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* - Uitvoeringsvoorbeelden van de deur model 300, welke werden ontworpen volgens het individuele concept van de Klant.
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Waarom WIŚNIOWSKI?
Al meer dan 30 jaar produceren we met passie.
Het merk WIŚNIOWSKI is vernoemd naar de oprichter en eigenaar - Andrzej Wiśniowski.
Zijn droom van op afstand bedienbare deuren was
het begin van dit verhaal. Nu produceren we dagelijks op meer dan 120 000 m² honderdduizenden
producten. De visie van het merk WIŚNIOWSKI
wordt opgebouwd door onze klanten producten
aan te bieden die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en innovatieve bouwoplossingen door
gebruik te maken van geavanceerde technologieën.
In ons kwaliteitsbeleid verklaren we de naleving van
de wetten omtrent vervaardigde producten, veiligheid en energieverbruik, evenals voldoen we aan de
vereisten van de erkende certificeringsinstellingen
die onze producten in specifieke toepassingen toelaten. De garantie van bovengenoemde verplichtingen is het in stand houden en verbeteren van het
Geïntegreerd Managementsysteem conform de
normen ISO 9001: 2015, OHSAS 18001: 2007, ISO
50001: 2011.
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WIŚNIOWSKI. Poorten, deuren, afsluitingen.
WIŚNIOWSKI
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Welkom in de wereld
van de deuren
CREO en DECO
De aluminium buitendeuren van WIŚNIOWSKI zijn de ideale oplossing voor wie op zoek is naar originaliteit, eindeloze mogelijkheden en een onbeperkte keuze aan oplossingen, aangepast
aan de eigen visie van het huis. De deuren van WIŚNIOWSKI
garanderen vrijheid in het samenstellen van een individueel,
uniek model. Dit is een creatieve benadering van de unieke behoeften van de klant.
Door te kiezen voor een deur van WIŚNIOWSKI kiest u voor
een optimale oplossing met uitstekende thermische prestaties,
bescherming tegen lawaai en inbraak, gecombineerd met functionaliteit en esthetiek.
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RC3

VEILIGHEID
Inbraakwerendheidsklasse deur CREO klasse
RC2 en RC3 bevestigd door onderzoeken in
het Instituut IFT Rosenheim.

INBRAAKWERENDHEID

36

Ud

0,8

STABILITEIT

GELUIDSISOLATIE

Voor de deur CREO werd de hoogste
klimatologische klasse 3 bereikt volgens
PN-EN 12219:2001. Onderzoeken voor de
klimaten E en D.

De deur CREO vermindert het lawaai van buitenaf en zorgt op die manier voor een akoestisch comfort.
STABILITEIT

EXCLUSIEVE KLASSE

DESIGN

De aluminium deur CREO biedt in de standaarduitvoering reeds hoogwaardige materialen aan en staat garant voor veiligheid en duurzaamheid. Dit positioneert hen in de hoogste
productklasse van dit segment.

De deur CREO heeft een universeel design,
maar biedt ook de mogelijkheid om een individueel patroon te ontwerpen op basis van
de deur 300.
EXCLUSIEVE KLASSE

DESIGN

JAAR

GARANTIE

Warmtegeleidingscoëfficiënt Ud van 0,8
W/m2K voor de deur CREO met referentie
afmetingen 1400 x 2500 mm met vol paneel.

THERMISCHE
ISOLATIE

GELUIDSISOLATIE

5

THERMISCHE ISOLATIE

GARANTIE

TOEGANGSCONTROLE

Op de deuren CREO geldt een garantie van 5
jaar, met uitzondering van hang- en sluitwerk
en accessoires, waarop een garantie verleend
wordt van 24 maanden.

De toegangsdeuren van WIŚNIOWSKI kunnen
uitgerust worden met een reeks oplossingen
die een volledige toegangscontrole tot uw
huis verzekeren.
TOEGANGSCONTROLE

WIŚNIOWSKI
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Kies een deur
voor uzelf
Aluminium deuren worden gekenmerkt door een hoge
duurzaamheid en zijn bestand tegen omgevingsinvloeden.
In de buitendeuren combineerden we de uitstekende materiaalparameters van aluminium met de moderne technologieën van de productie van inzet- en opdekpanelen. Hierdoor bieden wij de beste oplossingen aan op het gebied
van kwaliteit en design.

8

C R EO | D ECO

DEUR
CREO

DEUR
DECO
DECO

P LU S

Aluminium deur CREO met dubbelzijdig opdekpaneel
Het volledige oppervlak van het deurblad, zowel aan
de binnen- als aan de buitenzijde, wordt bedekt met
een aluminiumplaat van de hoogste kwaliteit. Het
oppervlak van het deurblad ligt gelijk met het oppervlak van het kozijn, wat een samenhangend en
elegant oppervlak creëert aan beide kanten. Dankzij
de speciale invulling van het deurblad en hoogwaardige aluminium profielen, bedraagt de warmtegeleidingscoëfficiënt Ud voor de deur CREO 0,8 W/m2K
(voor referentiedeuren met afmetingen 1400 x 2500
mm met vol paneel).

DECO

BAS IC

DECO

LIG H T

De aluminium deur DECO met inzetpaneel
Drie uitvoeringsopties:
• DECO PLUS,
• DECO BASIC,
• DECO LIGHT.
Het deurblad is samengesteld uit aluminium profielen van verschillende diktes die de mogelijkheid
bieden een oplossing te kiezen op maat van de individuele behoeften van een residentieel gebouw.

