Ogrodzenia
POSESYJNE

Witamy w świecie ogrodzeń WIŚNIOWSKI

Produkujemy z pasją od 25 lat. 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.

Ogrodzenie WIŚNIOWSKI wyznaczy Twoją przestrzeń. Zapewniając bezpieczeństwo
stanie się strażnikiem domowego zacisza. W oparciu o preferencje i wymagania naszych
Klientów stworzyliśmy dziesiątki wzorów, które łatwo dopasować do tradycyjnej i nowoczesnej zabudowy. Komfortowe rozwiązania bram wjazdowych i furtek zapewnią kontrolę
dostępu do Twojej posesji. Otwórz się na prestiżowe, funkcjonalne i trwałe systemy
ogrodzeń posesyjnych WIŚNIOWSKI.
WIŚNIOWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.
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MODUŁOWOŚĆ

Ogrodzenia WIŚNIOWSKI to systemowe rozwiązania, które można zestawiać i idealnie
dopasować do każdego typu działki. Perfekcyjnie dobrane komponenty gwarantują
łatwy i szybki montaż, także do już istniejącej zabudowy ogrodzeniowej.
W skład systemu wchodzą: bramy przesuwne, bramy dwuskrzydłowe, furtki, segmenty
i słupki oraz bogata oferta elementów uzupełniających: skrzynki na listy, groty, maskownice uchwytów montażowych, inicjały.
Spersonalizuj swoje ogrodzenie i dodaj mu charakteru – w wybranych wzorach możesz
zaszyć swoje inicjały lub numer posesji.

SYSTEMOWOŚĆ

APLIKACJA AW EXPERT
Projekt ogrodzenia w wielu wariantach
wraz z kosztorysem w kilka minut?
Teraz to możliwe – sprawdź w naszej
sieci dystrybucji.
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Stworzyliśmy kolekcję kilkudziesięciu wzorów ujętych w sześciu
systemach ogrodzeniowych. Możesz wybierać spośród wzorów
klasycznych, modernistycznych, stylowych i zdobionych wieloma
elementami. Szeroka gama barw i zaskakujące struktury wykończeniowe umożliwią uzyskanie ciekawych efektów dekoracyjnych.
To wyjątkowe kolekcje w dobrym stylu!

AW.10.66

Kolory specjalne

brama dwuskrzydłowa

AW.10.101

Kolory z palety RAL

BEZPIECZEŃSTWO
TRWAŁOŚĆ NA LATA
Tylko dobrze zabezpieczone ogrodzenie
daje spokój na lata. To rozsądny wybór
bez konieczności cyklicznego odnawiania
powierzchni. Ogrodzenia WIŚNIOWSKI
wykonujemy z najtrwalszego materiału –
stali i zabezpieczamy przed korozją metodą
cynkowania ogniowego i malowania proszkowego w systemie DUPLEX. Proces kontrolujemy na każdym etapie i zapewniamy
najwyższą dostępną jakość. Potwierdzamy
to dziesięcioletnią gwarancją antykorozyjną
na stalowe elementy ogrodzeń.
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BEZPIECZEŃSTWO
Wyznacznikiem funkcjonalnego i niezawodnego dostępu do posesji jest odpowiednio dobrana brama wjazdowa.
Możemy wybrać tradycyjną bramę
dwuskrzydłową lub bardziej komfortową bramę przesuwną. Jej samonośna konstrukcja zapewnia płynną pracę w każdych
warunkach. Dla bezpieczeństwa i wygody
napęd tej bramy schowany jest w słupku
zintegrowanym z konstrukcją – dostęp do
urządzenia sterującego tylko za pomocą
klucza. Słupek chroni również mechanizm
przed czynnikami atmosferycznymi.
* Firma WIŚNIOWSKI udziela 10 lat gwarancji antykorozyjnej
na: bramy, furtki, segmenty i słupy ocynkowane ogniowo
i malowane proszkowo.

Brama automatyczna posiada lampę
sygnalizacyjną i wyłącznik przeciążeniowy,
może być dodatkowo wyposażona w fotokomórki oraz listwy bezpieczeństwa. Bramy
spełniają rygorystyczne wymagania norm
w zakresie bezpieczeństwa, co potwierdza
umieszczony na nich znak CE.
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Przekrój przez element zabezpieczony
w systemie DUPLEX

NIEZAWODNOŚĆ

WIŚNIOWSKI
HOME INCLUSIVE

Najnowsza kolekcja WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE, łączy
jedną linią stylistyczną bramy, drzwi i ogrodzenia.
To świetny przykład projektowania zorientowanego na spójność przestrzeni użytkowej, odzwierciedlającego tendencje
światowego designu.

Konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na
polskim rynku organizowany przez Instytut Wzornictwa
Przemysłowego.

Szukasz innych rozwiązań,
pozwól się zainspirować!
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