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Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia
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Remont? Budowa?
Bez obaw, wspólnie przez to przejdziemy!
Budowa domu to projekt życia i poważne wy-
zwanie, choć niektórzy twierdzą, że remont 
jest nawet bardziej wymagający. Nieistotne, 
którą drogą będziesz szedł w najbliższym 
czasie. Ważne, że pomożemy Ci pokonać ją 
łatwo, szybko i przyjemnie. Wspólnie dotrze-
my do celu, którym jest Twój piękny dom. 

Poradnik, który przygotowaliśmy dla Ciebie 
to zbiór najważniejszych informacji o stolar-
ce i ogrodzeniach. Z tą wiedzą dużo łatwiej 
będzie Ci nie tylko marzyć, ale i realizować 
swoje zamierzenia. Dziękujemy, że wybrałeś 

budowa domu trwa średnio dwa 
lata. To równocześnie bardzo dużo 
i bardzo mało czasu. Pamiętaj, by 
kolejne etapy planować już w trakcie 
realizacji poprzednich – dzięki temu 
oszczędzisz sporo czasu i nerwów.

Czy wiesz, że...

Dlaczego 
WIŚNIOWSKI? 
Od trzech dekad działamy w duchu idei założyciela marki WIŚNIOWSKI – Andrzeja 
Wiśniowskiego, który za cel postawił sobie tworzenie produktów innowacyjnych i od-
powiadających na wszystkie potrzeby klientów.
Chcemy, by Twój dom był bezpieczny i komfortowy. Korzystamy z 30-letniego do-
świadczenia w produkcji bram, okien, drzwi i ogrodzeń, by oferować naszym klientom 
najlepsze jakościowo produkty. Wiemy, czego potrzebuje nowoczesny dom i jakie wy-
zwania stają przed jego mieszkańcami.
Obecnie na ponad 200 000 m2 produkujemy tysiące bram, okien, drzwi i ogrodzeń 
dziennie. Równocześnie jesteśmy w stanie zadbać o indywidualne oczekiwania naszych 
klientów. Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego w procesie tworzenia 
naszych produktów słuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj markę WIŚNIOWSKI – 
wejdź do świata komfortu i bezpieczeństwa.

akurat ten poradnik – nie zawiedziemy Two-
ich oczekiwań. Zapraszamy do czytania.

Budowa i remont to sztuka szukania balan-
su między możliwościami a ograniczeniami. 
Naszym celem jest wskazanie Ci najlepszej 
drogi do ciepłego, oszczędnego i pięknego 
domu. Chcemy, byś pewnego dnia - po tru-
dach budowy  lub remontu - mógł wejść do 
środka, usiąść wygodnie w salonie i poczuć 
najprawdziwszą miłość do miejsca, które 
udało Ci się stworzyć.

CISZA I SPOKÓJ DESIGNPEWNOŚĆ DOBREGO 
WYBORU



Okna dla Twojego domu
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Kupujesz okna. Na co zwrócić uwagę? 

Uprośćmy sprawę. Okna składają się 
z trzech najważniejszych elementów: profi-
lu, pakietu szybowego oraz okuć. By mieć 
pewność, że stolarka, którą wybieramy jest 
na wysokim poziomie, należy sprawdzić te 
trzy informacje.

Gdy mowa o profilu, pojawiają się dane 
o jego grubości i liczbie komór. To ważne 
informacje, porównuj je w różnych produk-
tach, ale nie tylko o techniczne parame-
try tu chodzi. Profil musi się odpowiednio 
prezentować! Dobrze jeśli producent okien 
PVC stosuje dobrą metodę łączenia – np. 
V-Perfect, a do tego zapewnia kolor rdzenia 
zbliżony do koloru okien. Rdzeń okna to ta 
jego część, którą widać po otwarciu.

Przejdźmy do pakietu szybowego – najlep-
sze są te trzyszybowe (nazywa się je czasem 
dwukomorowymi). Warto zadbać o to, by 

w oknach była ciepła ramka. Co do okuć – to 
element okna, który najciężej pracuje. Muszą 
być wytrzymałe, by nie zużyły się po kilku 
latach. W oknach WIŚNIOWSKI stosujemy 
okucia renomowanej marki Maco.

