
Будьте smart! Виберіть smart!

Пропозиція діє 
від 19.04.2018 р. до 30.06.2018 р. 



Вам не потрібно шукати пульт 
дистанційного керування, щоб 
відкрити ворота огородження 
вашої ділянки. Завдяки геолокації, 
розумний будинок зробить це замість 
вас. Ви можете зосередитися на 
керуванні автомобілем.

ЗРУЧНІСТЬ
Розумне керування своїми 
електроприладами дозволить 
заощадити енергію і, отже, 
зменшити витрати.

ОЩАДНІСТЬ
Доступ до мобільної керуючої 
програми - Connexoon Access марки 
Somfy - захищений індивідуально 
за допомогою визначеного пароля.

БЕЗПЕКА
Ви заплануєте свій день з 
комп'ютера, планшета або 
телефону.

ВИКОРИСТАННЯ
Надійний радіомаршрут Somfy 
також дозволяє підключати інші 
пристрої до розумної домашньої 
системи у вашому домі.

СУМІСНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЯ КОМФОРТУ

Гаражні ворота, двері та 
в'їздні ворота автоматично 
відкриваються відповідно до 
вибраного вами сценарію.

 
КОМФОРТ
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РО
ТАДоплачуючи ТІЛЬКИ 15% до воріт 

UniPro 40 мм, ви отримаєте ворота 
UniTherm з панелею 60 мм!

Це більш тепла взимку і більш холоду влітку!

Увійдіть на вищий рівень комфорту!

Ворота UniTherm були створені 
як відповідь на потреби 
енергоефективного будівництва. 
Вони повністю використовують 
термічні властивості панелі INNOVO 
товщиною 60 мм і застосованих в 
неї ущільнювальних систем. 

Ворота UniTherm в рамках акції доступні в автоматичному варіанті з приводом METRO у повному асортименті кольорів та розмірів. 

Панель INNOVO

60 мм

(1) 5 річна гарантія на комплектний продукт (ворота з автоматом METRO)

(2) висока теплоізоляційність - (U-коефіцієнт панелі становить всього 0,33 Вт/м2К)

(3) METRO - привід преміум-класу

(4) довговічність - обертові пружини, розраховані на 20 000 циклів

(5) тиха робота воріт - ролики на підшипниках

КЛАС
ПРЕМІУМ

(1)

(2)

НАДІЙНІСТЬ

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ

(3)

(4)

ЕФЕКТИВНІСТЬ

(5)
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ВЕ
РІЦе більше безпеки для вашого будинку!

Купіть двері CREO, DECO, DoorPro 
або DoorTherm, і отримаєте 
електричний замок 20% ДЕШЕВШЕ! 

Електричний замок
Електричні замки зручно використовувати і, перш за все, 
вони підвищують безпеку в порівнянні зі звичайними 
захистами входу у будинок. Додатковим плюсом є 
можливість інтегрування їх із системою інтелектуальних 
будинків. Ще більший контроль за будинком забезпечить 
можливість управління дверми з електричним замком за 
допомогою мобільних пристроїв. Пропозиція включає в 
себе три типи електричних замків залежно від очікуваного 
класу безпеки та функціональності: Autotronic P, Autotronic 
з системою батьківською блокування i Multitronic.

Акція відноситься до дверей CREO, DECO, DoorPro, DoorTherm у всіх кольорах, дизайнах та розмірах, доступних у пропозиції. (1) (2) - Для дверей CREO із стандартним розміром 1400 x 2500 мм з суцільною панеллю. 
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(1) висока теплоізоляційність 

- U на рівні 0,8 Вт/м2К (для дверей CREO)

(2) дуже хороші акустичні параметри (для дверей CREO)

(3) можливість виготовлення у антизломній версії 

(в класах RC2 або RC3)

(4) 5 років гарантії (для дверей CREO) 

(5) міцна конструкція, стійка до деформації

АНТИЗЛОМНІСТЬ

RC3

(2)

ЗВУКОПОГЛИНАЛЬНІСТЬ

36

(1)

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ

0,8
Ud

СТАБІЛЬНІСТЬ

(3)

(4)

(5)

По-перше: Автоматизуйте!
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Це унікальний вигляд вашого домоволодіння!