WIŚNIOWSKI
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TECHNISCHE GEGEVENS

Type deur

Systeem

Diepte van de behuizing

CREO

DECO Plus

DECO Basic

DECO Light

MB 86 SI+

MB 86 ST

MB 70

MB 60

77 mm

77 mm

70 mm

60 mm

Type paneel

dubbelzijdig opdekpaneel met een dikte
van 77 mm

inzetpaneel met een dikte
van 45 mm

inzetpaneel met een dikte
van 45 mm

inzetpaneel met een dikte
van 35 mm

Type beglazing in het
paneel

Driekamersysteem, veiligheidsglas met
een dikte van 77 mm, U=0,6 W/m2K met
standaard thermisch versterkt kaderprofiel

Tweekamersysteem,
veiligheidsglas met een dikte
van 45 mm, U=0,6 W/m2K

Tweekamersysteem,
veiligheidsglas met een dikte
van 45 mm, U=0,6 W/m2K

Tweekamersysteem,
veiligheidsglas met een dikte
van 35 mm, U=1,0 W/m2K

Thermische isolatie

Ud vanaf 0,8 W/m2K voor deuren met
referentie afmetingen 1400 x 2500 mm

Ud vanaf 1,2 W/m2K voor
deuren met referentie
afmetingen 1250 x 2200 mm

Ud vanaf 1,4 W/m2K voor
deuren met referentie
afmetingen 1250 x 2200 mm

Ud vanaf 1,8 W/m2K voor
deuren met referentie
afmetingen 1250 x 2200 mm

Maximale afmetingen

tot 1400 x 2500 mm

tot 1250 x 2200 mm

tot 1250 x 2200 mm

tot 1250 x 2200 mm

WIŚNIOWSKI

11

2
1

15

DEUR
CREO

2
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11
12

13
14

8
9
1

9

Standaard rolscharnieren of optioneel onzichtbare
regelbare scharnieren in 3 vlakken

2

Kader van het deurblad en kozijn uit vier-kamer
aluminium profielen met thermische barrière

10

Standaard gecertificeerd inbraakwerend
cilinderslot met vijf sleutels

3

Standaard zeven soorten deurkrukken
beschikbaar naar keuze

11

Veiligheidspinnen
(optioneel)

4

Automatisch driepuntsslot met tijdfunctie
standaard inbegrepen, elektrische sloten zijn
optioneel beschikbaar.

12

Frezen kunnen aangepast worden aan de
profileringen op de sectionaalpoort

5

Standaard dubbelzijdig oplegwerk uit roestvrij
staal, optioneel in de kleuren mat structuur en
fineer

13

Elektronische zoeker met bel
(optioneel)

14

Toegangscontrolesystemen
(optioneel)

15

Verborgen deursluiter in het deurblad
(optioneel)

16

Schopplaat uit roestvrij staal
optioneel gemonteerd in het onderste deel van
het paneel

6
7

8

12

Deurblad met een dikte van 77 mm met
dubbelzijdig opdekpaneel

12

4

12
11

Deurtrekkers uit roestvrij staal
Dorpel met thermische barrière
en thermo-verbreding van 80 mm hoog standaard
inbegrepen
Driekamersysteem veiligheidsglas met een dikte
van 77 mm, U=0,6 W/m²K met thermisch versterkt
kaderprofiel standaard inbegrepen
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DECO
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9

9
12
11
13

4

6

3

5

9

Standaard zichtbare pivots. Onzichtbare
scharnieren en rolscharnieren zijn optioneel
verkrijgbaar bij de deuren DECO Plus en DECO
Basic

Kader van het deurblad en kozijn uit drie-kamer
aluminium profielen met thermische barrière

10

Standaard gecertificeerd inbraakwerend
cilinderslot met vijf sleutels

3

Standaard dubbelzijdige deurkruk Tokyo in drie
kleuren - naar keuze

11

Veiligheidspinnen
(optioneel)

4

Verschillende soorten deurkrukken en
deurtrekkers (optioneel)

12

Elektronische zoeker met bel DECO Plus en
DECO Basic (optioneel)

5

Automatisch driepuntsslot met tijdfunctie
standaard inbegrepen, elektrische sloten zijn

13

Toegangscontrolesystemen
(optioneel)

14

Verborgen deursluiter in het deurblad
DECO Plus en DECO Basic (optioneel)

1

Deurblad met inzetpaneel met een dikte van::
• 35 mm - DECO Light,
• 45 mm - DECO Basic, DECO Plus

2

10
8

11

optioneel beschikbaar. 6 Standaard dubbelzijdig
oplegwerk uit roestvrij staal

9
5

7

7

Standaard dorpel met thermische barrière

8

Standaard tweekamersysteem dubbelzijdig
veiligheidsglas

WIŚNIOWSKI
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Veilig
vanaf de ingang
Het gevoel van veiligheid is een staat van zekerheid, stabiliteit,
onafhankelijkheid, bescherming van de levensstandaard en de
kwaliteit ervan. Daarom hechten we veel belang aan veiligheid.
Het is ons doel om u en uw gezin rust te verzekeren. Dat is
de reden waarom we voor de productie van de deuren enkel
hoogwaardige materialen en moderne technologieën gebruiken. De deur CREO werd getest op inbraakwerendheid in de
klasse RC2 en RC3, uitgevoerd in IFT Rosenheim – het grootste
onderzoekslaboratorium in Europa. Indien u kiest voor de deur
CREO dan kiest u voor de beste inbraakwerende bescherming
voor uw huis.
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RC3

