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Okna PVC
PRIMO
DEVELO 

W jak wysoka jakość

W jak wybitny komfort

Kontrolujemy każdy etap produkcji naszych okien, 
potwierdza to prestiżowy certyfikat IFT Quality Silver! 
Możesz być pewien, że kupujesz produkt kompletny.

Okna WIŚNIOWSKI ochronią Cię przed chłodem, 
upałem i hałasem. To komfort i bezpieczeństwo,  
na które zasługujesz Ty i Twoja rodzina.

DOSKONAŁOŚĆ  

W STANDARDZIE

Szukasz okien PVC dla 

swojego domu? Poznaj 

OKNA WIŚNIOWSKI 

i przekonaj się, że to 

najlepszy wybór!

lat gwarancji 
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Estetyka
Zgrzew narożny wykonany 
metodą V-Perfect staje się niemal 
niewidoczny dla ludzkiego oka. Dzięki 
niemu zyskujemy efekt perfekcyjnego 
połączenia nieosiągalny w żadnej 
innej technologii.  

Uszczelki
Potrójny system uszczelek dostępny  
w trzech kolorach: szary, karmel 
(dostępny tylko w oknie PRIMO) 
i czarny. Dzięki centralnemu 
doszczelnieniu uzyskujemy lepsze 
parametry mające wpływ na termikę 
stolarki, a profil jest dzielony na 
komorę „suchą” i „mokrą” zwiększając 
tym samym żywotność elementów 
okuciowych.

Szklenie
W oknach PRIMO pakiet 3-szybowy 
Ug=0,5 W/m2K wypełniony argonem 
z zastosowaniem opcjonalnej ciepłej 
ramki międzyszybowej dostępnej 
w 6 kolorach.

Okno PVC
DEVELO

W oknach WIŚNIOWSKI łączymy z sobą sprawdzone materiały 
i nowoczesne procesy. W ten sposób tworzymy najlepsze okna. Okna na W.

Jak powstają okna PRIMO? Zeskanuj kod i zobacz! 

Wysoka termoizolacja Kolory i okleiny

W/m2K

Ochrona przed hałasem Gwarancja ciepła 

dB W/m2Kmożliwości

Okno PVC
PRIMO 82

*dotyczy PRIMO 82

do od w standardzie
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Okna  
Aluminiowe
FUTURO

NIEOGRANICZONE 

MOŻLIWOŚCI

Aluminium jest materiałem, 

który pomoże zrealizować 

wszystkie Twoje marzenia 

- od klasycznych okien do 

efektownych fasad.

to materiał, który znany jest 
ze swojej niezwykłej trwałości. 

Wybierz okna ALU i ciesz 
się z ich piękna przez długie 

dekady!

W jak więcej światła

W jak wolność w projektowaniu

Aluminium - dzięki swojej wytrzymałości - doskonale 
sprawdzi się w przypadku zyskujących na popularności 
dużych przeszkleń.

FUTURO to okna stałe, rozwierne, uchylne, a także drzwi 
tarasowe, fasady i ścianki. To najbardziej kompletny 
zestaw dla Twojego domu.

WIŚNIOWSKI   |   Łączy to, co najlepsze   
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Uniwersalność
Okna FUTURO będą pasowały 
do każdego rodzaju budynku. Ich 
kształt, wielkość i kolor możesz 
dobierać do swoich potrzeb niemal 
bez ograniczeń. Minimalistyczne, 
proste linie okien doskonale wpisują 
się w trendy architektoniczne. 

Przeszklenia
Okna aluminiowe - szczególnie 
jako efektowne fasady lub drzwi 
tarasowe - pozwalają w pełni 
wykorzystać naturalne światło. 
Jasne pomieszczenie pomagają 
odpocząć i wpływają na 
oszczędności w zużyciu prądu.

Termoizolacja
Przegroda termiczna połączona  
z obwodowym uszczelnieniem 
centralnym zapewniają ważny dla 
Twojej rodziny komfort cieplny.

W oknach WIŚNIOWSKI łączymy z sobą sprawdzone materiały 
i nowoczesne procesy. W ten sposób tworzymy najlepsze okna. Okna na W.

Zeskanuj i zobacz proces produkcji okna FUTURO.  

