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* -  Przykład wykonania wzoru drzwi 300, które projektowane są wg indywidualnej koncepcji Klienta.
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Dlaczego WIŚNIOWSKI?

Produkujemy z pasją od ponad 25 lat. 

Marka WIŚNIOWSKI pochodzi od nazwiska jej za-

łożyciela i właściciela – Andrzeja Wiśniowskiego. 

Jego marzenie o  funkcjonalnych, zdalnie sterowa-

nych bramach dało początek tej historii. Dziś na 

ponad 80 000 m2  wytwarzamy setki tysięcy pro-

duktów rocznie. Dzięki zaawansowanym technolo-

giom, sprawdzonym materiałom i własnej, innowa-

cyjnej myśli technicznej dajemy naszym Klientom 

pewność dobrego wyboru. Posiadamy Certyfiko-

wany Zintegrowany System Zarządzania w oparciu 

o normę Jakości PN-EN ISO 9001:2008 oraz Bez-

pieczeństwa i Higieny Pracy OHSAS 18001:2007. To 

zobowiązanie do ciągłego doskonalenia procesów 

i produktów. Nasze doświadczenie daje gwarancję 

stabilności i odpowiedzialności za produkt w całym 

cyklu jego życia. To również promesa najwyższej 

jakości i bezpieczeństwa użytkowania. 
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WIŚNIOWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.
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Witaj w świecie 
drzwi CREO 
i DECO
Aluminiowe drzwi zewnętrzne WIŚNIOWSKI, to idealne rozwią-

zanie dla tych, którzy cenią sobie oryginalność oraz nieogra-

niczone możliwości w  doborze rozwiązań, dopasowanych do 

własnej wizji domu. Drzwi WIŚNIOWSKI gwarantują swobodę 

w komponowaniu indywidualnego, niepowtarzalnego modelu. 

To kreatywne podejście do unikatowych potrzeb klientów. 

Decydując się na drzwi WIŚNIOWSKI wybierasz optymalne roz-

wiązanie łączące doskonałe parametry cieplne, ochronę przed 

hałasem oraz przed włamaniem z funkcjonalnością i estetyką.
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BEZPIECZEŃSTWO
Odporność na włamanie drzwi CREO w klasie 
RC2 i RC3 potwierdzona badaniami Instytutu 
IFT Rosenheim.

DESIGN
Drzwi CREO to uniwersalne wzornictwo, ale 
również możliwość zaprojektowania indywi-
dualnego wzoru na bazie drzwi 300. 

GWARANCJA
Gwarancja udzielana jest dla drzwi CREO na 
okres 5 lat z wyłączeniem okuć i akcesoriów, 
na które gwarancja wynosi 24 miesiące.

DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ
Drzwi CREO redukują w pomieszczeniach ha-
łas docierający z zewnątrz, co zapewnia kom-
fort akustyczny. 

TERMOIZOLACJA
Współczynnik przenikania ciepła Ud na pozio-
mie od 0,8 W/m2K dla drzwi CREO o wymia-
rach referencyjnych 1400 x 2500 mm z pane-
lem pełnym.

KLASA EKSKLUZYWNA
Aluminiowe drzwi CREO już w  standardzie 
oferują wysoką jakość materiałów, bezpieczeń-
stwa i trwałości, co pozwala umieścić je w naj-
wyższej klasie produktów tego segmentu. 

KONTROLA DOSTĘPU
Drzwi wejściowe WIŚNIOWSKI mogą być  
wyposażone w szereg rozwiązań zapewniają-
cych pełną kontrolę dostępu do domu.

STABILNOŚĆ
Dla drzwi CREO uzyskano najwyższą, 3. klasę 
klimatyczną wg normy PN-EN 12219:2001. 
Badania dla klimatów E i D.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

STABILNOŚĆ

DESIGN

KONTROLA DOSTĘPU

5
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Wybierz drzwi  
dla siebie

Drzwi aluminiowe charakteryzuje duża wytrzymałość i od-

porność na wpływ środowiska. W drzwiach zewnętrznych 

połączyliśmy świetne parametry materiałowe aluminium 

z  nowoczesnymi technologiami produkcji paneli wsado-

wych i nakładkowych. Dzięki temu oferujemy najlepsze roz-

wiązania pod względem jakości oraz designu. 

DRZWI
C R E O
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Drzwi aluminiowe CREO z obustronnym panelem 
nakładkowym 
Całą powierzchnię skrzydła drzwiowego, zarówno 
od zewnątrz jak i  wewnątrz, pokrywają najwyższej 
jakości blachy aluminiowe. Powierzchnia skrzydła 
jest zlicowana z  powierzchnią ościeżnicy, tworząc 
obustronnie spójną, elegancką powierzchnię. Dzięki 
specjalnemu wypełnieniu skrzydła i wysokiej jakości 
profilom aluminiowym, współczynnik przenikalności 
cieplnej Ud drzwi CREO wynosi od 0,8 W/m2K (dla 
drzwi referencyjnych o wymiarach 1400 x 2500 mm 
z panelem pełnym).  

