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Proč WIŚNIOWSKI?

Vyrábíme s nasazením již více než 25 let. 

Značka WIŚNIOWSKI pochází od jména jejího za-

kladatele a majitele – Andrzeje Wiśniowského. 

Jeho sen o  funkčních, na dálku řízených vratech, 

vytvořil počátek této historie. Nyní na více než  

80 000 m2 vyrábíme stovky tisíc výrobků ročně. 

Díky pokročilým technologiím, osvědčeným ma-

teriálům a  vlastním, inovativním technickým myš-

lenkám dáváme naším zákazníkům jistotu dobré 

volby. Máme certifikovaný integrovaný systém 

řízení kvality podle normy PN-EN ISO 9001:2008 

a  bezpečnosti a  zdraví práce OHSAS 18001:2007.  

To nás zavazuje k neustálému zdokonalování postu-

pů a výrobků. Naše zkušenost dává záruku stability 

a odpovědnosti za výrobek pro celý cyklus jeho ži-

votnosti. Je to také příslib nejvyšší kvality a bez-

pečnosti užívání. 
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WIŚNIOWSKI. Završení vaší investice.
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Vítejte ve světě 
dveří CREO 
a DECO
Venkovní hliníkové dveře WIŚNIOWSKI, ideální řešení pro ty, pro 

které je důležitá originalita a neomezené možnosti výběru řeše-

ní, upravených pro jejich vlastní vizi domu. Dveře WIŚNIOWSKI 

zaručují volnost při vytváření individuálního, neopakovatelného 

modelu. Je to kreativní přístup k unikátním potřebám zákazníků. 

Rozhodnutím pro dveře WIŚNIOWSKI si vybíráte optimální ře-

šení spojující dokonalé tepelné parametry, ochranu před hlukem 

a proti vloupání s funkčností a estetikou.
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BEZPEČNOST
Odolnost proti vloupání dveří CREO ve třídě 
RC2 a  RC3 je potvrzena zkouškami Institutu 
IFT Rosenheim.

DESIGN
Dveře CREO to je univerzální design, ale sou-
časně i možnost navrhnout si individuální vzor 
na bázi dveří 300. 

ZÁRUKA
Záruka je poskytována na dveře CREO na dobu 
5 let s výjimkou kování a příslušenství, na které 
je záruka dlouhá 24 měsíců.

ZVUKOVÁ IZOLACE
Dveře CREO redukují v prostorách hluk proni-
kající zvenčí. Zaručuje to akustický komfort. 

TEPELNÁ IZOLACE
Koeficient tepelného průniku Ud na úrovni od 
0,8 W/m2K pro dveře CREO s referenčními roz-
měry 1400 x 2500 mm s plným panelem.

EXKLUZIVNÍ TŘÍDA
Hliníkové dveře CREO již ve standardu nabízejí 
vysokou kvalitu materiálu, bezpečnost a trvan-
livost, což je umožňuje umístit v nejvyšší třídě 
výrobků v tomto segmentu. 

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU
Vchodové dveře WIŚNIOWSKI mohou být   
vybavené řadou řešení zajišťujících plnou kont-
rolu nad přístupem do domu.

STABILITA
Pro dveře CREO byla získána nejvyšší, 3 kli-
matická třída podle normy PN-EN 12219:2001. 
Klimatické zkoušky pro klima E a D.

ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ

ZVUKOVÁ POHLTIVOST STABILITA

DESIGN

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU

EXKLUZIVNÍ TŘÍDA
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Vyberte si dveře  
pro sebe

Hliníkové dveře jsou charakteristické velkou trvanlivostí 

a  odolností vůči vlivu prostředí. U  venkovních dveří jsme 

spojili skvělé materiálové parametry hliníku s  moderními 

technologiemi výroby vsazovaných a nasazovaných panelů. 

Díky tomu nabízíme nejlepší řešení co se týče kvality a de-

signu. 

