
Vær smart! Vælg smart!

Særtilbuddet gælder 
fra 19/04/2018 indtil 30/06/2018 



Du behøver ikke længere lede 
efter fjernbetjeningen for at åbne 
porten, inden du nærmer dig 
din ejendom. Takket være GPS-
systemet vil dit smart home gøre 
det hele for dig. Så du kan bare 
fokusere på at køre.

BEKVEMMELIGHED
Med gennemtænkt styring af 
dine elektriske enheder kan 
du spare strøm og minimere 
omkostningerne.

OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET
Adgang til Somfys Connexoon 
Access-app til mobil styring 
beskyttes med din personlige 
adgangskode.

SIKKERHED
Planlæg din dag ved hjælp 
af din computer, tablet eller 
smartphone.

BRUGERVENLIGHED
Med Somfys pålidelige 
radiotransmission kan du også 
tilslutte andre enheder i hjemmet 
med smart home-systemet.

KOMPATIBILITET

TEKNISK KOMFORT

Garagedøren, døren og 
lågen åbner automatisk, 
præcist som du har indstillet 
dem i dit scenarie.

 
KOMFORT
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Få en Unitherm-dør med et panel på 60 
mm ved at lægge BARE 15 % til prisen på 
en UniPro-garagedør på 40 mm!

Varmere om vinteren og køligere om sommeren!

Gør det hele meget nemmere!

UniTherm-garagedøren er udviklet 
til at opfylde kravene i forbindelse 
med energie� ektive boliger. Den 
udnytter til fulde fordelene ved 
de varmeisoleringsegenskaber fra 
INNOVO-panelet på 60 mm og 
tætningsløsningerne. 

UniTherm-dørene i kampagnen fås i den automatiske version med METRO-motorenheden i alle farver og mål. 

INNOVO-panelINNOVO-panel

60 mm

(1) 5 års garanti på hele produktet (dør med METRO-motordrevet)

(2) Høj varmeisolering – (panelets U-faktor er på bare 0,33 W/m2K)

(3) METRO – en motorenhed i premiumkvalitet

(4) Holdbarhed – torsionsfjedre designet til 20.000 cyklusser

(5) Støjsvag dørbetjening – ruller med lejer

PREMIUMKLASSE

ANTAL CYKLUSSER

VARMEISOLERING

EFFICIENCY

(1)
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Dit hjem får større sikkerhed!

Køb CREO-, DECO-, DoorPro- 
eller DoorTherm-døre, og få 
20 % rabat på en elektrisk lås! 

Elektrisk lås
Elektrisk låse er praktiske og yder større sikkerhed 
end traditionelle sikkerhedsforanstaltninger til 
indgange. Kan integreres med smart home-
systemet. Få endnu større kontrol over dit 
hjem ved at styre døre, der er udstyret med 
en elektrisk lås, med din mobile enhed. Vores 
sortiment omfatter tre typer elektriske låse, 
afhængigt af den ønskede beskyttelsesklasse 
og funktioner: Autotronic P, Autotronic 
med børnesikringslås og Multitronic.

Særtilbuddet gælder for CREO-, DECO-, DoorPro- og DoorTherm-døre i alle farver, design og dimensioner fra vores sortiment. (1) (2) – For Creo-døre med referencemål 
på 1.400 x 2.500 mm med et robust panel. 

Gør det hele meget nemmere!

(1) Høj varmeisolering 

- U fra så lidt som 0,8 W/m2K (CREO-døren)

(2) Gode lydabsorberende parametre (CREO-døren)

(3) Fås i en antityveriversion (klasse RC2 eller RC3)

(4) 5 års garanti (CREO-døren) 

(5) Solid konstruktion, modstandsdygtig over for deformation

TYVERIBESKYTTELSE

RC3

LYDABSORBERING

36

VARMEISOLERING

0,8
Ud

FASTHED

For det første: Automatiser!
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Din ejendom får et unikt look!

Særtilbuddet gælder for dobbeltfl øjede porte og skydeporte med en motorenhed i alle design fra følgende serier: Classic, Vario, Style, Premium, Lux, Modern og HomeInclusive i standard- og specialmål.  
(1) WIŚNIOWSKI giver en garanti på 10 års korrosionsbeskyttelse på porte, låger, afsnit og stolper behandlet med varmgalvanisering og pulverlakering.

HIEARTH

HISTONE

HISTEEL

HIRUBY

(1) Garanti på 10 års korrosionsbeskyttelse på hegn med Duplex-belægningssystemet

(2) Modulært design – alle hegnselementer kan blandes for at danne et komplet 

system – porte, afsnit, låger, multimediestolper og gelændere

(3) Sikker anvendelse bevist af CE-mærket

(4) Ser fantastisk ud – et bredt udvalg af muligheder for design og fi nish

MODULARITET

SIKKERHED

DESIGN
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For det andet: Vælg smartCONNECTED!

Gør det hele meget nemmere!

NYHED I 2018! HOMEINCLUSIVE 2.0-FARVER
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GARANTI

(1)

(2)

(3)

(4)

er en moderne, sikker og pålidelig radioteknologi fra Somfy, der gør det muligt at styre dine enheder, som er kompatible med smart home-konceptet. Takket være denne 
teknologi modtager motorenheden ikke bare kommandoer fra styreenhederne, men den kan også sende feedback. io-homecontrol-teknologien gør det muligt at tilslutte 
motorenheden til TaHoma- og Connexoon-systemet, hvilket giver motoren yderligere funktioner, som forbinder garagedøren med smarte enheder, der er tilgængelige i dit hjem. 

Dine fordele: io-homecontrol- 
teknologi:                   

Betjeningsanordning:                           

• Garagedør med METRO io-motorenhed
• Udvendig dør med en elektrisk lås og io-låsestyreenheden
• Dobbeltfl øjet port med Ixengo io-/Axovia iomotorenhed
• Skydeport med Elixo iomotorenhed
• Skydeport med AWso2000 -motorenheden integreret med stolpenog io-låsestyreenheden  

• Connexoon Access fra Somfy



SIDEFOD MED SALGSPARTNEREWIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Wielogłowy 153, 

Polen

tlf. +48 18 44 77 111  

www.wisniowski.pl/en

De produkter, der præsenteres i dette materiale, indeholder ofte specialtilbehør, og de svarer ikke altid til standardversionen • Tilbuddet gælder fra 19/04/2018 til 30/06/2018 i de af WIŚNIOWSKIs salgspartneres 
butikker, som deltager i smartCONNECTED-særtilbuddet • Denne brochure udgør ikke et tilbud i henhold til polsk lovgivning • Producenten forbeholder sig ret til at indføre ændringer • BEMÆRK: De viste farver 
i denne brochure er kun vejledende • Alle rettigheder forbeholdes • Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge brochuren i sin helhed eller dele heraf uden skriftligt samtykke fra WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Få alle 
nødvendige oplysninger fra de salgspartnere, der deltager i smartCONNECTED-særtilbuddet, og online på www.wisniowski.pl/dk/tilbud

TEKNISK KOMFORT

Spørg din 
salgsrepræsentant 
om vores særtilbud

Køb vores produkter 
til stærke priser

Tilføj io-motorenheden 
og en styreenhed

Nyd fordelene 
ved et smart home


