniczną zaprojektowa-

ną w każdym stylu.

Bramy i drzwi WIŚNIOWSKI® są stworzone z myślą o trwałości. Dlatego do ich 

produkcji używa się wysokiej jakości surowców i sprawdzonych rozwiązań tech-

nologicznych. W efekcie mogą one przetrwać lata, zapewniając pełen komfort 

użytkowania pełne bezpieczeństwo.

Firma WIŚNIOWSWKI od blisko ćwierć wieku produkuje bramy, drzwi i ogrodzenia, które spełniają najwyższe standardy, pozostając funkcjonalne i piękne na 

lata. Nieograniczone możliwości projektowania pozwalają producentowi na wytwarzanie bram, drzwi i ogrodzeń o wysokich walorach estetycznych dostosowanych 

do indywidualnych potrzeb inwestora. Stanowią trwałe i bezpieczne zamknięcie przestrzeni w której mieszkamy, pracujemy i odpoczywamy.

Ogrodzenia WIŚNIOWSKI – Twoja przestrzeń

Stalowe ogrodzenia posesyjne WIŚNIOWSKI® idealnie wkomponowują się 

w otoczenie, stanowiąc jednocześnie doskonałą barierę ciszy i bezpieczeństwa. 

Nowoczesne zabezpieczenia antykorozyjne dają gwarancje długoletniej trwałości 

wszystkich elementów ogrodzenia. 

Systemy ogrodzeniowe WIŚNIOWSKI® to bramy, furtki, segmenty oraz akce-

soria montażowe, czyli wszystkie niezbędne elementy do ogrodzenia posesji. 

Profilowane kształtowniki lub pręty stalowe o kwadratowym przekroju, łączone 

metodą spawania tworzą solidną konstrukcję. 

Niepowtarzalna rozmaitość form i wzorów, pozwala na dostosowanie ogrodzenia 

do indywidualnych gustów i architektury otoczenia. W ofercie znajduje się sześć 

systemów o zróżnicowanym wzornictwie. System Lux to kilkadziesiąt bogato 

zdobionych, wzorów o wyszukanej elegancji. Systemy Styl i Premium, to nowo-

czesność ubrana w stylową formę. Dla miłośników klasyki, oferujemy kilkanaście 

wzorów systemu Classic, Vario i Basic. 

Unikalnym rozwiązaniem jest stosowany w bramach automatycznych 

WIŚNIOWSKI® napęd zamknięty w słupie bramy przesuwnej. Zaletą tego roz-

wiązania jest dodatkowa ochrona urządzenia przed warunkami atmosferycznymi, 

uszkodzeniami mechanicznymi lub kradzieżą. To także walory estetyczne oraz 

większe bezpieczeństwo ponieważ dzięki zamknięciu napędu w słupie, w ramie 

bramy nie ma wystających elementów.
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