Drzwi aluminiowe DECO z panelem wsadowym
Trzy opcje wykonania: 
• DECO PLUS,
• DECO BASIC,
• DECO LIGHT.
Skrzydło drzwi zbudowane jest w oparciu o profi-
le aluminiowe różnej grubości, co daje możliwość 
wyboru rozwiązania dopasowanego do indywidual-
nych potrzeb obiektu mieszkalnego.

DRZWI
D E C O 

D E C O
BASIC

D E C O
PLUS

D E C O
LIGHT
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Rodzaj drzwi CREO DECO Plus DECO Basic DECO Light

System MB 86 SI+ MB 86 ST MB 70 MB 60

Głębokość zabudowy 77 mm 77 mm 70 mm 60 mm

Rodzaj panela panel obustronnie nakładkowy  
o grubości 77 mm

panel wsadowy  
o grubości 45 mm

panel wsadowy  
o grubości 45 mm

panel wsadowy  
o grubości 35 mm

Rodzaj szyb w panelu
szyba trzykomorowa obustronnie 
bezpieczna o grubości 77 mm,  
U=0,6 W/m2K z ciepłą ramką w standardzie

szyba dwukomorowa 
obustronnie bezpieczna, 
o grubości 45 mm,  
U=0,6 W/m2K 

szyba dwukomorowa 
obustronnie bezpieczna, 
o grubości 45 mm,  
U=0,6 W/m2K

szyba dwukomorowa 
obustronnie bezpieczna, 
o grubości 35 mm,  
U=1,0 W/m2K

Termoizolacja Ud od 0,8 W/m2K dla drzwi o wymiarach 
referencyjnych 1400 x 2500 mm

Ud od 1,5 W/m2K dla drzwi 
o wymiarach referencyjnych 
1250 x 2200 mm

Ud od 1,6 W/m2K dla drzwi 
o wymiarach referencyjnych 
1250 x 2200 mm

Ud od 2,0 W/m2K dla drzwi 
o wymiarach referencyjnych 
1250 x 2200 mm

Maksymalny wymiar do 1400 x 2500 mm do 1250 x 2200 mm do 1250 x 2200 mm do 1250 x 2200 mm

DANE TECHNICZNE
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1
 
 Skrzydło drzwi o grubości 77 mm z panelem 

obustronnie nakładkowym 

2
 
 Rama skrzydła i ościeżnica z kształtowników 

aluminiowych czterokomorowych, z przegrodą 
termiczną

3
 
 Pięć rodzajów klamek w standardzie, do wyboru

4
 
 Zamek trzypunktowy automatyczny z funkcją 

dzienną w standardzie, opcjonalnie dostępne 
zamki elektryczne

5
 
 Obustronne aplikacje ze stali nierdzewnej 

w standardzie, opcjonalnie w kolorach mat 
struktura i drewnopodobnych

6
 
 Uchwyty ze stali nierdzewnej 

7
 
 Próg z przegrodą termiczną i profilem 

podprogowym o wys. 30 mm w standardzie

8
 
 Szyby trzykomorowe obustronnie bezpieczne 

o grubości 77 mm U=0,6 W/m2K z ciepłą ramką 
w standardzie

9
 
 Zawiasy rolkowe w standardzie lub opcjonalnie 

ukryte regulowane w 3 płaszczyznach

10
 
 Wkładka atestowana antywłamaniowa 

z pięcioma kluczami w standardzie

11
 
 Bolce antywyważeniowe  

(opcja dodatkowa)

12
 
 Frezowania z możliwością dopasowania do 

przetłoczeń w bramie segmentowej

13
 
 Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem 

(opcja dodatkowa)

14
 
 Systemy kontroli dostępu  

(opcja dodatkowa) 

15
 
 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi  

(opcja dodatkowa)

16
 
 Kopniak ze stali nierdzewnej  

montowany opcjonalnie w dolnej części panela

1
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DRZWI
C R E O
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1
 
 Skrzydło drzwi z panelem wsadowym o grubości:

• 35 mm - DECO Light, 
• 45 mm - DECO Basic, DECO Plus  

2
 
 Rama skrzydła i ościeżnica z kształtowników 

aluminiowych trzykomorowych, z przegrodą 
termiczną

3
 
 Standardowa obustronna klamka Tokyo  

w 3 kolorach - do wyboru

4
 
 Różne rodzaje klamek i uchwytów  

(opcja dodatkowa)

5
 
 Zamek trzypunktowy automatyczny z funkcją 

dzienną w standardzie, opcjonalnie dostępne 
zamki elektryczne

6
 
 Obustronne aplikacje ze stali nierdzewnej 

7
 
 Próg z przegrodą termiczną w standardzie

8
 
 Szyby dwukomorowe obustronnie bezpieczne 

w standardzie

9
 
 Zawiasy nawierzchniowe w standardzie, ukryte 

i rolkowe w drzwiach DECO Plus i DECO Basic 
dostępne jako opcja dodatkowa

10  Wkładka atestowana antywłamaniowa 
z pięcioma kluczami w standardzie

11
 
 Bolce antywyważeniowe  

(opcja dodatkowa)

12  Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem  
(opcja dodatkowa)