Jednak najważniejsze cyferki, które opisu-
ją okno, to współczynnik Uw, który określa 
poziom termoizolacyjności okien. Ile powi-
nien wynosić? Jeśli budujesz nowy dom, 
właściwe Uw znajdziesz w Warunkach 
Technicznych 2021 – zgodnie z przepisa-
mi nie może on przekraczać 0,9 W/(m2K).  
Jeśli remontujesz dom, nie jesteś ograni-
czony takimi wymaganiami, ale dla wła-
snego komfortu lepiej wybrać ciepłe okna 
z dobrą termoizolacyjnością. One zadbają 
o niskie rachunki za ogrzewanie i termicz-
ny komfort wewnątrz domu, a ich zakup 
będziesz mógł rozliczyć np. w programie 
„Czyste Powietrze”.

Od czego zacząć? 

Nim na dobre wpadniesz w wir kolorów, rodzajów klamek, 
typów przeszkleń i systemów montażu, usiądź i wyobraź 
sobie swój gotowy dom. Każdy jego element planujesz 
osobno, ale ostatecznie one wszystkie muszą stanowić 
spójną całość. Dlatego planując elewację warto pomyśleć 
o wszystkich jej częściach. By zrobić to we właściwy spo-
sób, najlepiej zacząć od… okien.

Okna są pierwszym elementem, który pojawia się w bu-
dynku w stanie surowym otwartym. Już w tym etapie in-
westycji warto pomyśleć również o zakupie bramy gara-
żowej, drzwi i ogrodzenia – tak, by ostatecznie stanowiły 
harmonijny i spójny wzorniczo element frontu posesji. 

Kliknij Zobacz film jak 
powstają nasze okna.

przed zamówieniem drzwi tara-
sowych lub balkonowych musisz 
dokładnie wiedzieć na jakim poziomie 
będzie podłoga w Twoim domu? 
Pamiętaj, że parkiet, panele i płytki 
mają różną grubość. Przemyśl i zapla-
nuj to wcześniej, by podczas montażu 
okien wszystko poszło po Twojej myśli.

Czy wiesz, że...

https://www.youtube.com/watch?v=m-BvOxciEqI&ab_channel=WI%C5%9ANIOWSKIWI%C5%9ANIOWSKI


Wybrałeś już doskonałe okna. Są piękne, 
ciepłe i trwałe. Nim jednak zaczną spełniać 
swoje zadania w Twoim domu muszą zostać 
zamontowane. I nie jest to tak prosty etap, 
jak mogłoby się wydawać. 

O montażu trzeba pomyśleć jeszcze przed 
jego rozpoczęciem. Kluczowe jest odpo-
wiednie przygotowanie otworów okiennych 
– trzeba je odpowiednio wyrównać. Przy-
chodzi dzień montażu. Pamiętaj, żeby ufać 
tylko sprawdzonym ekipom, które przeszły 
szkolenia u producenta i wiedzą dokładnie, 
jak pracować z danym systemem okiennym.

Dobry montaż to podstawa

Niewłaściwie zamontowane okno nie będzie 
chroniło wnętrza przed chłodem, może być 
trudne w obsłudze, a nawet dość szybko wy-
magać naprawy. Montaż nie jest etapem, na 
którym warto szukać oszczędności. Wręcz 
przeciwnie – brak oszczędności na montażu, 
to oszczędności w przyszłości.

By właściwie przygotować się do montażu 
stolarki warto śledzić materiały dostępne 
w ramach specjalnych kampanii – np. „Wy-
miana stolarki + Dobry montaż” organizowa-
nej przez Związek POiD.

jednym z najpowszechniejszych 
błędów przy montażu jest wstawianie 
okna do zbyt małego lub zbyt dużego 
otworu? Dlatego przed kupnem okien 
zawsze postaraj się o profesjonalny 
pomiar!

Czy wiesz, że...

Pojęcia, które warto znać

V-Perfect - to metoda bezwypływkowego zgrzewania 
profili. Dzięki temu ich łączenia są niemal niewidoczne.

Okucia - dzięki nim okno się otwiera i uchyla. Pracu-
ją w ruchu, muszą być wytrzymałe. Dlatego w oknach 
WIŚNIOWSKI korzystamy z okuć MACO.

Pakiet szybowy - opisuje się go ilością szyb. Najcieplej-
sze i najtrwalsze są pakiety 3-szybowe.

Szyba laminowana - nazywa się ją często klejoną. To 
szyba bezpieczna, bo po rozbiciu nie rozpada się na 
ostre kawałki. To pełne bezpieczeństwo np. w przypad-
ku dużych przeszkleń.