Акція поширюється на розпашні та розсувні ворота з приводом у всіх дизайнах колекції: Classic, Vario, Style, Premium, Lux, Modern та HomeInclusive, в типових та спеціальних розміри.  (1) Компанія 
WIŚNIOWSKI надає 10 років антикорозійної гарантії на: ворота огородження, хвіртки, сегменти і стовпи гарячого цинкування з порошковим покриттям.

HIEARTH

HISTONE

HISTEEL

HIRUBY

Доплачуючи ТІЛЬКИ 5% до ціни огорожі 
з автоматичними воротами стандартного кольору, 
ви отримаєте кольори HOMEINCLUSIVE 2.0 або 

спеціальні кольори!

(1) 10-річна гарантія на захист від корозії на паркан, пофарбований системою Duplex 

(2) Модульність - здатність поєднувати всі елементи огородження в одну систему - 

ворота, сегменти, хвіртки, мультимедійний стовп, а також балюстради

(3) Безпека використання підтверджена знаком CE

(4) Унікальний дизайн - багатство узорів та обробки

МОДУЛЬНІСТЬ

БЕЗПЕКА

Дизайн
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DКупіть один з продуктів з акційної пропозиції, 
і ви отримаєте інтелектуальну систему управління 
smartCONNECTED з пристроєм Connexoon Access марки 
Somfy тільки за 125 євро!

це сучасна, безпечна та надійна радіотехнологія компанії Somfy, яка дозволяє управляти пристроями в рамках ідеї «розумного будинку». Завдяки її використанню привід 
не тільки отримує команди від блоків управління, а і може також висилати їм повідомлення зворотного зв'язку. Технологія io-homecontrol дозволяє підключити привід до 
системи TaHoma і Coonexoon, завдяки чому цей привід отримує додаткові функції, які з’єднують гаражні ворота з іншими розумними пристроями в будинку. 

По-друге: Виберіть smartCONNECTED!

Що ви отримуєте? Технологію 
io-homecontrol:                   

Керуючий пристрій:                           

• Гаражні ворота з приводом METRO io
• Вхідні двері з електричним замком та контролером Lock Controller io
• Двостулкові ворота з приводом Ixengo io/Axovia io
• Розсувні ворота з приводом Elixo io
• Розсувні ворота з приводом у стовпі AWso2000 i Lock Controller io
• Connexoon Access марки Somfy

Увійдіть на вищий рівень комфорту!

НОВИНКА 2018 КОЛЬОРІВHOMEINCLUSIVE 2.0
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НАПИС ТОРГОВОГО ПАРТНЕРА

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Вєлоголови, 153

тел. +48 18 44 77 111  

www.wisniowski.pl

Продукти, представлені в матеріалі, часто мають спеціальне обладнання і не завжди відповідають стандартній версії • Пропозиція діє з 19.04.2018 р. до 30.06.2018 р. в точках продажу Торгових партнерів 
бренду WIŚNIOWSKI, що беруть участь в акції smartCONNECTED • Даний матеріал не є торговою пропозицією в розумінні цивільного кодексу • Виробник залишає за собою право вносити зміни • УВАГА: 
Кольори, представлені в цьому матеріалі, слід вважати тільки ілюстрацією • Всі права захищені • Відтворення і використання, а також часткове, тільки з письмової згоди WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. 
Детальна інформація у торгових партнерів, що беруть участь у акції smartCONNECTED і на www.wisniowski.pl/promocja 

Технологія комфорту

Запитайте у продавця 
про акцію

Купіть продукт 
по найкращій ціні

Виберіть привід io 
та керуючий пристрій

Насолоджуйтесь перевагами 
розумного будинку