13  Systemy kontroli dostępu  
(opcja dodatkowa) 

14
 
 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi DECO 

Plus i DECO Basic (opcja dodatkowa)

1
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DRZWI
D E C O 
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Poczucie bezpieczeństwa jest stanem pewności, stabilności, 

niezależności, ochrony poziomu i jakości życia, dlatego tak dużą 

wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, a naszym celem jest 

zapewnienie Tobie i Twojej rodzinie spokoju. Stąd do produkcji 

drzwi używamy najwyższej jakości sprawdzonych materiałów 

oraz nowoczesnych technologii. Drzwi CREO poddaliśmy ba-

daniom antywłamaniowym w klasie RC2 i RC3, które zostały 

przeprowadzone w IFT Rosenheim - największym laboratorium 

badawczym w Europie. Możesz być pewien, że decydując się 

na drzwi CREO, otrzymasz naszą najlepszą antywłamaniową 

tarczę do swojego domu.

Bezpiecznie 
od wejścia

ANTYWŁAMANIOWOŚĆANTYWŁAMANIOWOŚĆ
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Ciepło i cicho

Skuteczna izolacja to przede wszystkim komfort termiczny, 

czyli odpowiednia temperatura wewnątrz pomieszczenia nie-

zależnie od pory roku, a także komfort akustyczny, zapewnia-

jący redukcję hałasu. 

Wybierając drzwi CREO, masz gwarancję maksymalnej efek-

tywności izolacji. Na osiągniecie świetnych parametrów po-

zwala konstrukcja bazująca na termoizolowanych profilach, 

specjalne wypełnienie skrzydła w postaci ciepłej pianki oraz 

mat doszczelniających, a także system uszczelnień, eliminują-

cy straty ciepła w najbardziej newralgicznych miejscach skrzy-

dła drzwi. Dlatego drzwi CREO to świetna ochrona wejścia do 

domu przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak zimno, wiatr 

czy hałas.

(1) -  Dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.
(2) -  Dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm.

(1) (2)

CREO |  DECO16
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STABILNOŚĆ

Dla drzwi CREO uzyskano najwyższą, 3. klasę klimatyczną wg normy 
PN-EN 12219:2001. Badania dla klimatów E i D.

CREO to wyjątkowo stabilne i odporne na odkształcenia drzwi 

aluminiowe. Wszystkie elementy konstrukcji oraz wypełnienie 

zostało zaprojektowane w  celu uzyskania najwyższych stan-

dardów. Również wyposażenie zostało tak skonfigurowane by 

zapewnić trwałość, bezpieczeństwo, zwiększając jednocześnie 

funkcjonalność w warunkach obciążeń związanych z codzien-

nym użytkowaniem. 

Drzwi CREO poddaliśmy badaniom na zachowanie się między 

różnymi klimatami (skrajność temperatur), w których otrzyma-

ły najwyższą, 3. klasę odporności na warunki klimatyczne.

Stabilne i trwałe

CREO |  DECO18
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Siła proporcji

CREO i DECO to serie drzwi, w których każdy wzór został zaprojekto-

wany z dbałością o najmniejszy detal. Idealne proporcje, przejrzysta 

forma i zmysłowe linie doskonale komponują się z bogatą ofertą kolo-

rów, tworząc stylowe wejście przyciągające spojrzenia. To prawdziwa 

inspiracja dla wszystkich, którzy szukają nieprzeciętnych rozwiązań. 

Poznaj unikatowe wzornictwo drzwi aluminiowych CREO i DECO.

DESIGN

CREO |  DECO20
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Drzwi indywidualnie 
wyCREOwane

5
(1)

(1) -  Firma WIŚNIOWSKI udziela 5 lat gwarancji na drzwi CREO.

Prostota i elegancja wyróżnia wzornictwo drzwi CREO. Odzwier-

ciedla zamiłowanie do nowoczesnej architektury, a jednocześnie 

łatwo wpisuje się w różne zmysły aranżacyjne. Ponadto obser-

wacje upodobań klientów stały się inspiracją powstania CREO 

300 - wzoru, który powstaje zgodnie z indywidualną wizją każ-

dego użytkownika. To nieszablonowe podejście do projektowa-

nia pozwala stać się kreatorem swojego otoczenia. 

CREO |  DECO22
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KOLEKCJA CREO

311 

Kolor: RAL 9006 

Uchwyt: Q5 40x20

312 

Kolor: Modern Black (RAL 9005) 

Uchwyt: Q5 40x20  

310 

Kolor: RAL 9003  

Uchwyt: Q10 40x20

Kopniak ze stali nierdzewnej   

313 

Kolor: RAL 7043 

Uchwyt: Q5 40x20

Doświetle: boczne i górne

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna   
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321 

Kolor: RAL 3003 

Uchwyt: Q10 40x20 

Doświetle: boczne

Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna 

piaskowana obustronnie 

z przeziernymi paskami)

323 

Kolor: RAL 3020 

Uchwyt: Q45R 40x20 

Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna 

piaskowana obustronnie 

z przeziernymi paskami) 

322 

Kolor: RAL 3004 

Uchwyt: Q5 40x40 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 
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KOLEKCJA CREO

