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Najlepiej dobrane bramy, okna, drzwi i ogrodzenia w jednym designie!

Brama garażowa UniPro / Okno HS / Drzwi CREO / Ogrodzenie Modern 10.229

Brama garażowa UniPro / Okno HS / Drzwi CREO / Ogrodzenie Modern 10.228

Brama garażowa UniPro / Okno HS / Drzwi CREO / Ogrodzenie HI 10.200

KOLOR HI ANTHRACITE

KOLOR HI MODERN MAROON

KOLOR HI MODERN GRAPHITE

Oferta ważna do 15 czerwca 2021 r.  – dostępna w wybranych punktach sprzedaży.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 000 zł, oprocentowanie 
stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 10 miesięcznych równych rat w wysokości  300 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.04.2021 r. na 
reprezentatywnym przykładzie. Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. Wysokość przyznanego kredytu zostanie wyliczona po 
zbadaniu zdolności kredytowej. Lista akceptowanych przez bank dokumentów znajduje się na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A. pod adresem www.credit–agricole.pl 
oraz w punkcie sprzedaży partnera. Podany materiał ma charakter informacyjny. Oferta dostępna u wybranych partnerów WIŚNIOWSKI Sp. z o.o S.K.A., którzy w imieniu Credit Agricole 
Bank Polska S.A. wykonują czynności faktyczne związane z zawarciem umowy kredytu na zakup towarów i usług.

10 RAT 0%

Oferta ważna od 15 kwietnia do 15 czerwca 2021. Dostępna u wybranych partnerów.
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Dobrze, gdy wszystko do siebie pasuje. WIOSNA
korzyści
Rabaty, raty, 
akcesoria 
bez dopłaty!



W komplecie korzystniej! 
Stwórz bezpieczny  
i komfortowy dom na wiosnę.

Automatyczna brama 
UniTherm z panelem INNOVO  
na najlepszych warunkach

• Panel INNOVO 60 mm ze współczynnikiem przenikania  
ciepła 0,33 W/m2K

• Termoizolacja o nawet 25% lepsza  
niż w standardowych rozwiązaniach!

• Hamulce bezpieczeństwa
• Dodatkowa gwarancja Extended Care
• Dedykowana budownictwu energooszczędnemu i pasywnemu

Dopłać 15% do automatycznej bramy UniPro z napędem 
METRO lub MOTO i zyskaj automatyczną bramę 
premium UniTherm z panelem grubszym o 50%.

Brama UniTherm może być rozliczona w programie 
„Czyste Powietrze”!

Nowoczesny design  
w supercenie

Świetne parametry techniczne 
z dużymi możliwościami 
aranżacyjnymi 

Nowoczesne ogrodzenie 
z kolekcji HOME INCLUSIVE 

GWARANCJI
ANTYKOROZYJNEJ

PANEL INNOVO 
o grubości 60 mm.

Ciepła ramka to nawet 10% więcej ciepła, a także szansa 
na zauważalne oszczędności i wyższy komfort termiczny. 
Dwustronny kolor tworzy spójny design elewacji i wnętrza 
domu. Teraz możesz mieć go z rabatem 15%!*

Okna PVC PRIMO  
z profilami 7- lub 5- komorowymi 
Veka klasy A i 7-letnią gwarancją!

• Zgrzew narożny wykonany metodą V-Perfect  
– zyskujemy efekt perfekcyjnego połączenia 
nieosiągalny w żadnej innej technologii

• Pakiet 3-szybowy Ug=0,5 W/m2K
• Potrójny system uszczelek dostępny w trzech 

kolorach (szary, karmel i czarny)
• Eleganckie ultramatowe wykończenie 

SPECTRAL
• Okucia Maco

* Rabat w wysokości 15% dopłaty do okien 
białych przy zamówieniu OKNA PVC PRIMO 82 
lub PRIMO 76 w kolorze obustronnie foliowanym 
w kolorach złoty dąb lub orzech lub winchester 
lub Anthracite grey lub ciemnoszary jedwab.

Okna PRIMO 82 i PRIMO 76 spełniają wymagania 
programu „Czyste Powietrze” i są zgodne z WT 2021.

Drzwi zewnętrzne NOVA  
ze skrzydłem stalowym  
i ościeżnicą aluminiową

• Wyposażone w zamek trzypunktowy automatyczny 
gwarantujący odpowiednie bezpieczeństwo

• Drzwi NOVA zapewniają wysoki poziom 
termoizolacji

• Mogą być montowane nawet  
w niezadaszonych miejscach, dzięki 
wysokiej klasie wodoszczelności 3A

• Wzór Home Inclusive AW.10.229  
zapewnia pełną prywatność,  
a równocześnie zachwyca designem

• Dzięki systemowi DUPLEX przetrwa długie 
lata i zimy w doskonałym stanie

• Wybierając bramę, segmenty i furtki od 
jednego producenta, zadbasz o spójny 
design ogrodzenia

Wybierz drzwi NOVA: wzór 001, 002, 028, 032 lub 
033, w kolorze MODERN GRAPHITE, w wymiarach 
1080 x 2095 mm, otwierane na zewnątrz, a klamkę 
Standard lub Haga otrzymasz od nas w wiosennym 
prezencie.

Brama skrzydłowa lub przesuwna, furtka i segmenty 
ogrodzeniowe z 10-procentowym rabatem. Możesz 
wybrać tylko jedno lub stworzyć pełen system 
ogrodzeniowy - zawsze zyskasz.

Bestseller ostatnich sezonów. Nowoczesne 
ogrodzenie typu „żaluzja” z wiosennym rabatem.

Drzwi NOVA spełniają wymagania WT 2021 oraz 
programu „Czyste Powietrze”.

5lat
na automatyczne bramy 

garażowe z napędem METRO

GWARANCJI
EXTENDED CARE

Drzwi Okna Brama garażowa System ogrodzeniowy

Klamka w CENIE 

dla wybranych wzorów
Ogrodzenie AW.10.229 
10% RABATU

Ciepła ramka GRATIS 

+ kolory oklein TANIEJ
Brama klasy PREMIUM 
w SUPERCENIE