Okno Aluminiowe FUTURO
MB-79

Kolory Okna do różnych potrzeb Profile aluminiowe Izolacyjność termiczna

W/m2Kduże gabaryty rodzajówmożliwości
*od 0,64W/m2K dla stałego szklenia 

i od 0,72W/m2K dla okna otwieranego

od

*

   BRAMY   |   OKNA    |   DRZWI   |   OGRODZENIA



OKNA6

Bezpieczeństwo

Drzwi tarasowe SkyMotion i SkyMotion Max łączą w sobie zalety okien  
i drzwi. Gwarantują pełne bezpieczeństwo domu, istotnie doświetlając jego 
wnętrze. Dzięki niskiemu progowi i łatwemu otwieraniu gwarantują wygodę w 
poruszaniu się między wnętrzem a ogrodem lub tarasem. HST PRIMO dostępne 
w wersji SkyMotion Max z jeszcze większym przeszkleniem.

Szyby
Szyby podwójne lub potrójne. Ich 
termoizolacyjność możesz dodatkowo 
wzmocnić ciepłą ramką w 6 kolorach.  

Estetyka 
V-Perfect to gwarancja 
doskonałego wyglądu okien. 
Widać to już na pierwszy rzut oka!

Izolacja termiczna progu
Konstrukcja progu z PVC zachowuje 
wysoką izolacyjność termiczną, 
a aluminiowe osłony progu podnoszą 
jego estetykę. 

Skrzydło 5-komorowe o głębokości 
82 mm. Zamknięty profil klasy A 
o grubości ścianek zewnętrznych 
wynoszącej 3 mm. Pozwala na 
wykonanie dużych konstrukcji. 
jednocześnie zapewniając ich 
maksymalną szczelność.

PVC PRIMO 
HST SkyMotion
i SkyMotion Max

5
LAT

194 mm

więcej światła 
Niski prógTermoizolacja

0,69
Uw

od

Drzwi tarasowe PVC
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GWARANCJA

Drzwi tarasowe HST PRIMO objęte 
są gwarancją do 5 lat. Możesz zaufać 

firmie WIŚNIOWSKI.

Security 2
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Bezpieczeństwo

ALU FUTURO
HST MB77 HI

Szyby
Szczelne pakiety szybowe wpuszczają 
do wnętrza mnóstwo naturalnego 
światła, równocześnie chroniąc przed 
chłodem i upałem.  

Niski próg 
Próg idealnie licujący się z poziomem 
podłogi zachwyca wizualnie i pozwala 
na wygodne wchodzenie i wychodzenie.

Trwałość
Aluminium to niezwykle trwały materiał. 
Okna FUTURO będą funkcjonalnym 
elementem Twojego domu przez 
dekady! 

Profil
Najważniejszy element konstrukcyjny 
okien. Dzięki przegrodzie termicznej 
zapewniają właściwą termoizolacyjność.

Drzwi tarasowe z aluminium to jeszcze więcej możliwości w doborze okien do domu. Ten trwały i lekki materiał 
pozwala tworzyć panoramiczne przeszklenia, które otworzą dom na otoczenie, równocześnie zapewniając dostęp 
do naturalnego światła. Więcej słońca to tańsze ogrzewanie i lepsze samopoczucie!

Efektowne!
Możliwość 
zaprojektowania 
otwieranego 
przeszklenia 
narożnego

Termoizolacja

0,84od

Duże 
przeszklenia

Drzwi tarasowe ALU
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Blokada błędnego położenia klamki z pod-
nośnikiem skrzydła. Zabezpiecza skrzydło 
przed zawiśnięciem tylko na dolnym zawia-
sie i pomaga je domknąć. Dzięki temu okno 
staje się bardziej bezpieczne i komfortowe 
w użytkowaniu.

System ryglowania inteligentnymi rolkami 
i.S. Zapewnia lekkie funkcjonowanie i 100% 
bezpieczeństwa. Dzięki automatycznej 
regulacji wysokości rolki obrotowe zawsze 
przesuwają się z łatwością i precyzyjnie 
zaryglowują.  