326 

Kolor: RAL 7002 

Uchwyt: Q45R 40x20 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

324 

Kolor: RAL 1015

Uchwyt: Q5 40x40

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 
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332 

Kolor: RAL 5018 

Uchwyt: Q5 40x20 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

334 

Kolor: RAL 6016 

Uchwyt: Q10 40x20 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna  

325 

Kolor: RAL 9002 

Uchwyt: Arco 04

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

333 

Kolor: RAL 6021 

Uchwyt: P1 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna
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KOLEKCJA CREO

343 

Kolor: Decor Mahoń

Uchwyt: P1 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

339 

Kolor: okleina Winchester 

Uchwyt: Arco 04  

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

348 

Kolor: okleina Dąb naturalny

Uchwyt: P5 krótki 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

CREO |  DECO28
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KOLEKCJA CREO

331 

Kolor: RAL 5024 

Uchwyt: Q45R 40x20

Naświetle: górne 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 
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336 

Kolor: RAL 5003 

Uchwyt: P5 krótki 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

337 

Kolor: RAL 5017 

Uchwyt: PSW 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

335 

Kolor: RAL 5018 

Uchwyt: Q10 40x20 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna
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KOLEKCJA CREO

338 

Kolor: RAL 4010

Uchwyt: Q5 40x20 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

342 

Kolor: RAL 4006

Uchwyt: Q5 40x20 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

341 

Kolor: RAL 7036 

Uchwyt: Arco 04

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 
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340 

Kolor: RAL 2004

Uchwyt: P5 krótki 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 
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346 

Kolor: okleina Siena PL 

Uchwyt: Q10 40x20

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

345 

Kolor: RAL 9001 

Uchwyt: Q5 40x40 

Doświetle: boczne 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

344

Kolor: okleina Dąb bagienny

Uchwyt: Q5 40x40 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

KOLEKCJA CREO
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350 

Kolor: RAL 8014 

Uchwyt: PSW 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

347 

Kolor: RAL 1019 

Uchwyt: Q10 40x20 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

349 

Kolor: RAL 8025

Uchwyt: Q45R 40x20 

Doświetle: boczne i górne 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna  
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Drzwi aluminiowe z serii DECO zrobią wrażenie na każdym, kto 

będzie gościem w Twoim domu. 

Spełniają wysokie wymagania technologiczne, charakteryzu-

jące wszystkie drzwi aluminiowe. Wyróżnia je wysoka jakość 

materiałów, bezpieczeństwo i trwałość. 

Dzięki dopracowaniu technologii stosowania panelu wsadowe-

go w skrzydle uzyskaliśmy wyjątkowe efekty estetyczne, które 

pozwalają wyeksponować wejście do domu.

FUNKCJONALNOŚĆ

Kolekcja drzwi DECO  
z panelem wsadowym

CREO |  DECO36
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KOLEKCJA DECO

137 

Kolor: RAL 5023 

Uchwyt: Q5 40x20 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

144 

Kolor: RAL 7000 

Klamka: Tokyo 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 
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146 

Kolor: okleina Metbrush aluminium 

Klamka: Tokyo 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

141 

Kolor: RAL 1028

Klamka: Tokyo 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

142 

Kolor: okleina AnTeak 

Klamka: Tokyo 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

138

Kolor: okleina Dąb rustykalny 

Klamka: Tokyo

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 
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KOLEKCJA DECO

147 

Kolor: okleina Daglesia 

Klamka: Tokyo 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

145 

Kolor: okleina Dark green

Uchwyt: Q5 40x40 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

131 

Kolor: okleina Winchester

Klamka: Tokyo 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

CREO |  DECO40



WIŚNIOWSKI 41



KOLEKCJA DECO

143 

Kolor: RAL 7040

Klamka: Tokyo 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

134 

Kolor: okleina Złoty dąb 

Klamka: Tokyo  

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

133 

Kolor: okleina Dąb naturalny 

Uchwyt: P1 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 
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139 

Kolor: okleina Macore

Klamka: Tokyo 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

148 

Kolor: RAL 3000 

Klamka: Tokyo 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

132 

Kolor: okleina Siena Noce

Klamka: Tokyo 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 
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140 

Kolor: RAL 7043 

Klamka: Tokyo 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

135 

Kolor: Kwarc 

Klamka: Tokyo 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

136

Kolor: Modern Graphite (RAL 7016) 

Klamka: Tokyo 

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna 

KOLEKCJA DECO
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Feeria barw

Kolor to pierwsza cecha, na jaką reagują zmysły. Zadbaliśmy, aby 

paleta barw drzwi zewnętrznych WIŚNIOWSKI była odzwiercie-

dleniem nawet najbardziej wyszukanych gustów.

Drzwiom CREO i DECO możemy nadać unikatowy wygląd, dzię-

ki różnym technikom wykończenia. Wyjątkowe efekty wizualne 

osiągamy poprzez malowanie w kolorach mat struktura z wzor-

ników RAL lub DECOR, natomiast okleinowanie daje możliwość 

uzyskania ciekawej struktury. Otwórz się na nowe doznania, 

otwórz się na kolory.

