
Var smart! Välj smart!

Specialerbjudandet gäller 
från 2018-04-19 till 2018-06-30 



Du behöver inte längre leta efter 
fjärrkontrollen för att öppna porten 
innan du kör fram till huset. Tack vare 
det globala positioneringssystemet gör 
ditt smarta hem allt åt dig. Du behöver 
bara koncentrera dig på att köra.

BEKVÄMLIGHET
Den välgenomtänkta kontrollen 
av dina elektroniska enheter 
hjälper dig att spara energi och 
minimera kostnaderna.

KOSTNADSEFFEKTIVITET
Tillgången till Somfys 
Connexoon Access 
mobilkontrollapp är säkrad 
med ett lösenord som du själv 
skapat.

SÄKERHET
Planera din dag med hjälp 
av din dator, surfplatta eller 
smartphone.

ENKEL ANVÄNDNING
Med Somfys pålitliga 
radioöverföring kan du även 
ansluta andra enheter i hemmet 
med det smarta hemsystemet.

KOMPATIBILITET

TEKNIK SOM GER KOMFORT

Garageporten, dörren 
och grinden öppnas 
automatiskt och precis som 
du konfi gurerar dem i ditt 
scenario.

 
KOMFORT
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garageporten UniPro 40 mm och få 
UniTherm-porten med en 60 mm tjock panel!

Varmare på vintern och svalare på sommaren!

Gör livet smidigare!

Garageporten UniTherm utgör ett 
svar på kraven om energie� ektiva 
byggnader. Den drar full nytta 
av den 60 mm tjocka INNOVO-
panelens värmeisolerande 
egenskaper och tätningslösningar. 

De UniTherm-portar som täcks av specialerbjudandet fi nns tillgängliga i automatisk version med METRO-drivenheten i alla färger och mått. 

INNOVO-panelINNOVO-panel

60 mm

(1) 5 års garanti för hela produkten (port med METRO-drivenheten)

(2) Hög värmeisolering - (panelens U-faktor är bara 0,33 W/m2K)

(3) METRO – en förstklassig drivenhet

(4) Hållbarhet – vridfjädrar utformade för 20 000 cykler

(5) Tyst portdrift – rullar med lager

PREMIUMKLASS

VÄRMEISOLERING

EFFEKTIVITET

(1)
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Ett säkrare hem!

Köp dörrarna CREO, DECO, DoorPro 
eller DoorTherm och få 20 % RABATT 
på ett elektroniskt lås! 

Elektroniskt lås
Elektroniska lås är praktiska och ger högre säkerhet än 
traditionella enheter för entrésäkerhet. Kan integreras med 
det smarta hemmet. Få ännu mer kontroll över ditt hus 
genom att styra dörrar som utrustats med elektroniska 
lås med din mobila enhet. Vi har tre typer av elektroniska 
lås och du väljer beroende på vilken säkerhetsklass 
och vilka funktioner du vill ha: Autotronic P, Autotronic 
med barnlås och Multitronic.

Specialerbjudandet gäller CREO-, DECO-, DoorPro- och DoorTherm-dörrar i alla de färger, designs och mått som fi nns tillgängliga i vårt sortiment. (1) (2) - För CREO-dörren med referensmåtten 
1 400 x 2 500 mm med en solid panel. 

Gör livet smidigare!

(1) Hög värmeisolering 

- U från så lite som 0,8 W/m2K (för CREO-dörren)

(2) Bra ljudabsorptionsparametrar (för CREO-dörren)

(3) Finns tillgänglig med inbrottsskydd 

(klass RC2 eller RC3)

(4) 5 års garanti (för CREO-dörren) 

(5) Robust struktur, motståndskraftig mot deformering

INBROTTSSKYDD

RC3

LJUDABSORPTION
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STABILITET

För det första: Automatisera!
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Ge ditt hem ett unikt utseende!

Specialerbjudandet gäller slagportar och skjutportar med en drivenhet i alla designs från följande kollektioner: Classic, Vario, Style, Premium, Lux, Modern och HomeInclusive med standard- och specialmått.  
(1) WIŚNIOWSKI ger 10 års korrosionsskyddsgaranti för grindar, portar, grindar, segment och stolpar som behandlats med varmförzinkning och pulverlackering.
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MODULARITET

SÄKERHET
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är en modern, säker och tillförlitlig radioteknik från Somfy med vilken du kan kontrollera de enheter som är kompatibla med ditt smart hem. Tack vare den här tekniken tar 
drivenheten inte bara emot kommandon från styrenheterna, den kan även skicka feedback. io-homecontrol-tekniken gör det möjligt att ansluta drivenheten till TaHoma- 
och Connexoon-systemen, vilket ger drivenheten ytterligare funktioner som ansluter garageporten med de smarta enheter som fi nns tillgängliga i ditt hem. 

För det andra: Välj smartCONNECTED!

Fördelar:

• Connexoon Access från Somfy

Gör livet smidigare!

NYTT 2018! HOMEINCLUSIVE 2.0FÄRGER
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SIDFOT, ÅTERFÖRSÄLJARE

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Wielogłowy 153

tel. +48 18 44 77 111  

www.wisniowski.pl/en

Produkterna som visas i det här materialet har ofta särskilda tillbehör och de överensstämmer inte alltid med standardversionen. • Erbjudandet gäller från 2018-04-19 till 2018-06-30 hos de WIŚNIOWSKI-åter-
försäljare som medverkar i smartCONNECTED-specialerbjudandet • Broschyren utgör inte ett erbjudande enligt den polska civillagen • Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar • OBS! Färgerna som 
visas i denna broschyr är endast för referens • Med ensamrätt. • Delvis eller fullständig kopiering och användning är endast förbjuden utan skriftligt tillstånd från WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Du får all information 
du behöver från de försäljningspartners som medverkar i smartCONNECTED-specialerbjudandet och online på www.wisniowski.pl/se/specialerbjudande

TEKNIK SOM GER KOMFORT

Kontakta en försäljare 
angående våra 

specialerbjudanden

Köp våra produkter 
till fantastiska priser

Lägg till io-drivenheten 
och en styrenhet

Njut av fördelarna 
med ett smart hem