RC2

INBRAAKWERENDHEID

INBRAAKWERENDHEID

WIŚNIOWSKI
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Warm en stil
Doeltreffende isolatie is vooral thermisch comfort, oftewel een
geschikte kamertemperatuur ongeacht het seizoen, evenals
een akoestisch comfort dat geluidsreductie garandeert.
Door te kiezen voor een CREO deur bent u zeker van de maximale efficiëntie van de isolatie. De constructie, gebaseerd op
thermo-geïsoleerde profielen, speciale vullingen in het deurblad in de vorm van warm schuim en afdichtingsmatten, alsook het afdichtingssysteem dat warmteverlies elimineert in de
meest gevoelige plaatsen van het deurblad, zorgen voor het
bereiken van uitstekende parameters. Daarom is de deur CREO
de perfecte bescherming van de ingang van uw huis tegen externe factoren zoals koude, wind en lawaai.

(1)(1)
Ud

(1)
(2)

16

(2)
(2)

0,8

36

THERMISCHE
ISOLATIE

GELUIDSISOLATIE

- Voor de deuren CREO met referentie afmetingen 1400 x 2500 mm met vol paneel.
- Voor de deuren CREO met referentie afmetingen 1400 x 2500 mm.
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Stabiel
en duurzaam
De deur CREO is een uitzonderlijk stabiele en vormvaste aluminium deur. Alle onderdelen van de constructie en de invulling
werden ontworpen met als doel de hoogste normen te creëren. De uitrusting werd eveneens zodanig geconfigureerd om
duurzaamheid en veiligheid te bieden en tegelijkertijd de functionaliteit te verhogen bij belasting die voortkomt uit dagelijks
gebruik.
De deur CREO werd getest naar zijn werking in verschillende
klimaten (extremiteit van temperaturen) en ontving de hoogste
klasse 3, weerstand tegen klimatologische omstandigheden.

Voor de deur CREO werd de hoogste klimatologische klasse 3 bereikt volgens PNEN 12219:2001. Onderzoeken voor de klimaten E en D.

STABILITEIT
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De kracht van proportie
CREO en DECO zijn een serie deuren waarbij elk model is ontworpen
met aandacht voor het kleinste detail. De perfecte proporties, heldere
vorm en zintuiglijke lijnen gaan uitstekend samen met het rijke kleurenaanbod en creëren een stijlvolle ingang die onmiddellijk in het oog
springt. Het is een ware bron van inspiratie voor iedereen die uitzonderlijke oplossingen zoekt. Ontdek de unieke ontwerpen van de aluminium deuren CREO en DECO.

DESIGN
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Individueel
geCREOëerde deuren
Eenvoud en elegantie onderscheiden zich van het design van
de deuren CREO. De deuren zijn een weerspiegeling van passie
voor moderne architectuur en kunnen tegelijkertijd gemakkelijk
toegepast worden in verschillende inrichtingen. Bovendien lieten we ons inspireren door de voorkeuren van onze klanten bij
het creëren van het model CREO 300 – die gevormd is volgens
de individuele visie van elke gebruiker. Deze onconventionele
projectaanpak zorgt ervoor dat u de ontwerper kunt zijn van
uw omgeving.

(1)

5

JAAR

EXCLUSIEVE KLASSE
(1)

22

GARANTIE

- WIŚNIOWSKI biedt 5 jaar garantie op de deuren CREO.
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WIŚNIOWSKI
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COLLECTIE CREO

312

311

310

313

Kleur: Modern Black (RAL 9005)
Deurtrekker: Q5 40x20

Kleur: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)
Deurtrekker: Q5 40x20

Kleur: RAL 9003
Deurtrekker: Q10 40x20
Schopplaat uit roestvrij staal

Kleur: RAL 7043
Deurtrekker: Q5 40x20
Zij- en bovenlichten
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas
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323

321

322

Kleur: RAL 3020
Deurtrekker: Q45R 40x20
Beglazing: 33.1 zand (gelaagd
glas, dubbelzijdig gezandstraald
met doorzichtige stroken)

Kleur: RAL 3003
Deurtrekker: Q5 40x20
Zijlicht
Beglazing: 33.1 zand (gelaagd glas,
dubbelzijdig gezandstraald met
doorzichtige stroken)

Kleur: RAL 3004
Deurtrekker: Q5 40x40
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

WIŚNIOWSKI
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COLLECTIE CREO

26
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326

324

Kleur: RAL 7002
Deurtrekker: Q45R 40x20
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd
glas

Kleur: RAL 1015
Deurtrekker: Q5 40x40
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd
glas

325

332

334

333

Kleur: RAL 9002
Deurtrekker: Arco 04
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd
glas

Kleur: RAL 5018
Deurtrekker: Q5 40x20
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd
glas

Kleur: RAL 6016
Deurtrekker: Q10 40x20
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd
glas

Kleur: RAL 6021
Deurtrekker: P1
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd
glas

WIŚNIOWSKI
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COLLECTIE CREO

28

343

339

348

Kleur: Decor Mahonie
Deurtrekker: P1
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: fineerhout Winchester
Deurtrekker: Arco 04
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: fineerhout Natuur eik
Deurtrekker: P5 kort
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas
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COLLECTIE CREO

