Oferta ważna
od 19.04.2018 r. do 30.06.2018 r.

Bądź smart! Wybierz smart!

TECHNOLOGIA KOMFORTU

WYGODA

OSZCZĘDNOŚĆ

PROSTA OBSŁUGA

BEZPIECZEŃSTWO

KOMPATYBILNOŚĆ

KOMFORT

Nie musisz szukać pilota, by
otworzyć bramę przed dojazdem
do posesji. Dzięki geolokalizacji
inteligentny dom zrobi to za Ciebie.
Możesz skupić się na prowadzeniu
samochodu.

Inteligentnie przemyślane
sterowanie Twoimi urządzeniami
elektrycznymi pozwala
zaoszczędzić energię, a więc i
zredukować koszty.

Swój dzień zaplanujesz z poziomu
komputera, tabletu czy telefonu.

Dostęp do mobilnej aplikacji
sterującej – Connexoon Access
marki Somfy – zabezpieczony
indywidualnie ustalonym hasłem.

Niezawodna droga radiowa firmy
Somfy pozwala podłączyć do
systemu inteligentnego domu także
inne urządzenia znajdujące się
w Twoim domu.

Brama garażowa, drzwi i
brama wjazdowa otwierają
się automatycznie według
ustalonego przez Ciebie
scenariusza.

Wejdź na wyższy poziom komfortu!

Wejdź na wyższy poziom komfortu!

Po pierwsze: Zautomatyzuj!
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Dopłacając TYLKO 15%
do bramy UniPro 40 mm, zyskujesz
bramę UniTherm z panelem 60 mm!
To więcej ciepła zimą i więcej chłodu latem!
Brama UniTherm powstała
w odpowiedzi na potrzeby
budownictwa energooszczędnego.
W pełni wykorzystuje właściwości
cieplne panelu INNOVO o grubości
60 mm oraz zastosowanych w niej
systemów uszczelnień.

Panel INNOVO

ILOŚĆ CYKLI
(5)

SPRAWNOŚĆ

(1) 5 lat gwarancji na kompletny produkt (bramę z automatem METRO)
(2) wysoka termoizolacyjność - (współczynnik U panela to zaledwie 0,33 W/m2K)
(3) METRO - napęd klasy premium
(4) trwałość - sprężyny skrętne zaprojektowane na 20 tys. cykli
(5) cicha praca bramy - łożyskowane rolki

60 mm

Promocyjne bramy UniTherm dostępne w wersji automatycznej z napędem METRO w pełnej ofercie kolorystycznej i wymiarowej.

BRAMA GARAŻOWA

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

KLASA
PREMIUM

(4)

Kup drzwi CREO, DECO, DoorPro
lub DoorTherm, a otrzymasz
zamek elektryczny 20% TANIEJ!

(5)

To większe bezpieczeństwo Twojego domu!
STABILNOŚĆ

Zamek elektryczny
Zamki elektryczne to wygoda użytkowania, a przede wszystkim
zwiększone bezpieczeństwo w stosunku do tradycyjnych
zabezpieczeń wejścia do domu. Dodatkową zaletą jest
możliwość integrowania ich z systemem inteligentnych domów.
Jeszcze większą kontrolę nad domem zapewni możliwość
sterowania drzwiami z zamkiem elektrycznym za pomocą
urządzeń mobilnych. W ofercie dostępne są trzy rodzaje
zamków elektrycznych, w zależności od oczekiwanej klasy
bezpieczeństwa i funkcjonalności: Autotronic P, Autotronic
z systemem blokady rodzicielskiej i Multitronic.

(1) wysoka termoizolacyjność
- U na poziomie od 0,8 W/m2K (dla drzwi CREO)
(2) bardzo dobre parametry akustyczne (dla dzwi CREO)
(3) możliwość wykonania w wersji antywłamaniowej
(w klasach RC2 lub RC3)
(4) 5 lat gwarancji (dla drzwi CREO)
(5) trwała konstrukcja, odporna na odkształcenia

DRZWI ZEWNĘTRZNE

RC3

Promocja dotyczy drzwi CREO, DECO, DoorPro, DoorTherm we wszystkich kolorach, wzorach i wymiarach dostępnych w ofercie. (1) (2) - Dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.