Kolory mat struktura, DECOR i okleiny.
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KOLORY STANDARDOWE 

(mat struktura)

Modern Black 
RAL 9005*

RAL 5004*

Modern Graphite 
RAL 7016 

RAL 6005

Modern Pearl 
RAL 1013*

RAL 6009*

Modern White 
RAL 9010*

RAL 6012* RAL 7006*

RAL 3000

RAL 7021*

RAL 5003

RAL 7024 RAL 7026* RAL 7035 RAL 7037* RAL 7043* RAL 7047*

RAL 8011 RAL 8014* RAL 9001* RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016

Antracyt Żeliwo Kwarc

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. 
*  - Kolory dla drzwi DECO dostępne z palety kolorów specjalnych.
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KOLORY DECOR

Orzech

Złoty dąb

Mahoń

Winchester

Wenge  
(ciemny dąb)

Złoty dąb Orzech

Dąb bagienny

Mahoń Black Cherry

Macore Siena Rosso

Ciemny dąb

Siena Noce Oregon

Letnia wiśnia Winchester Sapeli Siena PL Dark green

Cream white Anthracite grey Metbrush aluminium AnTeak Dąb naturalny

Dąb rustykalny Daglesia Brąz czekoladowy

OKLEINY 

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. 

CREO |  DECO48



RAL 1001

RAL 6019

RAL 3007

RAL 7011

RAL 1016

RAL 6029

RAL 3020

RAL 7013

RAL 1019

RAL 7001

RAL 4006

RAL 7022

RAL 2004

RAL 7003

RAL 5002

RAL 7030

RAL 3003

RAL 7005

RAL 5008

RAL 7032

RAL 3005

RAL 7010

RAL 5011

RAL 7034

RAL 1015

RAL 6021

RAL 3011

RAL 7012

RAL 1018

RAL 7000

RAL 4005

RAL 7015

RAL 1028

RAL 7002

RAL 4010

RAL 7023

RAL 3002

RAL 7004

RAL 5005

RAL 7031

RAL 3004

RAL 7009

RAL 5010

RAL 7033

RAL 5014 RAL 5017 RAL 5023 RAL 6003 RAL 6016 RAL 6018RAL 5015 RAL 5018 RAL 5024 RAL 6007 RAL 6017

RAL 7036 RAL 7039 RAL 7042 RAL 7045 RAL 8000 RAL 8002RAL 7038 RAL 7040 RAL 7044 RAL 7046 RAL 8001

RAL 8003 RAL 8007 RAL 8012 RAL 8016 RAL 8019 RAL 8023RAL 8004 RAL 8008 RAL 8015 RAL 8017 RAL 8022

RAL 8024 RAL 8028 RAL 9003RAL 8025 RAL 9002 RAL 9004 RAL 9008 RAL 9011 RAL 9017 RAL 9018

KOLORY SPECJALNE 

(mat struktura)

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. 
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DOŚWIETLA, NAŚWIETLA

Doświetle prawe (PD)

Doświetle prawe + górne naświetle
(PD+GD)

Naświetle górne (GD)

Doświetle lewe (LD)

Doświetle lewe + górne naświetle
(LD+GD)

Doświetle prawe + lewe (PD+LD)

Doświetle prawe + lewe + górne naświetle
(PD+LD+GD)
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Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, 
zaleca się konsultację ze sprzedawcą. 
(1) - Szyba dostępna w skrzydle drzwi.   (2) - Szyba bezpieczna, piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami.   (3) - Szyba dostępna w doświe-
tlach i naświetlu.

SZYBY

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

Master-carre (1), (3)

33.1 piasek (1), (2), (3) 

Stopsol brąz (1)

Master-ligne (1), (3)

Stopsol szary (1)

Stopsol brąz (3) Stopsol szary (3)

Master-point (1), (3)
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KOLEKCJA UCHWYTÓW

P1 

Ø 30 mm

620 mm
CREO - standard
DECO - opcja
2 mocowania

P5 

Ø 30 mm 

580 mm 
CREO - standard
DECO - opcja
2 mocowania

960 mm 
CREO - opcja 
DECO - opcja
2 mocowania

2000 mm 
DECO - opcja
3 mocowania

2200 mm
CREO - opcja 
3 mocowania

P10 

Ø 30 mm 

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania

1600 mm / 1800 mm
CREO - opcja 
3 mocowania

Ø 40 mm 

2000 / 2200 mm 
CREO - opcja
3 mocowania

 

Q5

 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - standard
DECO - opcja
2 mocowania

1600 mm / 1800 mm 
CREO - opcja
DECO - opcja
3 mocowania

2000 mm 
CREO - opcja
3 mocowania

Q5 

 40x40 mm

1200 mm
CREO - standard
DECO - opcja
2 mocowania

1600 mm / 1800 mm  
CREO - opcja
DECO - opcja
3 mocowania

2000 mm  
CREO - opcja
3 mocowania

CREO |  DECO52



Q10

 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania

Q10 

 40x40 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania

1600 mm / 1800 mm 
CREO - opcja
3 mocowania
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KOLEKCJA UCHWYTÓW