Szprosy albo szczebliny - to listwy dzielące szybę na 
mniejsze kawałki. Dziś ma jedynie funkcję estetyczną 
i często wybiera się ją do klasycznych domów - nowych 
lub remontowanych.

ponad jedną trzecią okien sprzeda-
nych w 2020 roku w Polsce stanowią 
te w kolorze antracytowym? To 
prawdziwy trend ostatnich lat!

Czy wiesz, że...



Bramy garażowe
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Jak wybrać idealną bramę garażową? Jaka brama będzie 
dla Ciebie najlepsza? 
Garaże są różne: te w bryle budynku, wolnostojące, ogrze-
wane i nienieogrzewane. Do każdego z nich można zamon-
tować każdy rodzaj bramy garażowej, ale nie zawsze będzie 
to opłacalne. Brama segmentowa, uchylna czy roletowa 
mają różne zalety – jeśli dobrze je poznasz, łatwiej będzie 
Ci podjąć decyzję, którą z nich wybrać. Od tego zacznijmy.
Najlepszym wyborem będzie zawsze jedna z naszych 
bram segmentowych. UniPro, UniTherm i PRIME to bramy 
o innych zaletach i przewagach, ale łączy je dopracowany 
projekt i doskonałe parametry termoizolacji. 

Brama segmentowa
To najcieplejsze bramy. 
Będą idealne do garaży 
w bryle budynku lub 
tych wolnostojących, ale 
ogrzewanych. Dostępne 
również w wersjach dla 
garaży remontowanych.

Brama uchylna
Nie są tak ciepłe jak 
bramy segmentowe, a do 
pracy potrzebują więcej 
miejsca przed garażem. 
Sprawdzą się doskonale 
w budynkach nieogrze-
wanych.

Brama roletowa
Jeśli w garażu brakuje 
miejsca pod sufitem lub 
jest on za krótki - brama 
roletowa sprawdzi się 
doskonale.

brama segmentowa najlepiej 
chroni przed stratami ciepła, 
dlatego polecana jest do 
garaży w bryle budynku lub 
tych wolnostojących, ale 
ogrzewanych? 

Czy wiesz, że...

Kliknij Zobacz film  
i odkryj doskonałe bramy 
garażowe PRIME.

https://www.youtube.com/watch?v=JKisurZP8fw


Wybrałeś bramę. 
Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Termoizolacja
Im brama cieplejsza, tym niższe rachunki za 
ogrzewanie. To prosta zależność, o której 
należy pamiętać przy wybieraniu stolarki dla 
swojego domu. Istotna jest tu grubość pane-
lu bramy, ale niemniej ważne są dodatkowe 
uszczelnienia. W bramach UniTherm i PRIME 
znajdziesz zestaw specjalnych uszczelnień 
obwodowych i międzypanelowych. 

Design 
Brama garażowa to spora część elewacji. 
Może mieć kilka, a nawet kilkanaście metrów 
kwadratowych powierzchni. By dom wyglą-
dał dobrze, brama też musi mieć odpowiedni 
wygląd i to nie tylko z daleka. Dobrze poznaj 
dostępne palety kolorów i ich charakterysty-

kę – najlepiej jeśli zobaczysz je na żywo, np. 
w salonie sprzedaży.

Bezpieczeństwo i trwałość
Jednym z istotnych elementów bramy seg-
mentowej są sprężyny skrętne. W bramach 
WIŚNIOWSKI zaprojektowano je na aż  
25 000 cykli (cykl to otwarcie i zamknięcie). 
Przy czterech cyklach dziennie Twoja bra-
ma segmentowa WIŚNIOWSKI będzie bez-
awaryjnie pracowała minimum 17 lat!

Na miarę 
Każdy dom jest inny, każdy garaż jest inny. 
Byś mógł dopasować bramę garażową do 
swoich planów, WIŚNIOWSKI daje możli-
wość niemal pełnej personalizacji. Kolor, 

przetłoczenia, akcesoria – na wszystko masz 
wpływ i wszystko zależy od Twojej decyzji. 
Jeśli kupisz bramę swoich marzeń, to na 
pewno będzie cieszyła Cię dłużej.