331
Kleur: RAL 5024
Deurtrekker: Q45R 40x20
Bovenlicht
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas
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336

337

335

Kleur: RAL 5003
Deurtrekker: P5 kort
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: RAL 5017
Deurtrekker: PSW
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: RAL 5018
Deurtrekker: Q10 40x20
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

WIŚNIOWSKI
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COLLECTIE CREO

32

341

342

338

Kleur: RAL 7036
Deurtrekker: Arco 04
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: RAL 4006
Deurtrekker: Q5 40x20
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: RAL 4010
Deurtrekker: Q5 40x20
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas
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340
Kleur: RAL 2004
Deurtrekker: P5 kort
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

WIŚNIOWSKI
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COLLECTIE CREO

34

344

346

345

Kleur: fineerhout Moeraseik
Deurtrekker: Q5 40x40
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: fineerhout Siena PL
Deurtrekker: Q10 40x20
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: RAL 9001
Deurtrekker: Q5 40x40
Zijlicht
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas
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349

350

347

Kleur: RAL 8025
Deurtrekker: Q45R 40x20
Zij- en bovenlichten
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: RAL 8014
Deurtrekker: PSW
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: RAL 1019
Deurtrekker: Q10 40x20
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

WIŚNIOWSKI
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Collectie deuren DECO
met inzetpaneel
De aluminium deuren van de serie DECO zullen indruk maken
op iedereen die te gast is in uw huis.
Ze voldoen aan de hoge technologische vereisten die kenmerkend zijn voor alle aluminium deuren. Ze onderscheiden zich
door het gebruik van hoogwaardige materialen, veiligheid en
duurzaamheid.
Dankzij de verfijning van de technologie, door het gebruik van
een inzetpaneel in het deurblad, verkregen we unieke esthetische effecten waardoor u kunt uitpakken met de ingang van
uw huis.

FUNCTIONALITEIT

36
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COLLECTIE DECO

38
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137

144

Kleur: RAL 5023
Deurtrekker: Q5 40x20
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: RAL 7000
Deurkruk: Tokyo
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

146

141

142

138

Kleur: fineerhout Metbrush aluminium
Deurkruk: Tokyo
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: RAL 1028
Deurkruk: Tokyo
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: fineerhout AnTeak
Deurkruk: Tokyo
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: fineerhout Rustieke eik
Deurkruk: Tokyo
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

WIŚNIOWSKI
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COLLECTIE DECO

40

147

131

145

Kleur: fineerhout Daglesia
Deurkruk: Tokyo
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: fineerhout Winchester
Deurkruk: Tokyo
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: fineerhout Dark green
Deurtrekker: Q5 40x40
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas
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COLLECTIE DECO

42

143

133

134

Kleur: RAL 7040
Deurkruk: Tokyo
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: fineerhout Natuur eik
Deurtrekker: P1
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: fineerhout Gouden eik
Deurkruk: Tokyo
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas
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139

148

132

Kleur: fineerhout Macore
Deurkruk: Tokyo
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: RAL 3000
Deurkruk: Tokyo
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: fineerhout Siena Noce
Deurkruk: Tokyo
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

WIŚNIOWSKI
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COLLECTIE DECO

44

140

135

136

Kleur: RAL 7043
Deurkruk: Tokyo
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: Kwarts
Deurkruk: Tokyo
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas

Kleur: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)
Deurkruk: Tokyo
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd glas
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Bonte kleurenpracht
Kleur is de eerste eigenschap waarop onze zintuigen reageren.
We hebben ervoor gezorgd dat het kleurenpalet van de buitendeuren van WIŚNIOWSKI een weerspiegeling is van de meest
verfijnde smaken.
De deuren CREO en DECO kunnen we een unieke look geven dankzij verschillende afwerkingstechnieken. Uitzonderlijke visuele effecten worden bereikt door het lakken in verschillende kleuren
mat structuur van de sjablonen RAL of DECOR, terwijl fineerhout
de mogelijkheid biedt om een interessante structuur te verkrijgen.
Dankzij de optie “bikolor” kunnen de deuren CREO, die gelakt
zijn in de mat structuur, een verschillende kleur hebben aan de
buitenkant en de binnenkant.
Creëer uw eigen kleurencombinatie, zodat u de aparte stijl van
het interieur als van de gevel van het huis kunt behouden. Stel
uzelf open voor nieuwe sensaties, stel uzelf open voor kleur.

NIEUW

BIKOLOR
Kleuren mat structuur, DECOR en fineerhout.
46
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NIEUW

BIKOLOR
STANDAARDKLEUREN
(mat structuur)

HI MODERN
GRAPHITE
(RAL 7016) (2)

Modern Black
RAL 9005 (1)

Modern Pearl
RAL 1013 (1)

Modern White
RAL 9010 (1), (2)

RAL 3000

RAL 5003

RAL 5004 (1)

RAL 6005

RAL 6009 (1)

RAL 6012 (1)

RAL 7006 (1)

RAL 7021 (1)

RAL 7024

RAL 7026 (1)

RAL 7035

RAL 7037 (1)

RAL 7043 (1)

RAL 7047 (1)

RAL 8011

RAL 8014 (1)

RAL 9001 (1)

HI COMFORT GRAY
(RAL 9006)

HI WARM STONE
(RAL 9007)

RAL 9016 (2)

HI ANTHRACITE (2)

