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99 EUR
Speciale aanbieding

 39 EUR
Speciale aanbieding

– de mogelijkheid om te bedienen met mobiele apparaten vanaf elke plaats ter   
   wereld
– de mogelijkheid om scenario’s te creëren: de applicatie plant de werking van de  
   apparaten
– geolokalisatie: de applicatie bedient automatisch de garagepoort, deur en  
   toegangspoort, zonder dat u hiervoor de applicatie op uw smartphone moet 
   gebruiken
– controleer de status: u kunt op elk moment controleren of alle ingangen van uw  
   huis gesloten zijn
– io-homecontrol: moderne, veilige en betrouwbare radiotechnologie 
– bij de aankoop van een garagepoort en deur uit deze promotie betaalt u slechts  
   één keer extra 

– de mogelijkheid om te bedienen met mobiele apparaten vanaf elke plaats ter 
wereld
– alle schuifpoorten met aandrijving in de stijl zijn enkel beschikbaar met de 
optie controller Ri-Co

•	 bedien poorten en deuren vanop afstand 
•	 maak gebruik van geolokalisatie
•	 blijf in contact met uw huis

SPECIALE AANBIEDING

Gun uzelf comfort
en veiligheid
Bedien poorten en deuren vanop afstand | Maak gebruik van geolokalisatie | Blijf in contact met uw huis

smartCONNECTED WIŚNIOWSKI 
in speciale aanbieding van 11.04.2017 tot 30.06.2017

Meer informatie vindt u in deze folder en op
www.wisniowski.pl/nl-be/speciale-aanbieding



– Style
– Vario
– Classic

Sectionale garagepoorten 
met aandrijving METRO

Drie klassen sectionaalpoorten: PRIME, UniTherm en UniPro. Verschillend op vlak van 
constructie, uitrusting, comfort en esthetiek zodat u de oplossing kunt kiezen die het beste 
bij u past.

Kies voor een automatische garagepoort WIŚNIOWSKI met een intelligent besturingssysteem 
Connexoon of Ri-Co en geniet van het comfort en de veiligheid.

Voordeuren
met elektrisch slot

De aluminium deuren CREO en DECO, de ideale oplossing voor wie originaliteit en eindeloze 
mogelijkheden in de keuze van oplossingen belangrijk vindt, aangepast aan de visie van het 
huis. Bij het kiezen van een deur van WIŚNIOWSKI, kiest u voor een optimale oplossing met 
uitstekende thermische parameters, bescherming tegen lawaai en inbraak, gecombineerd 
met functionaliteit en esthetiek.

Kies voor een buitendeur van WIŚNIOWSKI met elektrisch slot met een intelligent 
besturingssysteem Connexoon of Ri-Co en geniet van het comfort en de veiligheid.

Hekwerken met een afsluitingssysteem definiëren een ruimte en worden de bewaker van de 
huiselijke rust. Op basis van de wensen en eisen van de consumenten hebben we tientallen 
ontwerpen gecreëerd die gemakkelijk toegepast kunnen worden in traditionele en moderne 
gebouwen. Een uitgebreid aanbod aan kleuren en designs zorgt ervoor dat u alles op 
elkaar kunt laten afstemmen. Bovendien zorgt de combinatie van thermisch verzinken en 
poedercoaten voor hoge esthetische kwaliteit met een ongeëvenaarde bescherming tegen 
corrosie. 

Kies voor een automatische poort van WIŚNIOWSKI met een intelligent systeem Connexoon 
of Ri-Co en geniet van het comfort en de veiligheid.   

Hekwerken
Schuifpoorten en dubbele draaipoorten

RAL-kleuren, fineer dat 
hout, staal en andere 

oppervlakten imiteert. RAL-kleuren

Gun uzelf comfort 
en veiligheid!

Kleuren mat structuur, 
RAL-kleuren, 

DECOR en fineerhout.

Beschikbare poorten in deze speciale aanbieding, in alle 
kleuren, uitvoeringen en afmetingen:
– UniPro
– UniTherm
– PRIME

Beschikbare modellen in deze speciale aanbieding, in 
alle kleuren, uitvoeringen en afmetingen:
– CREO
– DECO
 

Beschikbare modellen in deze speciale aanbieding, in 
alle kleuren, uitvoeringen en afmetingen:
– Home Inclusive
– Modern
– Lux

 

Aandrijving METRO
Lock Controller

Aandrijving Elixo
Aandrijving Ixengo

Betaal 99 EUR extra voor de producten in deze speciale 
aanbieding en krijg een poort en deur in de versie 
smartCONNECTED, en geniet van de mogelijkheden die 
Intelligente Technologieën te bieden heeft. 