Brama garażowa? Tylko automatyczna!
Dlaczego warto kupić bramę garażową 
z napędem? Po pierwsze: to kwestia kom-
fortu. Możesz ją otwierać za pomocą pilo-
ta lub aplikacji na smartfonie, dzięki której 
masz kontrolę nad domem z każdego miej-
sca na świecie! Jaki napęd wybrać? Mamy 
dla Ciebie dwie doskonałe propozycje –  
napędy METRO i MOTO.

bramy segmentowe WIŚNIOWSKI 
można dopasować kolorem do okien, 
drzwi i ogrodzeń? Na przykład dzięki 
kolekcji kolorów Home Inclusive 2.0. 
Co ją wyróżnia? Piękna metaliczna 
struktura 3D, która zachwyci każdego.

Czy wiesz, że...



Dlaczego warto wybrać bramę garażową  
z automatem?
Otwieranie bramy garażowej zdalnie - pilo-
tem lub smartfonem - to najwygodniejszy 
sposób sterowania. Jednak nie tylko komfort 
się tu liczy. 
Odpowiednio dobrany napęd podnosi bez-
pieczeństwo i sprawia, że powroty do domu 
są szybkie i miłe.

METRO
To napęd, który każdy chciałby mieć 
w domu. Daje poczucie bezpieczeństwa, 
jest cichy, oszczędny i posiada pewną ce-
chę, która w codziennym życiu może być na 
wagę złota. Amperometryczne wykrywanie 
przeszkód – za tą skomplikowaną nazwą 
kryje się praktyczna funkcja. Gdy skrzydło 
bramy natrafi na przeszkodę: samochód, 

paczkę albo rower, zatrzyma się, a następnie 
wycofa. W ten sposób łatwo uniknąć przy-
padkowego uszkodzenia ważnych dla nas 
przedmiotów.

MOTO
To ekonomiczne rozwiązanie, które ma 
wszystko, czego oczekuje się od dobrego 
napędu do bram garażowych. Po zamon-
towaniu wystarczy szybka konfiguracja, by 
mógł zacząć pracę (trwa to maksymalnie 60 
sekund). W MOTO jest również możliwość 
podłączenia baterii awaryjnego zasilania, by 
otworzyć bramę nawet w przypadku braku 
prądu. Napęd MOTO również posiada funk-
cję amperometrycznego wykrywania prze-
szkód.

Brama garażowa? Tylko automatyczna!

5lat
na automatyczne bramy 

garażowe z napędem METRO

GWARANCJI
EXTENDED CARE

3lata

na automatyczne bramy 
garażowe z napędem MOTO

GWARANCJI
EXTENDED CARE

Napędy serii MOTO i METRO są dedykowane do bram 
garażowych oferując pełną funkcjonalność i zabezpiecze-
nie przeciążeniowe w standardzie. 

gwarancja EXTENDED CARE umożliwia wydłużenie gwarancji 
standardowej dla kompletnego produktu – automatycznej bramy 
segmentowej:
• do 5 lat skonfigurowanej fabrycznie z napędem METRO,
• do 3 lat skonfigurowanej fabrycznie z napędem MOTO.

Czy wiesz, że...

METRO MOTO
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Drzwi WIŚNIOWSKI
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Dom piękny już od wejścia Technologia i design

Drzwi aluminiowe CREO z  obustronnym pa-
nelem nakładkowym 
Całą powierzchnię skrzydła drzwiowego, za-
równo od zewnątrz jak i  wewnątrz, pokry-
wają najwyższej jakości blachy aluminiowe. 
Powierzchnia skrzydła jest zlicowana z  po-
wierzchnią ościeżnicy, tworząc obustronnie 
spójną, elegancką powierzchnię. Dzięki spe-
cjalnemu wypełnieniu skrzydła i  wysokiej ja-
kości profilom aluminiowym, współczynnik 
przenikalności cieplnej Ud drzwi CREO wynosi 
od 0,8 W/m2K (dla drzwi referencyjnych o wy-
miarach 1400 x 2500 mm z panelem pełnym). 

Drzwi aluminiowe DECO z panelem wsadowym 
Trzy opcje wykonania: 
• DECO PLUS,
• DECO BASIC,
• DECO LIGHT.

Skrzydło drzwi zbudowane jest w  oparciu 
o profile aluminiowe różnej grubości, co daje 
możliwość wyboru rozwiązania dopasowane-
go do indywidualnych potrzeb obiektu miesz-
kalnego.