Gietijzer (2)

Kwarts

Om druktechnische redenen kunnen de echte kleuren afwijken van de kleuren afgebeeld op de illustraties en foto’s in deze folder. Indien u overgaat tot de aankoop, raden wij u aan om
de verkoper te raadplegen.
(1)
- Kleuren voor de deuren DECO, verkrijgbaar uit het aanbod speciale kleuren. (2) - optie Bikolor.
WIŚNIOWSKI
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FINEERHOUT

DECOR
KLEUREN

Gouden eik

Noot

Mahonie

Black Cherry

Donkere eik

Moeraseik

Gouden eik

Macore

Siena Rosso

Siena Noce

Oregon

Zomerkers

Winchester

Noot

Sapeli

Siena PL

Dark green

Cream white

Anthracite grey

Metbrush aluminium

Mahonie

AnTeak

Natuur eik

Rustieke eik

Daglesia

Chocoladebruin

Sheffield oak light

Winchester

Kwarts Antraciet

Metbrush silver

Wenge
(donkere eik)

Om druktechnische redenen kunnen de echte kleuren afwijken van de kleuren afgebeeld op de illustraties en foto’s in deze folder. Indien u overgaat tot de aankoop, raden wij u aan om de verkoper te raadplegen.
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NIEUW

BIKOLOR
SPECIALE KLEUREN
(mat structuur)

RAL 1001

RAL 1015 (1)

RAL 1016

RAL 1018

RAL 1019

RAL 1028

RAL 2004 (1)

RAL 3002

RAL 3003

RAL 3004

RAL 3005

RAL 3007

RAL 3011

RAL 3020

RAL 4005

RAL 4006

RAL 4010

RAL 5002

RAL 5005

RAL 5008 (1)

RAL 5010

RAL 5011

RAL 5014

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5018

RAL 5023

RAL 5024 (1)

RAL 6003

RAL 6007

RAL 6016

RAL 6017

RAL 6018

RAL 6019

RAL 6021

RAL 6029

RAL 7000

RAL 7001

RAL 7002

RAL 7003

RAL 7004

RAL 7005

RAL 7009

RAL 7010

RAL 7011 (1)

RAL 7012

RAL 7013

RAL 7015

RAL 7022

RAL 7023

RAL 7030 (1)

RAL 7031 (1)

RAL 7032

RAL 7033

RAL 7034

RAL 7036 (1)

RAL 7038 (1)

RAL 7039

RAL 7040

RAL 7042

RAL 7044

RAL 7045

RAL 7046

RAL 8000

RAL 8001

RAL 8002

RAL 8003

RAL 8004

RAL 8007

RAL 8008

RAL 8012

RAL 8015

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 8022

RAL 8023

RAL 8024

RAL 8025

RAL 8028

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9004

RAL 9008

RAL 9011

RAL 9017

RAL 9018

Om druktechnische redenen kunnen de echte kleuren afwijken van de kleuren afgebeeld op de illustraties en foto’s in deze folder. Indien u overgaat tot de aankoop, raden wij u aan om de verkoper te raadplegen.
(1)
- optie Bikolor.
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ZIJLICHTEN, BOVENLICHTEN

50

Zijlicht rechts (PD)

Zijlicht links (LD)

Zijlicht rechts + links (PD+LD)

Zijlicht rechts + bovenlicht
(PD+GD)

Zijlicht links + bovenlicht
(LD+GD)

Zijlicht rechts + links + bovenlicht
(PD+LD+GD)
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Bovenlicht (GD)

BEGLAZING

33.1 (2B2) mat gelaagd (1), (3)

Stopsol bruin (1)

Stopsol grijs (1)

Master-carre (1), (3)

Master-ligne (1), (3)

Master-point (1), (3)

33.1 zand (1), (2), (3)

Stopsol bruin (3)

Stopsol grijs (3)

Venetiaanse spiegel(1), (3)

Om druktechnische redenen kunnen de echte kleuren van de beglazing afwijken van de kleuren afgebeeld op de foto’s in deze folder. Indien u overgaat tot de aankoop, raden wij u aan om de verkoper te raadplegen.
(1)
- Beglazing verkrijgbaar in het deurblad. (2) - Veiligheidsglas, dubbelzijdig gezandstraald met doorschijnende stroken. (3) - Beglazing verkrijgbaar in zijlichten en bovenlicht.
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COLLECTIE DEURTREKKERS
P1

P5

P10

Ø 30 mm

Ø 30 mm

Ø 30 mm

620 mm
CREO - standaard
DECO - optie
2 bevestigingen

580 mm
CREO - standaard
DECO - optie
2 bevestigingen

1200 mm
CREO - optie
2 bevestigingen

960 mm
CREO - optie
DECO - optie
2 bevestigingen

1600 mm / 1800 mm
CREO - optie
3 bevestigingen

Q5

Q5

40 x 20 mm

40x40 mm

1200 mm
CREO - standaard
DECO - optie
2 bevestigingen

1200 mm
CREO - standaard
DECO - optie
2 bevestigingen

1600 mm / 1800 mm
CREO - optie
DECO - optie
3 bevestigingen

1600 mm / 1800 mm
CREO - optie
DECO - optie
3 bevestigingen

2000 mm
CREO - optie
3 bevestigingen

2000 mm
CREO - optie
3 bevestigingen

Ø 40 mm
2000 mm
DECO - optie
3 bevestigingen
2200 mm
CREO - optie
3 bevestigingen
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2000 / 2200 mm
CREO - optie
3 bevestigingen