Wejdź na wyższy poziom komfortu!

Po drugie: Wybierz smartCONNECTED!
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MODUŁOWOŚĆ

(3)

Dopłacając TYLKO 5% do ceny ogrodzenia
z bramą automatyczną w kolorach
standardowych dostaniesz kolory
HOMEINCLUSIVE 2.0 lub kolory specjalne!

DESIGN

To unikalny wygląd Twojej posesji!
NOWOŚĆ 2018 KOLORY HOMEINCLUSIVE 2.0

HIEARTH

HISTEEL

(1) 10 lat gwarancji antykorozyjnej na ogrodzenie malowane w systemie Duplex
(2) Modułowość - możliwość zestawienia w systemową całość wszystkich elementów

HISTONE

HIRUBY

ogrodzenia - bramy, segmenty, furtki, słup multimedialny, a także balustrady
(3) Bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone znakiem CE
(4) Wyjątkowy design - bogactwo wzorów i wykończeń

Promocja dotyczy bramy dwuskrzydłowej i przesuwnej z napędem we wszystkich wzorach z kolekcji: Classic, Vario, Style, Premium, Lux, Modern oraz HomeInclusive, w wymiarach typowych oraz specjalnych.
(1) Firma WIŚNIOWSKI udziela 10 lat gwarancji antykorozyjnej na: bramy ogrodzeniowe, furtki, segmenty i słupy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Kup jeden z produktów z oferty promocyjnej,
a otrzymasz system inteligentnego sterowania
smartCONNECTED z urządzeniem
Connexoon Access marki Somfy tylko za 399zł!
Co zyskujesz?

Technologia
io-homecontrol:

Urządzenie sterujące:

• Brama garażowa z napędem METRO io
• Drzwi zewnętrzne z zamkiem elektrycznym i sterownikiem Lock Controller io
• Brama dwuskrzydłowa z napędem Ixengo io/Axovia io
• Brama przesuwna z napędem Elixo io
• Brama przesuwna z napędem w słupie AWso2000 i Lock Controller io
• Connexoon Access marki

Somfy

to nowoczesna, bezpieczna i niezawodna technologia radiowa firmy Somfy umożliwiająca sterowanie urządzeniami w ramach idei „inteligentnego domu”. Dzięki jej
zastosowaniu napęd nie tylko odbiera komendy od sterowników, ale może również wysyłać im komunikaty zwrotne. Technologia io-homecontrol umożliwia przyłączenie
napędu do systemu TaHoma oraz Connexoon, dzięki czemu napęd ten zyskuje dodatkowe funkcje łączące bramę lub drzwi z innymi inteligentnymi urządzeniami w domu.

smartCONNECTED

(4)

BRAMA WJAZDOWA

BEZPIECZEŃSTWO

TECHNOLOGIA KOMFORTU

Zapytaj sprzedawcę
o promocję

Kup produkt
w świetnej cenie

Dobierz napęd io
i urządzenie sterujące

Ciesz się z zalet
inteligentnego domu

STOPKA PARTNERA HANDLOWEGO

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111

www.wisniowski.pl
Produkty zaprezentowane w materiale niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Oferta obowiązuje od 19.04.2018 r. do 30.06.2018 r. w punktach
sprzedaży Partnerów Handlowych marki WIŚNIOWSKI, uczestniczących w promocji smartCONNECTED • Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian • UWAGA: Kolory zaprezentowane w niniejszym materiale należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za pisemną
zgodą WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Szczegóły u Partnerów Handlowych uczestniczących w ofercie promocyjnej smartCONNECTED oraz na www.wisniowski.pl/promocja.

