
Buďte smart! 
Vyberte si smart!

Nabídka platí 
od 19.04.2018 do 30.06.2018. 



Nemusíte hledat dálkový ovladač 
pro otevření brány před příjezdem 
k pozemku. Díky sledování polohy 
GPS to inteligentní dům udělá za vás. 
Můžete se soustředit na řízení auta.

POHODLÍ

Inteligentně promyšlené 
ovládání vašich elektrických 
zařízení umožňuje šetřit energii 
a tedy i snížit náklady.

ÚSPORNOST

Přístup do ovládací mobilní 
aplikace – Connexoon Access 
značky Somfy – je zabezpečen 
individuálně určeným heslem.

BEZPEČNOST

Svůj den si naplánujete na 
počítači, tabletu nebo telefonu.

JEDNODUCHÁ 
OBSLUHA

Spolehlivé rádiové řízení fi rmy 
Somfy umožňuje připojit do 
systému inteligentního domu také 
jiná zařízení, která se nacházejí 
ve vašem domě.

KOMPATIBILITA

TECHNOLOGIE POHODLÍ

Garážová vrata, dveře a 
vjezdová brána se otvírají 
automaticky podle vámi 
vytvořeného scénáře.

 
KOMFORT
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S příplatkem POUZE 15% 
k vratům UniPro 40 mm, dostanete 
vrata UniTherm s panelem 60 mm!

Více tepla v zimě a více chladu v létě!

Vstupte na vyšší úroveň komfortu!

Vrata UniTherm vznikla 
jako odpověď na potřeby 
nízkoenergetického stavebnictví. 
Plně využívá tepelné vlastnosti 
panelu INNOVO o tloušťce 60 mm 
a v něm použité systémy těsnění. 

Brány UniTherm ve speciální nabídce jsou k dispozici v automatické verzi s pohonem METRO v plné nabídce barev i rozměrů. 

Panel INNOVO

60 mm

(1) 5 let záruka na kompletní produkt (vrata s automatem METRO)

(2) Vysoká schopnost tepelné izolace - (koefi cient U panelu je pouhých 0,33 W/m2K)

(3) METRO - pohon třídy premium

(4) Trvanlivost - zkrutné pružiny naprojektované na 20 tis. cyklů

(5) Tichý provoz vrat - válečky v ložiskách

TŘÍDA
PREMIUM

(1)

(2)

(3)
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Je to větší bezpečí vašeho domu!

Kupte si dveře CREO, DECO, DoorPro 
nebo DoorTherm, a získáte elektrický 
zámek o 20% LEVNĚJI! 

Elektrický zámek
Elektrické zámky představují pohodlí při užívání a především 
zvýšené bezpečí vůči tradičním metodám zabezpečení 
vchodu do domu. Dodatečnou výhodou je možnost integrovat 
je do systému inteligentního domu. Ještě větší kontrolu 
nad domem zajistí možnost ovládání dveří s elektrickým 
zámkem prostřednictvím mobilních přístrojů. V nabídce jsou 
k dispozici tři druhy elektrických zámků, podle požadované 
třídy bezpečnosti a funkčnosti: Autotronic P, Autotronic 
se systémem rodičovské blokády a Multitronic.

Speciální nabídka platí pro dveře CREO, DECO, DoorPro, DoorTherm ve všech barvách, vzorech a rozměrech, dostupných v nabídce. (1) (2) - Pro dveře CREO s referenčními rozměry 1400 x 2500 mm s plným panelem. 

Vstupte na vyšší úroveň komfortu!