Q10
40 x 20 mm
1200 mm (1)
CREO - optie
2 bevestigingen

Q10
40x40 mm
1200 mm (1)
CREO - optie
2 bevestigingen
1600 mm / 1800 mm
CREO - optie
3 bevestigingen

(1)

- Mogelijkheid om de deurtrekker te vervaardigen met microschakelaarfunctie of sensorfunctie.
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COLLECTIE DEURTREKKERS
Q45R
40 x 20 mm
1200 mm (1)
CREO - optie
2 bevestigingen

(1)

54

40 x 20 mm

40x40 mm
1200 mm (1)
CREO - optie
2 bevestigingen

- Mogelijkheid om de deurtrekker te vervaardigen met microschakelaarfunctie of sensorfunctie.
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Q60

Q45R

1200 mm
CREO - optie
2 bevestigingen

(2)

Q60
40x40 mm
1200 mm
CREO - optie
2 bevestigingen

- Mogelijkheid om de deurtrekker te vervaardigen met microschakelaarfunctie.

ARCO 01
Ø 34 mm
1200 mm (2)
CREO - optie
2 bevestigingen

ARCO 04
40 x 20 mm
1200 mm
CREO - optie
2 bevestigingen

PS

PSW

PROFILO 04

100 x 5 mm

100 x 5 mm

1800 mm
CREO - optie
2 bevestigingen

1800 mm
CREO - optie
2 bevestigingen

1200 mm (1)
CREO - optie
2 bevestigingen

2000 mm
CREO - optie
2 bevestigingen

2000 mm
CREO - optie
2 bevestigingen

1600 mm (1)
CREO - optie
2 bevestigingen

2200 mm
CREO - optie
2 bevestigingen

2200 mm
CREO - optie
2 bevestigingen

2000 mm (1)
CREO - optie
3 bevestigingen

(1)

100 x 20 mm

- Mogelijkheid om de deurtrekker te vervaardigen met microschakelaarfunctie of sensorfunctie.
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COLLECTIE DEURKRUKKEN
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Deurkruk Amsterdam

Deurkruk Stockholm

Deurkruk Marseille

Paris handle

Deurkruk Paris I

Kleur: roestvrij staal
gedeelde schild
CREO - standaard
DECO - optie

Kleur: roestvrij staal
gedeelde schild
CREO - standaard
DECO - optie

Kleur: roestvrij staal
gedeelde schild
CREO - standaard
DECO - optie

Kleur: roestvrij staal
gedeelde schild
CREO - standaard
DECO - optie

Kleur: roestvrij staal
gedeelde schild
CREO - standaard
DECO - optie

Deurtrekker Tokyo
Kleur: zilver, oud goud, titanium
langschild
CREO - optie
DECO - optie

Deurkruk Liverpool I

Deurkruk Liverpool

Kleur: roestvrij staal
gedeelde schild
CREO - standaard
DECO - optie

Kleur: titanium
langschild
CREO - standaard

Deurkruk Tokyo

Deurkruk, deurtrekker Denver

Kleur: zilver, oud goud, titanium
langschild
CREO - optie
DECO - standaard

Kleur: roestvrij staal
langschild
CREO - optie
DECO - optie
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SCHARNIEREN

Onzichtbare scharnieren
optie - CREO, DECO Plus, DECO Basic

Rolscharnieren afgestemd op de kleur van de
deur - standaard - CREO, optie - DECO Plus, DECO

Zichtbare pivots afgestemd op de kleur van
de deur - standaard - DECO Plus, DECO Basic, DECO

Basic

Light

VEILIGHEIDSPINNEN

DEURSLUITERS

Veiligheidspinnen zijn een aanvullende uitrusting om de anti-inbraak eigenschap-

Deursluiter verborgen in het
deurblad

Deursluiter verborgen in het
deurblad met blokkade

Optie - CREO, DECO Plus, DECO Basic

Optie - CREO, DECO Plus, DECO Basic

pen van de deur te vergroten. Ze worden gemonteerd op de scharnierzijde en het
kozijn. Afhankelijk van de gewenste veiligheidsgraad kan gebruik gemaakt worden
van meerdere sets per deurblad.
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SLOTEN

Automatisch
driepuntsslot
CREO, DECO - standaard

Elektrische sloten zijn gemakkelijk
in gebruik en bieden vooral een
betere beveiliging dan traditionele
beveiligingsfuncties.

Elektrisch driepuntsslot:
Autotronic P,
Autotronic met
kinderbeveiliging

Elektrisch
meerpuntsslot
Multitronic
CREO, DECO - optie

CREO, DECO - optie

RC2

Automatisch
driepuntsslot
CREO - standaard

RC3

Handmatig
meerpuntsslot
met geïntegreerde
haakschieters
en stalen
veiligheidspennen

Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om
elektrische sloten te integreren met Smart home
systemen. De controle over uw huis wordt aanzienlijk vergroot indien u uw deuren met elektrisch slot
kunt bedienen met behulp van mobiele apparaten.