DVEŘE
CREO
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Hliníkové dveře CREO s oboustranným nasazova-
cím panelem 
Celý povrch křídla dveří, jak zvenčí tak i  zevnitř, 
pokrývají hliníkové plechy nejvyšší kvality. Povrch 
křídla je slícován s  povrchem zárubně a  vytváří 
oboustranně spojitou, elegantní plochu. Díky speci-
ální výplni křídla a hliníkovým profilům vysoké kva-
lity je koeficient tepelného průniku Ud dveří CREO 
od 0,8 W/m2K (pro referenční dveře s rozměry 1400 
x 2500 mm s plným panelem).  

Hliníkové dveře DECO s vsazovaným panelem
Tři varianty provedení: 
• DECO PLUS,
• DECO BASIC,
• DECO LIGHT.
Křídlo dveří je postaveno na základě hliníkových 
profilů různé tloušťky, což poskytuje možnost vol-
by řešení, přizpůsobeného individuálním potřebám 
obytné stavby.

DVEŘE
DECO 

DECO
BASIC

DECO
PLUS

DECO
LIGHT
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Druh dveří CREO DECO Plus DECO Basic DECO Light

Systém MB 86 SI+ MB 86 ST MB 70 MB 60

Hloubka zástavby 77 mm 77 mm 70 mm 60 mm

Druh panelu panel oboustranně nasazovací o síle 77 mm panel vsazovaný o síle 45 mm panel vsazovaný o síle 45 mm panel vsazovaný o síle 35 mm

Druh skel v panelu
tříkomorové sklo oboustranně bezpečnostní 
o síle 77 mm, U=0,6 W/m2K se zatepleným 
rámem ve standardu

dvoukomorové sklo 
oboustranně bezpečnostní 
o síle 45 mm, U=0,6 W/m2K 

dvoukomorové sklo 
oboustranně bezpečnostní 
o síle 45 mm, U=0,6 W/m2K

dvoukomorové sklo 
oboustranně bezpečnostní 
o síle 35 mm, U=1,0 W/m2K

Tepelná izolace Ud od 0,8 W/m2K pro dveře s referenčními 
rozměry 1400 x 2500 mm

Ud od 1,5 W/m2K pro dveře 
s referenčními rozměry  
1250 x 2200 mm

Ud od 1,6 W/m2K pro dveře 
s referenčními rozměry  
1250 x 2200 mm

Ud od 2,0 W/m2K pro dveře 
s referenčními rozměry  
1250 x 2200 mm

Maximální rozměry do 1400 x 2500 mm do 1250 x 2200 mm do 1250 x 2200 mm do 1250 x 2200 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE
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1   Křídlo dveří o síle 77 mm s oboustranně 
nasazovacím panelem 

2   Rám křídla a zárubeň z hliníkových 
čtyřkomorových profilů s tepelnou přepážkou

3   Pět druhů klik ve standardu, k výběru

4   Tříbodový automatický zámek s denní funkcí ve 
standardu, volitelně k dispozici elektrické zámky

5   Oboustranné ozdobné prvky z nerezové oceli 
ve standardu, volitelně v barvách mat struktura 
a imitacích dřeva

6   Držadla z nerezové oceli 

7   Práh s tepelnou přepážkou a podprahovým 
profilem o výšce 30 mm ve standardu

8   Tříkomorové oboustranně bezpečnostní sklo 
o síle 77 mm U=0,6 W/m2K se zatepleným rámem 
ve standardu

9   Válečkové panty ve standardu nebo volitelně 
skryté nastavitelné ve 3 osách

10   Atestovaná vložka proti vylomení s pěti klíči ve 
standardu

11   Čepy proti vysazení   
(volitelný doplněk)

12   Frézování s možností slícování k reliéfu 
v segmentových vratech

13   Elektronické dveřní kukátko se zvonkem 
(volitelný doplněk)

14   Systémy řízení přístupu  
(volitelný doplněk) 

15   Zavírací zařízení ukryté v křídle dveří  
(volitelný doplněk)

16   Okopový nerezový plech 
montovaný volitelně v dolní části panelu
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1   Křídlo dveří s vsazovaným panelem o síle:
• 35 mm - DECO Light, 
• 45 mm - DECO Basic, DECO Plus  

