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Witamy w świecie drzwi WIŚNIOWSKI

Produkujemy z pasją od 25 lat. Marka WIŚNIOWSKI pochodzi od nazwiska jej Założyciela i Właściciela – Andrzeja Wiśniowskiego. 
Jego marzenie o funkcjonalnych, zdalnie sterowanych bramach dało początek tej historii. Dziś na ponad 80 000 m2  wytwarzamy 
setki tysięcy produktów rocznie. Dzięki zaawansowanym technologiom, sprawdzonym materiałom i własnej, innowacyjnej myśli 
technicznej dajemy naszym Klientom pewność dobrego wyboru. Posiadamy Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania 
w oparciu o normę Jakości PN-EN ISO 9001:2008 oraz Bezpieczeństwa 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. 



CREO to niepowtarzalna kolekcja, w której połączyliśmy dobry styl i świetne parametry 
techniczne. Nieprzeciętna stylistyka jest odzwierciedleniem luksusu i elegancji. Swój wyjątko-
wy charakter CREO zawdzięczają ogromnym możliwościom aranżacyjnym, które każdy może 
dostosować do swoich potrzeb. Możesz skomponować drzwi wybierając według uznania detale, 
kolory, szyby, dzięki czemu uzyskasz spersonalizowany wzór, który współgra z Twoim stylem i 
wyraża Twoją osobowość. 

WIŚNIOWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.Elektroniczny wizjer 
z dzwonkiem



Kolekcja WIŚNIOWSKI Home Inclusive łączy jedną linią styli-
styczną bramy, drzwi i ogrodzenia.
To świetny przykład projektowania zorientowanego na spój-
ność przestrzeni użytkowej, odzwierciedlającego tendencje 
światowego designu. Za unikatowość tego rozwiązania kolek-
cja Home Inclusive otrzymała nagrodę 
Państwowego instytutu wzornictwa 
Przemysłowego, Dobry Wzór 2014.
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Konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na 
polskim rynku organizowany przez Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego.

WIŚNIOWSKI 
HOME INCLUSIVE 

Inteligentny system kontroli 
dostępu WiControl

Dzięki niemu przy użyciu smartfona 
mozesz otworzyć/zamknąć bramę 

lub drzwi, jak również uzyskać 
informację zwrotna o ich statusie.



1)

DESIGN

DOSKONAŁA IZOLACJA
Współczynnik potwierdzony przez Instytut Techniki 
Budowlanej ITB. Ciepłe powietrze pozostaje w budyn-
ku, a zimne do niego nie napływa.

(1) Dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm. 

DRZWI DŹWIĘKOCHŁONNE
Świetne parametry tłumienia hałasu na poziomie aż 
36 dB.

INNOWACJA I JAKOŚĆ 
CREO to wyjątkowo stabilne i odporne 
na odkształcenia drzwi aluminiowe. Panel 
nakładkowy zapewnia elegancką i piękną 
powierzchnię skrzydła drzwi zarówno od 
strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. 
Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne 
oraz bogate wyposażenie zapewniają 
trwałość, bezpieczeństwo, zwiększając 
jednocześnie funkcjonalność w warun-
kach obciążeń związanych z codziennym 
użytkowaniem.   

DESIGN

DRZWI W TWOIM STYLU
Atrakcyjne wzornictwo zostało zaprojektowane, tak 
by spełniać oczekiwania najbardziej wymagających 
klientów.

DESIGN
Prostota i elegancja wyróżnia wzornic-
two drzwi CREO. Stylistyka nawiązuje do 
nowoczesnej architektury, w której kluczem 
są minimalistyczne formy. CREO to również 
możliwość zaprojektowania własnych 
indywidualnych wzorów, dzięki czemu 
funkcjonalne drzwi stają się jednocześnie 
nieprzeciętnym elementem elewacji.

TERMOIZOLACJA
Konstrukcja drzwi CREO bazuje na sys-
temie termoizolowanych kształtowników 
aluminiowych, który jest jednym z najbar-
dziej zaawansowanych technologicznie 
systemów drzwiowych.
Ponadto wypełnienie skrzydła panelem 
izolowanym o grubości 77 mm oraz system 
uszczelnień pozwala osiągnąć wartości 
U od 0,8 W/m2K – w zależności od wyko-
nania i wyposażenia skrzydła drzwi.

Kolory MAT strukturalne, 
DECOR i okleiny 
drewnopodobne



FUNKCJONALNOŚĆFUNKCJONALNOŚĆ

Elementy kontroli dostępu
Bluetooth - umożliwia otwieranie drzwi telefonem ko-
mórkowym, czytnik linii papilarnych palca, klawiatura 
ze  stali nierdzewnej, czytnik zbliżeniowy, Smart-Touch, 
pilot czterokanałowy, bezprzewodowy przycisk do 
otwierania, elektroniczny wizjer z dzwonkiem.

Drzwi z dwustronnym panelem nakładkowym
Płaszczyzny licowane - od strony zewnętrznej i od we-
wnątrz - to rozwiązanie naprawdę estetyczne. Dodatko-
wo optymalna termoizolacja oraz łatwość w pielęgnacji.

KONTROLA DOSTĘPU

1. Rama skrzydła 
i ościeżnica 
wykonane z kształtow-
ników aluminiowych 
czterokomorowych, 
z przegrodą termiczną

8. Skrzydło drzwi 
o grubości 77 mm 
wypełnione pianką 
termoizolacyjną 
uszczelnione na 
całym obwodzie

9. Szyba 
trzykomorowa 
o grubości 77 mm 
U=0,6 W/m2K

3. Regulowana 
listwa zaczepowa 
ze stali nierdzewnej

12. Bolce 
antywyważeniowe
(opcja dodatkowa)

Termoizolowane kształtowniki 
(ciepły próg) 

Zamek automatyczny 
wielopunktowy

Samozamykacz 
ukryty w skrzydle drzwi

Kontrola dostępu 
- zawsze czuj się bezpiecznie!

5. Aplikacja 
ze stali nierdzewnej

2. 4 typy klamek
do wyboru

6. Ergonomiczny 
uchwyt 
ze stali nierdzewnej

4. Zamek trzypunkto-
wy automatyczny 
z blokowanymi języ-
kami i funkcją dzienną, 
możliwość zamiany 
zamka automatyczne-
go na elektryczny

11. Wkładka atestowana 
klasy 6.2.C z pięcioma 
kluczami, możliwość 
wymiany na wkładkę 
z gałką od strony 
wewnętrznej

7. Próg 
z przegrodą termiczną

10. Innowacyjne 
zawiasy rolkowe 
lub ukryte 
regulowane 
w 3 płaszczyznach
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Prezentowane drzwi niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym. UWAGA: Kolory zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo. 
Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. Wszystkie kolory drzwi dostępne są wg wzornika kolorów drzwi WIŚNIOWSKI.  



WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111  |  Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"

Szukasz innych rozwiązań, 
pozwól się zainspirować!

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 dokonywania zmian • UWAGA: Kolory 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. • 01/16/PL