CREO - standard
WIŚNIOWSKI

59

Een hoger
controleniveau
Alles wat we doen, begint bij uzelf. Daarom moet elke nieuwe oplossing zodanig doordacht zijn om uw leven gemakkelijker en comfortabeler te maken. Dankzij moderne oplossingen
hoeft u niet meer te denken aan een zware sleutelbos die u
kunt verliezen.
Wij bieden een verscheidenheid aan oplossingen voor buitendeuren met verschillende toegangslezers. Deze zijn niet alleen
modern, maar beschermen uw huis ook tegen ongewenste
bezoekers. De nieuwste generatie toegangscontrolesystemen,
geïntegreerd met een elektrisch slot of een geavanceerd video-controlesysteem zijn een uitstekende keuze om ongewenste gasten buiten te houden.

TOEGANGSCONTROLE

60
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TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN

1- en 2-kanaals vingerafdruklezer
De functie van een vingerafdruklezer is de identificatie van de gebruiker
op basis van een unieke vingerafdruk. Het is mogelijk om tot 150 vingerafdrukken te coderen. De lezers beschikken over een blokkade die
bescherming biedt tegen onbevoegde gebruikers.

1- en 2-kanaals codeklavier
Een 2-kanaals klavier maakt het mogelijk om de deur of poort te bedienen door middel van een individuele code. Daarnaast beschikt dit
apparaat ook over de optie draadloze bel. De reeds ingegeven en geprogrammeerde codes worden ook bewaard in geval van stroomuitval.
Dankzij de verlichte toetsen kan het klavier ook gebruikt worden in het
donker.

Bluetoothlezer met touchpad
Beschikt over een sensorisch
paneel die het mogelijk maakt
het slot te bedienen met behulp

Afstandsbediening SmartTouch
Het volstaat om de SmartTouch in uw broekzak te hebben - de deur
wordt onmiddellijk geopend wanneer u uw hand bij de activatieknop
aan de deur houdt. De radio-ontvanger, gemonteerd in het deurblad,
controleert tijdens de aanraking of er zich in het bereik een bestuurder
bevindt die gemachtigd is om de deur te openen en ontgrendelt vervolgens het slot.

van een mobiele telefoon die
Bluetooth ondersteunt of een
numeriek klavier met code. De
lezer is beschikbaar in de kleuren blauw en zwart.

2-kanaals proximity lezer
De identificatie vindt plaats door
middel van kaarten of proximity
sleutelhangers. Het gebruik van
een proximity lezer elimineert de
noodzaak van het gebruik van
vele standaardsleutels voor het
huis.
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TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN
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Elektronische zoeker met bel, geheugen en een camera die infraroodbeelden maakt*
bewaakt de ruimte voor de deur en maakt het mogelijk om ook handmatig foto’s en
video’s te maken die opgeslagen worden op de SD-geheugenkaart. De door de camera
opgenomen beelden kunnen gevolgd worden op een speciaal 3,5-inch LCD-scherm. Elk
vastgelegd beeld beschikt over een datum- en tijdsindicatie, Het voordeel van dit model
is ook de geïntegreerde bel.
*- extra optie

4-kanaals afstandsbediening
De afstandsbediening is bestemd voor
het bedienen van poorten en deuren van
de collectie WIŚNIOWSKI Home Inclusive, en nog veel meer. Er kunnen tot 4
apparaten geprogrammeerd worden.

2-kanaals, draadloze deuropener
De deuropener wordt binnenin een ruimte
aan de wand gemonteerd en kan gebruikt
worden om deuren met een elektrisch slot te
openen.

Lock Controller io
is een ontvanger die deuren bedient die
uitgerust zijn met een Autotronic of Multitronic elektrisch slot. De bediening van de
deuren is zowel mogelijk vanuit de applicatie Connexoon Access en TaHoma, als
met een zender in het io-systeem.

Stekkerdoos met afstandsbediening
De stekkerdoos kan samen met de 4-kanaals afstandsbediening gebruikt worden.
Het volstaat om de stekker in het stopcontact te steken om tegelijkertijd deuren
en het licht te bedienen en dit vanop een
afstand van maximaal 30 meter.

Draadloze gong voor het
2-kanaals codeklavier
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Besturingsrouter Connexoon
biedt u de mogelijkheid om uw intelligent
huis te beheren via de eenvoudige en intuïtieve toepassing Connexoon Access. De samenwerking met de Lock Controller io maakt het
mogelijk om deuren te openen en hun status
te controleren vanop elke plaats ter wereld.

• Bedien poorten en deuren vanop afstand
• Maak gebruik van geolokalisatie
• Blijf in contact met uw huis

GUN UZELF COMFORT EN VEILIGHEID
GEOLOKALISATIE

De deur opent vanaf het moment dat we de eigendom naderen of na
een bepaalde tijd vanaf het openen van de poort, zonder noodzakelijk
gebruik te maken van de applicatie.

SCENARIO WELKOM

De apparaten openen automatisch als we het huis naderen (dankzij het
GPS-systeem).

SCENARIO UITGANG

Alle apparaten worden gesloten als we het huis verlaten.

SCENARIO CONTROLE

De status van de apparaten controleren.

SCENARIO SLUITEN

Alle ingangen zijn gesloten.

SCENARIO OPENEN
Alle ingangen zijn open.