Drzwi zewnętrzne NOVA ze skrzydłem stalo-
wym i ościeżnicą aluminiową
Konstrukcję drzwi NOVA tworzy ościeżnica 
aluminiowa z przegrodą termiczną o grubości 
77 mm. Skrzydło wykonane z blachy stalowej, 
wypełnione jest płytą z ekstrudowanej pianki 
PU i pakietem szyb dwukomorowych.

Tworząc nasze drzwi myślimy o designie, nowoczesnych 
trendach i miłym dla oka wzornictwie. Równie dużo pra-
cy wkładamy jednak w to, czego nie widać na pierwszy 
rzut oka. Właśnie dzięki temu drzwi do Twojego domu nie 
będą jedynie doskonale wyglądać – zapewnią Ci bezpie-
czeństwo, ciepło i ciszę na wiele długich lat. Twoje życie 
stanie się nie tylko lepsze, ale i piękniejsze.

by rozpoznać czy drzwi są lewe czy 
prawe, musisz stanąć tak, by otwie-
rały się w Twoją stronę. Jeśli zawiasy 
widzisz po swojej lewej – drzwi są 
lewe, jeśli po prawej – drzwi są prawe. 
Proste, prawda?

Czy wiesz, że...



Drzwi nie tylko do domu

Poza domem znajdziemy sporo miejsc, które również potrzebu-
ją dobrych drzwi. W garażu dobrze mieć drzwi boczne, by móc 
wejść do środka bez otwierania bramy garażowej. Drzwi panelowe 
będą doskonale zgrywać się np. z segmentową bramą garażową. 
Drzwi stalowe mogą łączyć garaż i dom lub prowadzić do kotłow-
ni, pomieszczeń gospodarczych, szopy lub piwnicy. Dobrze kupić 
wszystkie drzwi u jednego producenta, bo można załatwić to pod-
czas jednej wizyty w salonie sprzedaży. Aluminiowe drzwi 

panelowe
Są w pełni dopasowa-
ne do segmentowych 
bram garażowych. Będą 
świetnie wyglądały jako 
dodatkowe wejście do 
garażu lub kotłowni.

Stalowe drzwi  
płaszczowe
To drzwi wewnętrzne lub 
zewnętrzne, które mogą 
prowadzić do wszystkich 
pomieszczeń technicznych 
w domu. Jeśli lubisz mini-
malizm podbity nowo-
czesnym, nieco loftowym 
stylem – to coś dla Ciebie.

Drzwi boczne stalowe
Zaprojektowaliśmy je tak, 
by pasowały do bram 
uchylnych WIŚNIOWSKI. 
Taki zestaw dla garażu 
jest praktyczny i po pro-
stu dobrze wygląda.

drzwi zewnętrzne powinno montować 
się dopiero po tzw. pracach mokrych? 
Pomyśl o wstawieniu drzwi dopiero, 
gdy tynki i wylewki wyschną.

Czy wiesz, że...



Ogrodzenia WIŚNIOWSKI

GWARANCJA TRWAŁEDUPLEX



Witaj w świecie ogrodzeń WIŚNIOWSKI

Ogrodzenie to kropka nad „i”. Najczęściej 
stawiamy je na samym końcu inwestycji, gdy 
na posesji wszystko jest już gotowe. Myśle-
nia o ogrodzeniu nie warto jednak odkładać 
na sam koniec. Wciąż jest ono elementem 
domu i musi pasować do innych jego części. 

Trwałość na lata
Wszystkie elementy ogrodzeń WIŚNIOWSKI 
poddawane są najlepszym metodom ochro-
ny antykorozyjnej w postaci cynkowania 
i malowania proszkowego. Powłoka cynkowa 
uzyskiwana w procesie zanurzenia uprzed-
nio oczyszczonej chemicznie konstrukcji 
w kąpieli ciekłego cynku, chroni elementy 
ogrodzeń WIŚNIOWSKI przed korozją przez 
dziesiątki lat. 

W pełni na wymiar
Ogrodzenia WIŚNIOWSKI są produkowane 
w pełni na miarę. Dzięki temu przęsła mają 
identyczne wymiary, a to wpływa na estety-
kę ogrodzenia. Nasze produkty dopasujemy 
z maksymalną precyzją - nawet jeśli Twoja 
posesja ma nieregularny kształt lub jest po-
chyła.