Najazd dolny. Gwarantuje pełną precy-
zję. To element dzięki któremu nawet w 
przypadku opadnięcia skrzydła możemy 
bezpiecznie je domknąć.

1

7

8

Blokada antyprzeciągowa. Stosowana 
w skrzydle RU dzięki której uchylone 
skrzydło pozostaje w stałej pozycji nawet 
w przypadku pojawienia się przeciągu.

Mikrowentylacja w nożycy. Każde  
z okien RU wyposażone jest w mikro-
wentylację pozwalającą na odpowied-
nią regulację temperatury i wilgotności 
powietrza w pomieszczeniu.

2 3

1

2
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Możesz wybrać więcej elementów wyposażenia, np. do okien zabezpie-
czających przed włamaniem zamiast zaczepów standardowych wybierz 
zaczepy i.S. i dopasuj ich liczbę do wybranej klasy odporności.

Okucia

3

7

8

4
6

4 5
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Zaczepy antywyważeniowe (w standardzie 
2 na każde skrzydło). Wpływają na bezpie-
czeństwo ryglowania. Sprawiają, że skrzydło 
szczelnie przylega do ramy. Zaczep antywy-
ważeniowy przykręcany jest 3 wkrętami, co 
utrudnia ich wyważenie.

4
Multi Power. To niewidoczna i innowacyjna 
konstrukcja wytrzymała na obciążenia na-
wet do 150 kg. Jako jedna z nielicznych daje 
możliwość połączenia z niskim progiem.

Nożyca Komfort. Dzięki specjalnej konstruk-
cji ramię nożycy uchyla lub zamyka okno 
przez przekręcenie klamki o 180 stopni. 

   BRAMY   |   OKNA    |   DRZWI   |   OGRODZENIA

Zamknięcie centralne, inteligentne rolki i.S. oraz podnośnik skrzydła tworzą podstawowe 
wyposażenie okuć. Wyposażenie dostępne w PRIMO, DEVELO i FUTURO 

5 6

wyposażenie opcjonalne
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UV

Szyby ciepłochłonne

• Oszczędność energii
• Poprawa komfortu cieplnego
• Czystsze środowisko

Dopasuj do potrzeb

Szkło matoweSzkło przezierne Stopsol brąz Stopsol szary

Rodzaje szyb

Szyby przeciwsłoneczne

• Ochrona przed nadmiarem słońca
• Ochrona przed fotodegradacją

Szyby dźwiękochłonne

• Ochrona przed hałasem
• Wyższy komfort 
• Idealne przy ruchliwych ulicach

Szyby bezpieczne i antywłamaniowe

• Ochrona przed włamaniem
• Bezpieczeństwo użytkownika 
• Trwałość na lata

Szyby dekoracyjne

• Zwiększenie poziomu prywatności
• Dekoracja wnętrza lub elewacji

Lustro weneckie

Z przyczyn technicznych rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.
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Hoppe HamburgHoppe Luxembourg 
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ROUND ROUND K
z kluczykiem

BASIC BASIC K
z kluczykiem

BASIC P
z przyciskiem

dostępne kolory: 

biały brązowy srebrny stare złoto tytanowy czarny mat
RAL 9005

CUBE CUBE K
z kluczykiem

CUBE P
z przyciskiem

Klamki

Dopasuj okna do swojego wymarzonego 
projektu i zadbaj, by tworzyły spójną całość 
z pozostałymi elementami Twojego domu.

dostępne kolory: 

biały brązowy srebrny stare złoto tytanowy 

Hoppe Atlanta

dostępne kolory: 

biały srebrny stare złoto tytanowy

dostępne kolory: 

biały srebrny stare złoto tytanowy czarny mat
RAL 9005

czarny
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Dopasuj okna do swojego wymarzone-
go projektu i zadbaj, by tworzyły spójną 
całość z pozostałymi elementami Two-
jego domu. Zeskanuj QR code i sprawdź 
możliwości kolory-
styczne.

Możesz postawić 
na klasykę, odro-
binę szaleństwa, 
wybrać okna  
w tym samym 
kolorze z obu stron 
odmienne wewnątrz i zewnątrz.

Ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia! 

Wybieraj ponad 80 wzorów 
kolorystycznych!