Q45R

 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania

Q45R

 40x40 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania

Q60

 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania

Q60

 40x40 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania

ARCO 01

Ø 34 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania
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ARCO 04

 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania

PS

 100 x 5 mm 

1800 mm
CREO - opcja
2 mocowania

2000 mm
CREO - opcja
2 mocowania

2200 mm
CREO - opcja
2 mocowania

PSW

 100 x 5 mm 

1800 mm
CREO - opcja
2 mocowania

2000 mm
CREO - opcja
2 mocowania

2200 mm
CREO - opcja
2 mocowania

PROFILO 04

 100 x 20 mm 

1200 mm
CREO - opcja
2 mocowania

1600 mm
CREO - opcja
2 mocowania

2000 mm
CREO - opcja
3 mocowania
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KOLEKCJA KLAMEK
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Klamka Gaius
kolor: stal nierdzewna
szyld prostokątny, dzielony 
CREO - standard
DECO - opcja

Klamka Liverpool
kolor: tytan
szyld podłużny 
CREO - standard

Klamka Gioia
kolor: stal nierdzewna
szyld prostokątny, dzielony 
CREO - standard
DECO - opcja

Klamka Botticelli
kolor: stal nierdzewna
szyld prostokątny, dzielony 
CREO - standard 
DECO - opcja

Klamka Kobe
kolor: stal nierdzewna
szyld prostokątny, dzielony 
CREO - standard
DECO - opcja

Klamka, uchwyt Denver
kolor: stal nierdzewna
szyld podłużny 
DECO - opcja

Klamka Tokyo
kolor: srebrny, stare złoto, tytan
szyld podłużny 
DECO - standard

Uchwyt Tokyo
kolor: srebrny, stare złoto, tytan
szyld podłużny 
DECO - opcja 
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ZAWIASY

BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE

Zawiasy ukryte 
opcja - CREO, DECO Plus, DECO Basic 

Zawiasy rolkowe dopasowane do koloru drzwi 
standard - CREO, opcja - DECO Plus, DECO Basic 

Zawiasy nawierzchniowe dopasowane do 
koloru drzwi - standard - DECO Plus, DECO Basic, 
DECO Light

Samozamykacz ukryty 
w skrzydle drzwi 
Opcja - CREO, DECO Plus, DECO Basic

Samozamykacz ukryty 
w skrzydle drzwi z blokadą 
Opcja - CREO, DECO Plus, DECO Basic

Bolce antywyważeniowe to dodatkowe wyposażenie zwiększające właściwości 
antywłamaniowe drzwi. Montowane od strony zawiasów na skrzydle drzwiowym 
oraz ościeżnicy. W zależności od wymaganego stopnia bezpieczeństwa można 
stosować różną ilość kompletów dla jednego skrzydła.

SAMOZAMYKACZE
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Zamek trzypunktowy 
automatyczny

CREO, DECO - standard 

Zamek trzypunktowy
elektryczny: 
Autotronic P, Autotronic 
z systemem blokady 
rodzicielskiej 

CREO, DECO - opcja

Zamek 
wielopunktowy 
elektryczny
Multitronic 

CREO, DECO - opcja

Zamki elektryczne to wygoda 
użytkowania, a przede wszystkim 
zwiększone bezpieczeństwo w stosunku 
do tradycyjnych zabezpieczeń wejścia 
domu.

ZAMKI

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. 
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Wyższy  
stopień kontroli 

Wszystko co robimy, zaczyna się od Ciebie. Dlatego każde 

nowe rozwiązanie jest tak pomyślane, by uczynić Twoje życie 

łatwiejszym i bardziej komfortowym. Dzięki nowoczesnym roz-

wiązaniom nie musisz się już martwić, że nosisz ze sobą ciężki 

pęk kluczy, które możesz zgubić. 

Oferujemy wiele rozwiązań drzwi zewnętrznych z  różnymi 

czytnikami dostępu, które są nie tylko nowoczesne, ale także 

gwarantują zabezpieczenie domu przed niepożądanymi gość-

mi. Najnowszej generacji systemy kontroli dostępu, zintegro-

wane z  zamkiem elektrycznym czy zaawansowane systemy 

video-kontroli, świetnie sprawdzają się w ograniczaniu dostępu 

nieupoważnionym osobom.

KONTROLA DOSTĘPU
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SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Jedno- i dwukanałowy czytnik linii papilarnych
Rolą czytnika linii papilarnych jest identyfikacja użytkownika po uni-

kalnym układzie linii papilarnych na opuszce palca. Istnieje możliwość 

zakodowania około 150 obrazów odcisku palca. Czytniki posiadają blo-

kadę stanowiącą ochronę przed nieuprawnionym użytkownikiem.

Jedno- i dwukanałowa klawiatura kodowa
Dwukanałowa klawiatura pozwala poprzez jeden indywidualny kod ob-

sługiwać drzwi i bramę. Dodatkowo urządzenie to posiada opcję bez-

przewodowego dzwonka. Raz podane i zaprogramowane kody zostają 

zachowane również w  wypadku przerwy w  dostawie prądu, a  dzięki 

podświetlanemu polu klawiszy może być ona bez problemu używana 

nawet po zmroku. 