2   Rám křídla a zárubeň z hliníkových 
tříkomorových profilů s tepelnou přepážkou

3   Standardní oboustranná klika Tokyo  
ve 3 barvách - volitelné

4   Různé druhy klik a držáků  
(volitelný doplněk)

5   Tříbodový automatický zámek s denní funkcí ve 
standardu, volitelně k dispozici elektrické zámky

6   Oboustranné ozdobné prvky z nerezové oceli 

7   Práh s tepelnou přepážkou ve standardu

8   Dvoukomorová skla oboustranně bezpečnostní 
ve standardu

9   Povrchové panty  ve standardu, skryté 
a válečkové u dveří DECO Plus a DECO Basic 
dostupné jako volitelná varianta

10   Atestovaná vložka proti vylomení s pěti klíči ve 
standardu

11   Čepy proti vysazení   
(volitelný doplněk)

12  Elektronické dveřní kukátko se zvonkem  
(volitelný doplněk)

13   Systémy řízení přístupu 
(volitelný doplněk) 

14   Zavírací zařízení ukryté v křídle dveří DECO Plus 
a DECO Basic (volitelný doplněk)
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Pocit bezpečí je stav jistoty, stability, nezávislosti, ochrany úrov-

ně a kvality života. Proto věnujeme takovou důležitost bezpeč-

nosti a naším cílem je zajistit vám a vaší rodině klid. Proto pro 

výrobu dveří používáme ty nejkvalitnější osvědčené materiály 

a  moderní technologie. Dveře CREO jsme vystavili zkouškám 

proti vloupání ve třídě RC2 a RC3, které byly provedeny v IFT 

Rosenheim - největší zkušební laboratoři v Evropě. Můžete si 

být jisti, že rozhodnutím pro dveře CREO dostanete ten nejlepší 

štít proti vloupání do vašeho domu.

Bezpečně 
od vchodu

ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ
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Teplo a ticho
Účinná izolace představuje především tepelný komfort, tedy 

vhodnou teplotu uvnitř místnosti nezávisle na ročním období, 

a také komfort akustický, zajišťující redukci hluku. 

Volbou dveří CREO máte záruku maximální účinnosti izolace. 

Dosažení skvělých parametrů umožňuje konstrukce postavená 

na tepelně izolovaných profilech, speciální výplň křídla v podo-

bě teplé pěny a utěsňovacích rohoží, a také systém těsnění, eli-

minující tepelné ztráty na nejnáročnějších místech křídla dveří. 

Proto jsou dveře CREO skvělou ochranou vstupu do domu před 

vnějšími vlivy jako jsou zima, vítr nebo hluk.

(1) -  Pro dveře CREO s referenčními rozměry 1400 x 2500 mm s plným panelem.
(2) -  Pro dveře CREO s referenčními rozměry 1400 x 2500 mm.

ZVUKOVÁ POHLTIVOST

(1) (2)
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STABILITA

Pro dveře CREO byla získána nejvyšší, 3 klimatická třída podle normy 
PN-EN 12219:2001, Klimatické zkoušky pro klima E a D.

CREO jsou výjimečně stabilní a  proti deformacím odolné hli-

níkové dveře. Všechny díly konstrukce a  výplň byly navrženy 

pro dosažení těch nejvyšších standardů. Také výbava byla kon-

figurována tak, aby zajistila trvanlivost, bezpečnost, a  zvýšila 

současně funkčnost v podmínkách zatížení, spojeného s kaž-

dodenním používáním. 

Dveře CREO jsme vystavili zkouškám chování v různém klimatu 

(rozdíly teplot), ve kterých obdržely nejvyšší, 3. třídu odolnosti 

proti klimatickým podmínkám.

Spolehlivé 
a trvanlivé
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Síla proporcí

CREO a DECO jsou série dveří, ve kterých byl každý vzor navržen s péčí 

o ty nejmenší detaily. Ideální proporce, průzračná forma a smyslné linie 

se dokonale doplňují s bohatou nabídkou barev a vytvářejí tak stylový 

vchod přitahující pohled. Je to opravdová inspirace pro všechny ty, 

kdo hledají neobvyklá řešení. 

Poznejte unikátní design hliníkových dveří CREO a DECO.

