
Wees smart! Kies smart!

Aanbieding geldig
van 19.04.2018 tot 30.06.2018



U hoeft de afstandsbediening niet te 
zoeken om de poort te openen voordat u 
de woning betreedt. Dankzij geolokalisatie 
doet het intelligent huis dat voor u, en u 
kunt zich volledig concentreren op het 
besturen van de wagen.

GEMAK
Intelligent doordachte bediening 
van uw elektrische apparaten 
zorgt voor energiebesparing en 
verlaging van de kosten.

BESPAREN
Toegang tot de mobiele controle-
applicatie - Connexoon Access van 
het merk Somfy - beveiligd met een 
individueel ingesteld wachtwoord.

VEILIGHEID
U plant uw dag vanaf een 
computer, tablet of telefoon.

EENVOUDIGE 
BEDIENING

De betrouwbare radiotechnologie 
van het merk Somfy maakt het 
mogelijk om andere apparaten in uw 
huis te verbinden met het intelligent 
huisbesturingssysteem.

COMPATIBILITEIT

DE TECHNOLOGIE VAN COMFORT

De garagepoort, de deur en 
de toegangspoort worden 
automatisch geopend volgens 
een scenario dat vooraf door u 
werd ingesteld.

 
COMFORT
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Betaal SLECHTS 15% extra voor de 
poort UniPro 40 mm en krijg een poort 
UniTherm met een paneel van 60 mm!

Dat is meer warmte in de winter en meer koelte in de zomer!

Betreed een hoger niveau van comfort!

De poort UniTherm werd gecreëerd 
als antwoord op de behoeften van 
energiebesparend bouwen.
Het maakt volledig gebruik van de 
thermische eigenschappen van het 
INNOVO-paneel met een dikte van 
60 mm en de afdichtingssystemen 
die erin worden gebruikt.

De promotionele poorten UniTherm zijn beschikbaar in geautomatiseerde versie met aandrijving METRO, in alle kleuren en afmetingen.

Paneel INNOVO

60 mm

(1) 5 jaar garantie op het volledige product (poort met aandrijving METRO)

(2) hoge thermische isolatie - (de U-waarde van het paneel is slechts 0,33 W/m2K)

(3) METRO - PREMIUM KLASSE AANDRIJVING

(4) duurzaamheid - de torsieveren zijn gemaakt voor 20 duizend cycli

(5) stille werking van de poort - gelagerde rollen

(1)

(2)

(3)

(4)
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Dat is meer veiligheid in uw huis!

Koop een CREO, DECO, DoorPro 
of DoorTherm deur, en krijg 20% 
KORTING op het elektrisch slot! 

Elektrisch slot
Elektrische sloten zijn een gebruiksgemak en bieden bovenal 
een verhoogde veiligheid in vergelijking met de traditionele 
beveiliging van de toegang tot de woning. Een bijkomend 
voordeel is de mogelijkheid om ze te integreren met smart 
home-systemen. De mogelijkheid om de deur te bedienen 
met een elektrisch slot met behulp van mobiele apparaten 
zal de controle over het huis vergroten. Het aanbod omvat 
drie soorten elektrische sloten, afhankelijk van de verwachte 
beveiligingsklasse en functionaliteit: Autotronic P, Autotronic 
met kinderbeveiliging en Multitronic.

De promotie is van toepassing op de deuren CREO, DECO, DoorPro, DoorTherm in alle kleuren, ontwerpen en afmetingen beschikbaar in de aanbieding. 
(1) (2) - Voor CREO-deuren met referentieafmetingen 1400 x 2500 mm met een vol paneel.

Wejdź na wyższy poziom komfortu!

(1) hoge thermische isolatie

- U op niveau vanaf 0,8 W/m2K (voor de deur CREO)

(2) zeer goede akoestische parameters (voor de deur CREO)

(3) kan gemaakt worden in inbraakwerende versie (in klasse 

RC2 of RC3)

(4) 5 jaar garantie (voor de deur CREO)

(5) duurzame constructie, bestand tegen vervorming

INBRAAKWERENDHEID

RC3
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GELUIDWERENDHEID
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THERMISCHE ISOLATIE
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Ten eerste: Automatiseer!
JAAR

GARANTIE

THERMISCHE ISOLATIE

PREMIUM
KLASSE

AANTAL CYCLI

DOELTREFFENDHEID

JAAR

GARANTIE

STABILITEIT



Dat is een unieke uitstraling van uw eigendom!