Czytnik Bluetooth 
z klawiaturą dotykową
Posiada sensoryczny panel, 

umożliwiający obsługę zamka 

za pomocą telefonu komórko-

wego z  funkcją Bluetooth lub 

klawiatury numerycznej z  ko-

dem. Czytnik dostępny w  kolo-

rze niebieskim i czarnym.

Dwukanałowy czytnik 
zbliżeniowy
Identyfikacja odbywa się z udzia-

łem kart lub breloków zbliżenio-

wych. Zastosowanie czytnika 

zbliżeniowego eliminuje koniecz-

ność stosowania wielu standar-

dowych kluczy do domu.

System dostępu SmartTouch
SmartTouch wystarczy mieć w kieszeni - drzwi otwierają się tuż po zbli-

żeniu dłoni do zamontowanego na drzwiach przycisku aktywującego. 

Odległość działania można ustawić według potrzeb użytkowników. 

Zamontowany w skrzydle drzwi odbiornik radiowy podczas dotknięcia 

przycisku kontroluje, czy w zasięgu znajduje się uprawniony do otwar-

cia pilot, po czym odryglowuje zamek.
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Elektroniczny wizjer z  dzwonkiem, pamięcią i kamerą wykonującą 
zdjęcia w podczerwieni*

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Główne cechy:

• łatwy montaż w oparciu 

o standardowy otwór wizjera 14 mm,

• 3.5 calowy monitor LCD,

• 4 szt. AA baterii w komplecie,

• kąt widzenia 110 stopni,

• 500 MB karta pamięci SD,

• kolor czarno-srebrny.

Funkcje: 

• automatycznie zapisuje obraz na 

karcie pamięci SD,

• każdy przechwycony obraz ma zapi-

saną datę i godzinę,

• dzwonek drzwiowy zintegrowany,

• wyraźny obraz,

• łatwa obsługa,

• łatwy montaż,

• wykonywanie zdjęć w nocy przy 

pomocy kamery na podczerwień.

* - opcja dodatkowa

Pilot czterokanałowy
Pilot dedykowany do sterowania bra-

mami i drzwiami z kolekcji WIŚNIOWSKI 

Home Inclusive i nie tylko. Umożliwia za-

programowanie 4 urządzeń.

Dwukanałowy, bezprzewodowy przycisk 
zwalniający drzwi 
Przycisk zwalniający drzwi do montażu na-

wierzchniowego wewnątrz pomieszczenia. 

Może być wykorzystywany do otwierania 

drzwi wyposażonych w zamek elektryczny.

Gniazdko sieciowe sterowane pilotem  
Gniazdko może współpracować z  pilo-

tem czterokanałowym. Wystarczy włą-

czyć do gniazda wtykowego by sterować 

jednocześnie drzwiami oraz światłem 

z odległości nawet do 30 m.

Bezprzewodowy gong  
do dwukanałowej klawiatury 
kodowej
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DOM POD TWOJĄ KONTROLĄ 

Elastyczna kontrola z AirKey 
System AirKey pozwala zarządzać dostępem do pomieszczeń przez Inter-

net. Za pośrednictwem modułu online możemy ustalić – komu, kiedy i na 

jak długo nadamy uprawnienia dostępu. W  razie potrzeby możemy też je 

szybko cofnąć czy sprawdzić historię wejść konkretnych użytkowników. 

AirKey działa na wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych, ale 

też na telefonach z systemem Android. Aplikacja mobilna sprawia, że klucz 

do systemu mamy zawsze przy sobie. Za jego pomocą zaprogramujemy też 

inne nośniki identyfikacji, jak karty czy breloki.

Kontroluj, sprawdzaj i zarządzaj dostępem do domu czy firmy 

jednym ruchem ręki. Dzięki inteligentnej technologii zadbasz 

o  ochronę swojej własności, a  także o  bezpieczeństwo osób 

najbliższych za pośrednictwem smartfona.

Steruj bramą i wejściem do domu swoim smartfonem
Ri-Co to prosty i wygodny sposób na sterowanie i kontrolowanie wejścia do Twoje-
go domu za pomocą smartfonu. Pozwoli on sterować wszystkimi automatycznymi 
bramami marki WIŚNIOWSKI oraz drzwiami z serii CREO z zamkiem elektrycznym, 
nawet wtedy kiedy nie ma Cię w domu. Wykorzystaj mobilność. Wystarczy akty-
wować aplikację wBox, rozpoznawaną przez system operacyjny Apple lub Android, 
by uruchomić napęd współpracujący z bramą garażową lub ogrodzeniową, bądź 
zamek elektryczny zabezpieczający drzwi wejściowe. 
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Automatyczny zamek wielopunktowy z wkładką klasy C 
Warto uzbroić dom w każdy element, który zwiększy nasze bezpieczeństwo, a im jest ich więcej, tym lepiej. Aluminiowe drzwi zewnętrzne WIŚNIOWSKI w standardzie 
wyposażone są w zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami i funkcją dzienną z atestowaną wkładką klasy C. 