Kolory okien

WIŚNIOWSKI   |   Łączy to, co najlepsze   

Okleiny
Isquaerit landit, noneseq. Isquae-
rit landit, noneseq. 
Okleiny

Złoty dąb
2178001-167

Dąb naturalny
3118076-168

Woodec Turner 
Oak Malt - F4703001

Woodec Turner Oak 
Toffe  F4703004 

Daglesia
3152009-167

Ciemnoszary jedwab
F436-7003

Dąb bagienny
3167004-167

NOWOŚĆ

Irish Oak
3211305-1148

BESTSELLER

BESTSELLERBESTSELLER

Black ulti-mat
47097

Winchester
49240

Orzech
2178007

Anthracite grey
4365003

BESTSELLER

BIKOLOR. Szukasz różnorodności? Nie ograniczaj się tylko do jednej barwy! Dzięki 
opcji bikolor wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia ramy okna może mieć inny 
kolor. To jeszcze więcej możliwości w kreowaniu Twojej wymarzonej domowej 
przestrzeni. Poczuj wolność wyboru z opcjami personalizacji okien WIŚNIOWSKI.

Antracytowy ultramatowy
701605001

Platynowo-szary
ultramatowy
704000001

Grafitowo-czarny
ultramatowy
901100001

Umbra ultramatowy
800400001

BESTSELLER

Mlecznobiały ultramatowy
901000001

O
kn

a 
P

V
C

 A
LU

VEAK SPECTRAL

kolory specjalne (dedykowane do 
PRIMO 76 i PRIMO 82)

BIKOLOR
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Kolor, okleina, a może coś specjalnego?
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Kolory HOME INCLUSIVE

Kolorystyka RAL

RAL 9010 RAL 7035 RAL 7037 Żeliwo 

RAL 5004 RAL 5003 RAL 9005 RAL 7047

BESTSELLER

BESTSELLER

HI SMOKE GREEN HI WILLOW GREEN HI FERN GREEN HI DEEP GREEN

HI COMFORT GREY HI WARM STONE HI QUARTZ GREY HI BROWN STONE

HI TRUE BLUE HI MARINA HORIZON HI ANTHRACITE HI MODERN GRAPHITE

HI MOODY CORAL HI FLAME RED HI MODERN MAROON HI DEEP BROWN

BESTSELLER

BESTSELLERBESTSELLER

Kolory DECOR

WinchesterAnteak

Wenge  
(ciemny dąb)

MahońHeban

Tytan Dąb Pinia Beton

BESTSELLER

BESTSELLER

O
kn

a 
A

LU
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Okna WIŚNIOWSKI
Inspiracje
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Gwarancja
na lata 

lat 
gwarancji

Gwarancja na okna marki WIŚNIOWSKI jest 
udzielana aż na 7 lat. Jesteśmy pewni, że to tylko 

dmuchanie na zimne, ale chcemy również, byś 
wiedział, że możesz na nas liczyć.

Znajdź Punkt Sprzedaży: www.wisniowski.pl/gdzie-kupic

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
33-311 Wielogłowy, Polska 

Produkty zaprezentowane w  materiale zdjęciowym niejednokrotnie 
posiadają wyposażenie specjalne i  nie zawsze są zgodne z  wyko-
naniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w  rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokony-
wania 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. • 02/23/PL

/wisniowski_official /wisniowski.group

Marzenia najlepiej realizować kompleksowo, 
oszczędzając czas! Wybierz doskonały zestaw 

bram, okien, drzwi i ogrodzenia, a za całość zapłać 
w wygodnych ratach. Partnerów Handlowych 

WIŚNIOWSKI z programem ratalnym znajdziesz na 
naszej stronie internetowej. 

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

sklep.wisniowski.pl

Zakupy na raty Zakupy online

Łączy to, co najlepsze

B
ro

sz
ur

a 
w

yp
ro

d
uk

ow
an

a 
na

 
p

ap
ie

rz
e 

ce
rt

yfi
ko

w
an

ym
 P

E
FC

.

Przekonaj się, że okna WIŚNIOWSKI to najlepszy wybór 
dla Ciebie i Twojego domu.

Szczegóły na: www.wisniowski.pl/dla-domu/drzwi-i-okna