De promotie is van toepassing op de dubbele poort en schuifpoort met aandrijving in alle ontwerpen uit de collecties Classic, Vario, Style, Premium, Lux, Modern en HomeInclusive, in typische en speciale 
afmetingen. (1) WISNIOWSKI biedt een 10-jarige antiecorrosiegarantie op: hekwerken, voetgangersdoorgangen, segmenten en gegalvaniseerde en gepoedercoate palen.

HIEARTH

HISTONE

HISTEEL

HIRUBY

Betaal SLECHTS 5% extra bovenop de prijs 
van een afsluiting met automatische poort 
in standaardkleuren en u krijgt de kleuren 
HOMEINCLUSIVE 2.0 of speciale kleuren!

(1) 10 jaar anticorrosiegarantie op een afsluiting gelakt in het Duplex-systeem

(2) Modulariteit - de mogelijkheid om alle afsluitingselementen samen te stellen in een 

systemisch geheel - poorten, segmenten, voetgangersdoorgangen, een multimedia paal, 

evenals balustrades

(3) Gebruiksveiligheid bevestigd door de CE-markering

(4) Een uniek design - rijk aanbod aan patronen en afwerkingen

VEILIGHEID

DESIGN
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DKoop één van de producten uit de promotieaanbieding 

en ontvang het intelligent besturingssysteem 
smartCONNECTED met het Connexoon Access-
apparaat van het merk Somfy voor slechts 125 EUR!

is een moderne, veilige en betrouwbare radiotechnologie van de fi rma Somfy, die het mogelijk maakt om apparaten te bedienen die een onderdeel vormen van een 
„intelligent huis”.  Dankzij haar toepassing ontvangt de aandrijving niet enkel opdrachten van de controllers, maar kan hij ook feedbackberichten verzenden. De io-
homecontrol-technologie maakt het mogelijk om de aandrijving aan te sluiten op de systemen TaHoma en Connexoon, waardoor de aandrijving extra functies krijgt 
door de poort of deur te verbinden met andere intelligente apparaten in huis.

Ten tweede: Kies voor smartCONNECTED!

Wat krijgt u? io-homecontrol 
technologie:                

Besturingsapparaat:                           

• Garagepoort met aandrijving METRO io
• Binnendeur met elektrisch slot en zender Lock Controller io
• Dubbele poort met aandrijving Ixengo io/Axovia io
• Schuifpoort met aandrijving Elixo io
• Schuifpoort met aandrijving in de paal AWso2000 en Lock Controller io

• Connexoon Access van het merk Somfy

Betreed een hoger niveau van comfort!

NIEUW 2018 KLEUREN HOMEINCLUSIVE 2.0

MODULARITEIT

GARANTIE
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STEMPEL VAN DE HANDELSPARTNER

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Wielogłowy 153

Tel. +48 18 44 77 111  

www.wisniowski.pl

De voorgestelde producten hebben vaak een speciale uitrusting en zijn niet altijd conform de standaarduitvoering • Deze aanbieding is geldig van 19.04.2018 tot 30.06.2018 in de verkooppunten van de handelspartners 
van het merk WIŚNIOWSKI die deelnemen aan deze promotie smartCONNECTED • Deze folder vormt geen o� erte volgens het Burgerlijk Wetboek • De producent behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren 
• OPGELET: de afgebeelde kleuren in deze folder zijn louter indicatief • Alle rechten voorbehouden • Reproductie en gebruik, zelfs gedeeltelijk, kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. 
S.K.A. Details in de verkooppunten van de handelspartners en op www.wisniowski.pl/nl-be/speciale-aanbieding

DE TECHNOLOGIE VAN COMFORT

Vraag de verkoper
naar de promotie

Koop een product 
voor een geweldige prijs

Kies de aandrijving io
en het besturingsapparaat

Geniet van de voordelen
van een intelligent huis