HET IN WERKING STELLEN VAN INDIVIDUELE APPARATEN

Het idee smartCONNECTED introduceert de deuren CREO of DECO met elektrisch slot in een volgende fase van productontwikkeling en past deze
aan aan de eisen van klanten die steeds veeleisender worden. Enerzijds is er de mogelijkheid om deze apparaten te bedienen met behulp van een
smartphone, anderzijds krijgt u een volledige controle en contact met het huis vanaf elke plaats ter wereld.
De moderne, veilige en betrouwbare radiotechnologie io-homecontrol maakt het mogelijk om de Lock Controller io aan te sluiten op het systeem
TaHoma en Connexoon Access van het merk Somfy, waardoor de controller extra functies krijgt door de deur met elektrisch slot te verbinden met
andere intelligente apparaten in huis.
WIŚNIOWSKI
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Laat u inspireren...

Automatisch meerpuntsslot met cilinder klasse C
Het is de moeite waard om uw huis uit te rusten met elk element dat uw veiligheid kan vergroten. Hoe meer er zijn, hoe beter. De aluminium buitendeuren van
WIŚNIOWSKI zijn standaard uitgerust met een automatisch driepuntsslot met dagschieters en tijdfunctie en een gecertificeerde cilinder klasse C.
64
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Ri-Co - bedien de ingang van uw huis met uw smartphone
De controller Ri-Co verzekert veiligheid en controle over uw huis. Met behulp van uw smartphone kunt u de deuren van de serie CREO en DECO met
elektrisch slot bedienen vanaf elke plaats ter wereld.
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INSPIRATIES

Technologische nieuwtjes
Wij maken het onszelf graag gemakkelijk. Het verlangen naar een gevoel van comfort bepaalt vaak het feit dat we ons moeten voorzien van nieuwe apparaten en oplossingen die ons
leven vergemakkelijken. De dag van vandaag kunnen zelfs gewone sleutels vervangen worden door een codeklavier, bluetoothlezer, vingerafdruklezers, SmartTouch of controllers voor
het intelligent beheer van uw huis. Met intelligente technologieën kunt u zelfs uw deuren bedienen met behulp van uw smartphone. Daarenboven kunnen verschillende oplossingen
tegelijkertijd gebruikt worden. Alles om het u gemakkelijk te maken.
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Verlichte ruimte

Gelakte scharnieren

Het is vanzelfsprekend dat onze stemming verbetert als we in verlichte ruimtes
vertoeven. Zij- en bovenlichten zijn een manier om het daglicht te gebruiken
vanaf de ingang van het huis en geven de deur een representatief karakter aan
de buitenkant.

Het esthetisch geheel van de deur bestaat uit vele factoren. De kleur, het ontwerp, de gebruikte accessoires. Elk detail is belangrijk. Om nog meer consistentie te creëren worden alle scharnieren gelakt in de kleur afgestemd op het
deurblad.
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INSPIRATIES

De perfecte combinatie
Als u op zoek bent naar de perfecte harmonie tussen uw deur en de garagepoort, dan bieden de producten van het merk WIŚNIOWSKI de oplossing. Horizontale frezen op de geselecteerde modellen van de deur CREO (modellen 311 tot 326) kunnen perfect aangepast worden aan de profileringen op de garagepoorten en afsluitingen van de collectie WIŚNIOWSKI
Home Inclusive (collectie MODERN, dessin AW.10.200).
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Veiligheidsglas met
thermisch versterkt
profiel
In de deuren met beglazing moet u niet alleen
aandacht besteden aan de visuele aspecten,
maar ook op de manier waarop de beglazing
werd uitgevoerd. Bij de deuren CREO maken
we standaard gebruik van drie-kamersysteem
veiligheidsglas met warm edge afstandhouders. Ze dichten de randen van de beglazing en
garanderen een uitstekende thermische isolatie,
waardoor het risico op condens op de randen
van de beglazing verminderd wordt. Bij een
pakket met een dikte van 77 mm verkrijgen we
een U-waarde van 0,6 W/m2K.

Warmte vanaf de dorpel
Thermische parameters van een deur bestaan uit vele factoren. Eén van deze
parameters is de eliminatie van vorst op de meest kritieke punten. Bij deuren is dit het
punt waar de dorpel in contact komt met de vloer. De oplossing, die voorzien is in de standaarduitrusting van de deuren CREO, is een 80 mm hoge thermo-verbreding Stropex, die de
dorpel isoleert van de koude betonvloer. De thermo-verbreding is rechtstreeks verbonden
met het deurblad met behulp van een extra vlak, wat zorgt voor een verhoogde versteviging
van de volledige deurconstructie.
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Poorten, deuren, afsluitingen
IN ÉÉN DESIGN
De collectie Home Inclusive 2.0 vormt sinds 2014 een nieuwe generatie collectie poorten, deuren en afsluitingen in één
design. De moderne benadering van het design heeft geresulteerd in een perfecte stilistische combinatie, die nu nieuwe
ontwerp- en kleuropties heeft verkregen. U kunt kiezen uit special gecreëerde sets van poorten, deuren en afsluitingen
waarvan u zeker bent dat ze het unieke karakter van uw woning zullen benadrukken.

LAAT U INSPIREREN DOOR DE NIEUWE VERSIE HOME INCLUSIVE IN 16 UNIEKE KLEUREN!

NIEUWE
KLEUREN
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HI EARTH

HI STEEL

HI STONE

HI RUBY

WIŚNIOWSKI
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POORTEN | DEUREN | AFSLUITINGEN

ONTDEK
MEER...

www.wisniowski.nl

De voorgestelde producten in het fotomateriaal hebben vaak een speciale uitrusting en zijn niet altijd conform de standaarduitvoering • Deze folder vormt geen offerte 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. • 04/18/NL

