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VRATA I  DVEŘE  I  OPLOCENÍ

Výrobky představené v tomto materiálu mají často speciální vybavení a ne vždy se shodují se standardním provedením  • Nabídka platí od 11. 4. 2017  do 30. 6. 2017  na prodejních místech obchodních partnerů značky WIŚNIOWSKI, participujících na této propagační akci • Podrobnosti na 
prodejních místech obchodních partnerů a na www.wisniowski.pl/cz/akce • Tento materiál nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku • Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny • 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.
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PL 33-311 Wielogłowy 153 
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 99EUR 
Speciální nabídka

39EUR
Speciální nabídka

- možnost ovládání mobilním telefonem z každého místa na světě
- možnost vytvářet scénáře: aplikace umožní naplánovat činnost zařízení
- určování polohy: aplikace spustí garážová vrata, dveře a vjezdová vrata 
  samočinně, bez nutnosti spouštět aplikaci v chytrém telefonu
- kontrola stavu: kdykoli můžete zkontrolovat, jestli jsou všechny vchody do domu  
  zavřené
- io-homecontrol: moderní, bezpečná a spolehlivá rádiová technologie 
- při nákupu garážových vrat a dveří z propagační nabídky doplácíte pouze jednou

- možnost ovládání mobilním telefonem z každého místa na světě
- všechna posuvná vrata s pohonem ve sloupku jsou k dispozici pouze s varian   
  tou řídící jednotky Ri-Co

•	 ovládejte vrata a dveře na dálku 
•	 využívejte možnost určování polohy
•	 zůstaňte v kontaktu se svým domem

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Dovolte si pohodlí 
a bezpečnost
Ovládejte vrata a dveře na dálku  |  Využívejte možnost určování polohy  |  Zůstaňte v kontaktu se svým domem

Zkontrolujte, zda uvnitř letáku  
a na internetových stránkách www.wisniowski.pl/cz/akce

WIŚNIOWSKI smartCONNECTED 
ve speciální nabídce od 11.04.2017 do 30.06.2017.



Segmentová garážová vrata 
s pohonem METRO

Tři třídy segmentových vrat, PRIME, UniTherm, UniPro, lišící se svojí konstrukcí, vybavením, 
pohodlím a estetikou představují plnou nabídku, která umožňuje vybrat si řešení, které se 
hodí právě pro vás.

Vyberte si automatická garážová vrata WIŚNIOWSKI s inteligentním systémem řízení 
Connexoon nebo Ri-Co a užívejte si pohodlí a bezpečí. 

Vchodové dveře
s elektrickým zámkem

Vchodové hliníkové dveře CREO a DECO, ideální řešení pro ty, pro které je důležitá originalita 
a neomezené možnosti výběru řešení, upravených pro jejich vlastní vizi domu. Rozhodnutím 
pro dveře WIŚNIOWSKI si vybíráte optimální řešení spojující dokonalé tepelné parametry, 
ochranu před hlukem a proti vloupání s funkčností a estetikou.

Vyberte si venkovní dveře WIŚNIOWSKI s elektrickým zámkem a s inteligentním systémem 
řízení s řídící jednotkou Lock Controller io a Connexoon nebo Ri-Co a užívejte si pohodlí a 
bezpečí. 

Venkovní vrata společně se systémem oplocení vyznačují prostor a stávají se strážcem 
domácího zátiší. Na základě preferencí a požadavků zákazníků jsme vytvořili desítky vzorů, 
které se snadno přizpůsobí tradiční i moderní zástavbě. Široká nabídka barev a vzorů dává 
možnosti výběru průčelí, oken a dveří a prvků objektu. Navíc spojení žárového pozinkování a 
nátěru práškovou barvou zaručuje vysokou estetickou hodnotu společně s bezkonkurenční 
antikorozní ochranou.

Vyberte si automatická venkovní vrata WIŚNIOWSKI s inteligentním systémem
řízení Connexoon nebo Ri-Co a užívejte si pohodlí a bezpečí.

Vrata v oplocení
posuvná a křídlová

Barvy ze vzorníku RAL,  
polepy imitující dřevo, ocel 

a jiné povrchy Barvy ze vzorníku RAL

Dovolte si 
pohodlí 
a bezpečnost!

Barvy mat struktura, 
vzorník RAL,

DEKOR a polepy

Skupiny vrat jsou dostupné ve speciální nabídce ve všech 
barvách, vzorech i rozměrech
- UniPro
- UniTherm
- PRIME

Modely jsou dostupné ve speciální nabídce ve všech 
barvách, vzorech i rozměrech:
- CREO
- DECO
 

Modely jsou dostupné ve speciální nabídce ve všech 
barvách, vzorech i rozměrech:
- Home Inclusive
- Modern
- Lux

 

Modely jsou dostupné ve speciální nabídce ve všech Modely jsou dostupné ve speciální nabídce ve všech 

Pohon METRO

Řídící jednotka 
Lock Controller Pohon Elixo

Pohon Ixengo

- Style
- Vario
- Classic

Doplatkem 99 EUR k výrobkům ze speciální nabídky 
získáte vrata a dveře ve verzi smartCONNECTED, díky 
které můžete kdykoli využívat možnosti inteligentních 
technologií. 