(1) Vysoká schopnost tepelné izolace 

- Na úrovni od 0,8 W/m2K (pro dveře CREO)

(2) Velice dobré akustické parametry (pro dveře CREO)

(3) Možnost provedení v bezpečnostní verzi 

(ve třídách RC2 nebo RC3)

(4) Záruka 5 let (pro dveře CREO) 

(5) Trvanlivá konstrukce, odolná proti deformacím

ODOLNOST PROTI 
VLOUPÁNÍ

RC3

ZVUKOVÁ POHLTIVOST

36

TEPELNÁ IZOLACE

0,8
Ud

STABILITA

Za prvé: Automatizujte!
LET

ZÁRUKA

5

TEPELNÁ IZOLACE

POČET CYKLŮ

ÚČINNOST

LET

ZÁRUKA

5
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Unikátní vzhled vašeho pozemku!

Propagace platí pro dvoukřídlou a posuvnou bránu s pohonem ve všech vzorech z kolekce: Classic, Vario, Style, Premium, Lux, Modern a HomeInclusive, v typových i speciálních rozměrech.  
(1) - Firma WIŚNIOWSKI poskytuje 10 let protikorozní záruky na vjezdové brány, branky, segmenty a žárově galvanizované sloupky natírané práškovou barvou.

HIEARTH

HISTONE

HISTEEL

HIRUBY

S příplatkem POUZE 5% k ceně ohrazení 
s automatickými vraty ve standardních 
barvách dostanete barvy 
HOMEINCLUSIVE 2.0 nebo speciální barvy!

(1) Záruka 10 let proti korozi na ohrazení, natíraná v systému Duplex 

(2) Modulární uspořádání - možnost sestavit do systémového celku všechny prvky 

ohrazení - bránu, segmenty, branky, multimediální sloupek a také zábradlí

(3) Bezpečné užívání potvrzené značkou CE

(4) Výjimečný design - bohatství vzorů a povrchů

MODULARITA

BEZPEČNOST

DESIGN
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DKupte si jeden z výrobků ze speciální nabídky, 
a dostanete systém inteligentního ovládání 
smartCONNECTED s přístrojem Connexoon Access 
značky Somfy za pouhých 125 EUR!

je moderní, bezpečná a spolehlivá rádiová technologie fi rmy Somfy, umožňující ovládání zařízení v rámci myšlenky „inteligentního domu“. Díky jejímu použití pohon nejen 
přijímá pokyny od rádiových ovladačů, ale může vysílat rovněž zpětná hlášení. Technologie io-homecontrol umožňuje připojit pohon do systému TaHoma a Connexoon, díky 
čemuž tento pohon získává další funkce a propojuje vrata nebo dveře s jinými inteligentními zařízeními v domě. 

Za druhé: Vyberte si smartCONNECTED!

Co získáte? Technologie 
io-homecontrol:                   

Řídící jednotka:                           

• Garážová vrata s pohonem METRO io
• Vchodové dveře s elektrickým zámkem a řídící jednotkou Lock Controller io
• Dvoukřídlá vrata s pohonem Ixengo io/Axovia io
• Posuvná brána s pohonem Elixo io
• Posuvná brána s pohonem ve sloupku AWso2000 a Lock Controller  io
• Connexoon Access značky Somfy

Vstupte na vyšší úroveň komfortu!

NOVINKA 2018 BARVY HOME INCLUSIVE 2.0

LET

ZÁRUKA

(2)

(3)

(4)



STOPKA OBCHODNÍHO PARTNERA

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Wielogłowy 153

Tel. +48 18 44 77 111  

www.wisniowski.pl

Výrobky představené v tomto materiálu mají často speciální vybavení a ne vždy se shodují se standardním provedením • Nabídka platí od 19. 04. 2018 do 30. 06. 2018 na prodejních místech obchodních 
partnerů značky WIŚNIOWSKI, participujících na speciální nabídce smartCONNECTED • 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 WIŚ-
NIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Podrobnosti u obchodních partnerů, participujících na speciální nabídce smartCONNECTED a na www.wisniowski.pl/cz/akce 

TECHNOLOGIE POHODLÍ

Zeptejte se prodejce 
na speciální nabídku

Kupte produkt 
za skvělou cenu

Vyberte si pohon io 
a řídící jednotku

Radujte se z výhod 
inteligentního domu