Pozwól się zainspirować...
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Ri-Co - steruj wejściem do domu swoim smartfonem 
Sterownik Ri-Co zapewni Ci bezpieczeństwo i kontrolę twojego domu. Przy użyciu smartfonu możesz sterować drzwiami z serii CREO i DECO 
z zamkiem elektrycznym z każdego miejsca na świecie.
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INSPIRACJE 

Technologiczne nowinki  
Jesteśmy wygodni. Chęć poczucia komfortu często determinuje nas do wyposażenia się w coraz to nowe urządzenia i rozwiązania ułatwiające nasze życie. Teraz nawet standardowe 
klucze do drzwi zastąpione mogą być rozwiązaniami takimi jak klawiatury kodowe, czytniki Bluetooth, czytniki linii papilarnych, SmartTouch, sterowniki do inteligentnego zarządzania 
wejściem do domu. Technologie inteligentne pozwalają również na sterowanie drzwiami za pomocą smartfonu. Ponad to kilka takich rozwiązań może być stosowanych jednocześnie. 
Wszystko dla Twojej wygody.
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Rozświetlona przestrzeń  
Przebywając w jasnych pomieszczeniach nasze samopoczucie zdecydowanie 
się poprawia. Doświetla boczne i naświetle górne to sposób na wykorzystanie 
światła dziennego już od wejścia do domu. Naświetla nadają również drzwiom 
reprezentacyjnego charakteru od zewnątrz. 

Malowane zawiasy  
Na estetyczną całość drzwi składa się wiele czynników. Począwszy od kolo-
ru, poprzez wzór, zastosowane akcesoria. Każdy detal ma znaczenie dlatego 
dla uzyskania jeszcze większej spójności, rolkowe i  nawierzchniowe zawiasy 
w drzwiach aluminiowych są malowane w kolorze dopasowanym do skrzydła.
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Idealny zestaw  
Jeśli zależy Ci na idealnym dopasowaniu drzwi i bramy garażowej, rozwiązaniem są produkty marki WIŚNIOWSKI. Poziome frezowania na wybranych modelach drzwi CREO (wzory od 
311 do 326) mogą być idealnie dopasowane do przetłoczeń na bramach garażowych oraz ogrodzeniach z kolekcji WIŚNIOWSKI Home Inclusive (kolekcja MODERN, wzór AW.10.200).

INSPIRACJE 
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Ciepło od progu   
Na parametry cieplne drzwi składa się wiele czyn-
ników. Jednym z  nich jest wyeliminowanie miejsc przemarzania 
w  najbardziej newralgicznych punktach. W  przypadku drzwi jest to próg 
w miejscu styku z   posadzką. Rozwiązaniem okazuje się stosowana jako wypo-
sażenie standardowe w drzwiach CREO listwa podprogowa, która stanowi izola-
cję progu od zimnej, betonowej posadzki. Listwa jest połączona bezpośrednio ze 
skrzydłem drzwi za pomocą dodatkowego płaskownika, co wpływa na zwiększe-
nie sztywności całej konstrukcji drzwiowej.

Szyby bezpieczne  
z ciepłą ramką
W  modelach drzwi z  przeszkleniami warto 
zwrócić uwagę nie tylko na aspekty wizualne, 
ale również na sposób wykonania przeszkleń. 
W drzwiach CREO standardowo stosuje się bez-
pieczne szyby trzykomorowe, wraz z  ciepłymi 
ramkami dystansowymi. Uszczelniają krawędzie 
szyb zespolonych i zapewniają idealną izolację 
termiczną, zmniejszają ryzyko kondensacji wil-
goci na krawędziach pakietów szybowych. Przy 
grubości pakietu 77 mm uzyskujemy wartość 
U na poziomie 0,6 W/m2K. 
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Kolekcja WIŚNIOWSKI Home Inclusive łączy jedną linią stylistyczną bramy, drzwi i ogrodzenia. To przykład pro-

jektowania zorientowanego na spójność w przestrzeni użytkowej. Inspiruje, tworzy oraz wyznacza trendy, których 

design oparty jest o doskonałe parametry techniczne i niepowtarzalny wygląd.

W ramach kolekcji można wybrać nową generację bram segmentowych PRIME, które są synonimem stylu i bez-

pieczeństwa. Ich mistrzowska jakość i wyrafinowana prostota formy jest dopełnieniem kolekcji i estetycznym maj-

stersztykiem.

Bramy, drzwi, ogrodzenia
w jednym designie
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(1) - Firma WIŚNIOWSKI udziela 10 lat gwarancji antykorozyjnej na: bramy ogrodzeniowe, furtki, segmenty i słupy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.  
(2) - Dla bramy Prime o wymiarach referencyjnych 5500 mm x 2250 mm, potwierdzone badaniami Instytutu Techniki Budowlanej. 
(3) - Dla drzwi aluminiowych CREO o wymiarach referencyjnych 1400 mm x 2500 mm.

Brama segmentowa
PRIME Drzwi aluminiowe

CREO

Brama przesuwna
MODERN
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Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do doko-
nywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 10/16/PL

ODKRYJ WIĘCEJ... 
www.wisniowski.pl

BRAMY  I  DRZWI  I  OGRODZENIA


