
smartPROMOTION
Ovládejte dveře svým smartphone

V propagační nabídce dostanete slevu 10% na hliníkové dveře CREO 
s oboustranným nasazovacím panelem a elektrickým zámkem a 
ovladač Ri-Co zadarmo!
  
Propagační akce platí od 16.11.2016 do 31.01.2017

Aplikace wBox ke stažení z Google Play, App Store nebo Windows Store

KUPTE SI dveře CREO v propagační nabídce – nyní  
s ovladačem Ri-Co zadarmo!
STÁHNĚTE SI aplikaci wBox z Google Play, App Store, Windows 10
OVLÁDEJTE vstup do domu svým smartphone



Tříbodový zámek
elektrický: 
Autotronic P, Autotronic 
se systémem rodičovské 
blokády 

CREO - volitelné

Vícebodový 
elektrický zámek
Multitronic 

CREO - volitelné

Elektrický vícebodový zámek

Elektrický zámek 
představuje pohodlí při užívání a především zvýšené bezpečí vůči tradičním metodám 
zabezpečení vchodu do domu.

Strukturální nátěr
Barvy MAT strukturní, DECOR a 
polepy imitující dřevo

|  www.wisniowski.pl  

Vzorník barev hliníkových dveří CREO odráží i ty nejnáročnější 
představy. Povrch hliníkových dveří CREO je možné realizovat 
různými technikami, což umožňuje vytvořit skvělé vizuální efekty.  

Povrch je natírán v barvách mat struktura ze vzorníků RAL a DECOR. 
Dostupné jsou i dveře s polepem, což poskytuje další možnosti   
získání zajímavé struktury povrchu dveří. 



1) - Pro dveře CREO s referenčními rozměry 1400 x 2500 mm s plným panelem. 
2) - Pro dveře CREO byla získána nejvyšší 3 klimatická třída podle normy PN-EN 12219:2001. Klimatické zkoušky pro klima E a D. 

CREO jsou výjimečně pevné a pro-
ti deformacím odolné hliníkové dveře  
s oboustranným nasazovacím panelem o 
síle 77 mm. Všechny díly konstrukce a výplň 
byly navrženy pro dosažení těch nejvyšších 
standardů. Také výbava byla konfigurována 
tak, aby zajistila trvanlivost, bezpečnost, a 
zvýšila současně funkčnost v podmínkách 
zatížení, spojeného s každodenním použí-
váním. 

Dveře byly otestovány na tepelnou prostup-
nost a deformace vlivem počasí, a dosáhly 
skvělé parametry.
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Při koupi hliníkových dveří CREO  
s elektrickým zámkem dostanete  

slevu 10% a ovladač  

Ri-Co zadarmo!

Hliníkové dveře CREO 

DURABILITY

1) 2)



Výrobky představené v tomto materiálu mají často speciální vybavení a ne vždy se shodují se standardním provedením • Nabídka platí od 16.11.2016 do 31.01.2017 r. na prodejních místech obchodních partnerů značky WIŚNIOWSKI, participujících na propagační akci • Podrobnosti na 
prodejních místech obchodních partnerů a na www.wisniowski.pl/cz/akce/creo • Tento materiál nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku • Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn • POZOR: Barvy prezentované v tomto materiálu je nutné považovat výhradně jako 
orientační • Všechna práva vyhrazena • Kopírování a používání, rovněž i jen části, pouze s písemným souhlasem WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

STOPKA OBCHODNÍHO PARTNERAWIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Wielogłowy 153 

Tel. +48 18 44 77 111  

www.wisniowski.pl

Ovládejte dveře

svým smartphone
Ovladač Ri-Co vám zajistí bezpečnost a kontrolu vašeho domu. S pomocí chytrého telefonu 
můžete ovládat vrata značky WIŚNIOWSKI a dveře ze série CREO s elektrickým zámkem z 
každého místa na světě.

Řídící jednotka

ZDARMA
ke každým propagačním vchodovým 
dveřím

Využijte mobilitu

Stačí aktivovat aplikaci wBox, dostupnou v Google Play a App 
Store, a spustíte pohon, spolupracující s garážovými vraty 
nebo vraty v oplocení, nebo elektrický zámek zabezpečující 
vchodové dveře.

Zaměřte se na pohodlí a bezpečnost

Ri-Co využívá síť wi-fi. Pro získání plné kontroly nepotřebujete 
žádné další přístroje.  Ri-Co máte stále ve svém telefonu, takže 
klíče nebo dálkový ovladač se stávají zbytečnými. Dopřejte si 
plnou kontrolu nad bezpečností a pohodlím.