Automatyczna brama wjazdowa
Tylko brama wjazdowa z napędem zinte-
growanym przez producenta jest w pełni 
bezpiecznym produktem. Kupowanie bramy 
i dopiero późniejsze samodzielne dodawanie 
do niej automatyki to pozorna oszczędność 
i ryzyko, że produkt nie będzie spełniał swo-
ich zadań. 

System duplex - podwójna ochrona 
Połączenie właściwości powłoki cynkowej 
oraz powłoki lakierowej w systemie DUPLEX 
w znacznym stopniu pozwala na wydłużenie 
okresu eksploatacji ogrodzeń WIŚNIOWSKI. 
Cały czas, bez względu na warunki pogodo-
we mamy pewność, że ogrodzenia posesyj-
ne WIŚNIOWSKI będą wyglądać estetycznie. 
Korzystanie z palety kolorów RAL daje moż-
liwość doboru odpowiedniego koloru polie-
strowej powłoki ochronnej.

Doprowadź prąd do miejsca, 
w którym planujesz zamontowanie 
automatycznej bramy ogrodzeniowej. 
Zrób to jeszcze zanim wokół domu 
położysz kostkę lub stworzysz ideal-
nie zielony trawnik!

Pamiętaj!



Dopasuj ogrodzenie 
do swoich oczekiwań

Kolekcja
HOME INCLUSIVE

Kolekcja STYLE

Kolekcja MODERN

Kolekcja VARIO

Kolekcja LUX

Kolekcja CLASSIC

Kolekcja PREMIUM

Systemy kratowe 
VEGA

Pełne, ażurowe, przezierne? Opcji jest tyle, ile 
marzeń o doskonałym domu. O tym, jak mocno 
oddzielisz się od otoczenia, możesz zdecydować 
samodzielnie. Lekkie, przezierne ogrodzenie do-
skonale wygląda na tle szpaleru drzew lub krze-
wów. Ogrodzenie pełne to z kolei trend ostat-
nich lat i idealne dopełnienie dla nowoczesnej 
architektury. Kolekcje ogrodzeń WIŚNIOWSKI to 
przekrój możliwości, które pomogą Ci spełniać 
marzenia i realizować plany.

praktycznym i modnym rozwiązaniem jest 
łączenie z sobą tradycyjnego ogrodzenia 
z panelami kratowymi? Front posesji można 
ogrodzić wymarzonymi segmentami, a boki 
i tył – systemem kratowym. To balans między 
wyglądem a kosztami takiej inwestycji.

Czy wiesz, że...



Niskie rachunki za prąd i ogrzewanie – to marzenie każdego z nas. 
Ważną rolę w realizacji tego planu odgrywa stolarka. W nowych do-
mach trzeba montować bramy, okna i drzwi, które spełniają standard 
Warunki Techniczne 2021. W remontowanych nie ma takiego wymogu, 
ale dla własnego komfortu warto wybrać maksymalnie ciepłą stolarkę.

Produkty WIŚNIOWSKI
dla termomodernizacji

Kliknij lub zeskanuj

Zestaw stolarki spełniający  wymagania programu „Czyste Powietrze”
Sprawdź jak uzyskać  
dotację z programu  
„Czyste Powietrze”

Produkt
spełniający warunki

programu
„Czyste powietrze”

Spełniające standardy
„Warunki

Techniczne 2021”

WT
2021

https://www.wisniowski.pl/czyste-powietrze?utm_source=poradnik&utm_medium=qrkod&utm_campaign=esklep


Wiesz już od czego 
zacząć, by stworzyć 
dom swoich marzeń.
Najlepsze bramy, okna, drzwi  
i ogrodzenia masz na 
wyciągnięcie ręki!

Już teraz nasze
bramy, okna,
drzwi i ogrodzenia
dostępne w ofercie
ONLINE!

sklep.wisniowski.pl

Kliknij

ODKRYJ WIĘCEJ... na www.wisniowski.pl
Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • 
UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 06/21/PL

Jeśli interesuje Cię zakup 
sprawdź, gdzie możesz 
zamówić bramy, okna, drzwi 
i ogrodzenie. Wybieraj z po-
śród prawie 500 punktów 
i salonów sprzedaży w całej 
Polsce. Masz do wyboru: 
Punkty Sprzedaży, Salony 
Partnerskie lub Salony 
Premium.

Kliknij lub zeskanuj

https://sklep.wisniowski.pl/
https://www.wisniowski.pl/gdzie-kupic

