
smartPromotion
Bedien uw voordeur met uw smartphone

U ontvangt 10 % korting op uw aluminium CrEo-deuren met 
een dubbelzijdige bekleding, elektrisch slot en een gratis ri-Co-
bediening!
  
Promotie loopt van 16.11.2016 tot 31.01.2017

wBox app te downloaden via Google Play, App Store of Windows Store

KooP CrEo-deur tegen een promotieprijs – nu met 
gratis ri-Co-bediening!
Downlaod de wBox app met Google Play, App Store  
of Windows 10
BEDiEn uw voordeur met uw smartphone!



Elektrisch 3-punts
slot: 
Autotronic P, Autotronic met 
kinderslot 

CREO - optioneel

Elektrisch 
meerpunts slot
Multitronic 

CREO - optioneel

Meerpunts elektrisch slot

Elektrisch slot 
is makkelijk te gebruiken maar verhoogt tevens de veiligheid in vergelijking met 
traditionele voordeurbeveiligingen.

Structureel geverfd
Structurele MAT-kleuren, DE-
COR-kleuren en fineerhout

|  www.wisniowski.pl  

Het kleurenpalet van de aluminium CREO-deur vervult zelf de 
meest veeleisende smaken. Aluminium CREO-deuren kunnen 
worden afgewerkt met verschillende technische oplossingen 
voor ideale visuele effecten.  

De oppervlakte wordt geverfd in matte RAL- en DECOR-kleuren 
Er zijn ook deuren verkrijgbaar die zijn afgewerkt met fineerhout, 
waardoor u meer mogelijkheden heeft bij het creëren van een 
interessante oppervlakte. 



1) - Voor CREO-deuren met referentieafmetingen 1400 x 2500 mm met volledige bekleding. 
2) - Voor CREO-deuren is er het best mogelijke aircosysteem uit klasse 3 volgens PN-EN 12219:2001. Onderzoeken voor klimaten E en D. 

CREO - dat zijn aluminium deuren die 
uitzonderlijk stevig zijn en resistent 
tegen vervorming, met een 77 mm 
dikke dubbelzijdige bekleding. Alle 
constructieonderdelen en de vulling 
worden ontworpen met het oog op de 
hoogste standaarden. Bovendien wordt 
de uitrusting zo geconfigureerd om te 
zorgen voor duurzaamheid, veiligheid 
en hogere functionaliteit in dagelijkse 
gebruiksomstandigheden. 

De deuren worden getest op hun thermische 
permeabiliteit en vervorming onder invloed 
van weersomstandigeden - met prachtige 
parameters tot gevolg.

www.wisniowski.pl  |  

Als u een aluminium CREO-deur koopt 
met een elektrisch slot, ontvangt u  

een korting van 10% een gratis  
ri-Co-bediening!

Aluminium deuren CrEo 

DURABILITY
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De weergegeven producten in het reclamemateriaal beschikken telkenmale over een speciale uitrusting en komen niet steeds overeen met de standaarduitrusting • Het aanbod is geldig van 16.11.2016 tot 31.01.2017 in WIŚNIOWSKI-verkooppunten die deelnemen aan de promotieactie 
• Meer details in uw verkooppunt en op www.wisniowski.pl/nl/speciale-aanbieding/creo • Dit materiaal is geen offerte in de zin van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering • De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen ana te brengen aan zijn aanbod • OPGELET: De 
kleuren uit dit materiaal zijn slechts voorbeeldkleuren • Alle rechten voorbehouden • Vermenigvuldiging en (gedeeltelijk) gebruik van dit materiaal alleen na schriftelijk goedkeuring van WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

HANDELSPARTNERLABELWIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Wielogłowy 153 

Tel. +48 18 44 77 111  

www.wisniowski.pl

Bedien uw deur

met uw smartphone
Ri-Co-bediening voor veiligheid en controle in huis Met uw smartphone kunt vanaf waar 
ook ter wereld u WIŚNIOWSKI-poorten en deuren uit de CREO-reeks met elektrisch slot 
bedienen.

Bediening

GrAtiS
voor alle voordeuren tegen promotie-
prijzen

Geniet van mobiliteit

Activeer de wBox app via Google Play of de App Store en 
activeer de aandrijving voor garage- of omheiningspoorten of 
het elektrische slot ter beveiliging van uw voordeur.

Voor comfort en veiligheid

Ri-Co maakt gebruik van een wifi-netwerk. Geen extra 
apparaten meer nodig voor een volledige controle.  Ri-
Co is steeds beschikbaar op uw telefoon zodat sleutels en 
afstandsbedieningen overbodig worden. Heel gemakkelijk 
voor een volledige controle, veiligheid en comfort.