DESIGN

CREO | DECO20
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Dveře individuálně 
vyCREOvané

EXKLUZIVNÍ TŘÍDA

(1)

(1) -  Firma WIŚNIOWSKI poskytuje 5 lez záruky na dveře CREO.

Design dveří CREO odlišuje jednoduchost a elegance. Zrcadlí 

lásku k moderní architektuře a současně se snadno komponuje 

pro různé aranžérské smysly. Navíc se pozorování obliby zákaz-

níků stalo inspirací ke vzniku CREO 300 - vzoru, který vzniká 

podle individuální vize každého uživatele. Tento nestandardní 

přístup k návrhářství umožňuje stát se tvůrcem vlastního okolí. 

CREO | DECO22
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KOLEKCE CREO

311 

Barva: RAL 9006 

Držák: Q5 40x20

312 

Barva: Modern Black (RAL 9005) 

Držák: Q5 40x20  

310 

Barva: RAL 9003  

Držák: Q10 40x20

Okopový nerezový plech   

313 

Barva: RAL 7043 

Držák: Q5 40x20

Boční a horní světlíky

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní   
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321 

Barva: RAL 3003 

Držák: Q10 40x20 

Boční světlíky

Sklo: 33.1 písek (bezpečnostní 

pískované s průhlednými pruhy)

323 

Barva: RAL 3020 

Držák: Q45R 40x20 

Sklo: 33.1 písek (bezpečnostní 

pískované s průhlednými pruhy) 

322 

Barva: RAL 3004 

Držák: Q5 40x40 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 
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KOLEKCE CREO

326 

Barva: RAL 7002 

Držák: Q45R 40x20 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

324 

Barva: RAL 1015

Držák: Q5 40x40

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 
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332 

Barva: RAL 5018 

Držák: Q5 40x20 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

334 

Barva: RAL 6016 

Držák: Q10 40x20 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní  

325 

Barva: RAL 9002 

Držák: Arco 04

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

333 

Barva: RAL 6021 

Držák: P1 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní
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KOLEKCE CREO

343 

Barva: Dekor Mahagon

Držák: P1 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

339 

Barva: polep Winchester 

Držák: Arco 04  

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

348 

Barva: polep Přírodní dub

Držák: P5 krátký 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

CREO | DECO28
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KOLEKCE CREO

331 

Barva: RAL 5024 

Držák: Q45R 40x20

Nadsvětlíky horní 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 
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336 

Barva: RAL 5003 

Držák: P5 krátký 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

337 

Barva: RAL 5017 

Držák: PSW 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

335 

Barva: RAL 5018 

Držák: Q10 40x20 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní
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KOLEKCE CREO

338 

Barva: RAL 4010

Držák: Q5 40x20 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

342 

Barva: RAL 4006

Držák: Q5 40x20 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

341 

Barva: RAL 7036 

Držák: Arco 04

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 
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340 

Barva: RAL 2004

Držák: P5 krátký 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 
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346 

Barva: polep Siena PL 

Držák: Q10 40x20

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

345 

Barva: RAL 9001 

Držák: Q5 40x40 

Boční světlíky 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

344

Barva: polep Bahenní dub

Držák: Q5 40x40 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

KOLEKCE CREO
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350 

Barva: RAL 8014 

Držák: PSW 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

347 

Barva: RAL 1019 

Držák: Q10 40x20 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

349 

Barva: RAL 8025

Držák: Q45R 40x20 

Boční a horní světlíky 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní  
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Hliníkové dveře ze série DECO udělají dojem na každého hosta 

ve vašem domě. 

Splňují vysoké technologické požadavky, charakteristické pro 

všechny hliníkové dveře. Vyznačují se vysokou kvalitou materi-

álu, bezpečností a trvanlivostí. 

Díky dopracování technologie používání panelu vsazovaného 

do křídla jsme získali výjimečné estetické efekty, které umožňují 

zvýraznit vstup do domu.

FUNKČNOST

Kolekce dveří DECO  
s vsazovaným 
panelem

CREO | DECO36
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KOLEKCE DECO

137 

Barva: RAL 5023 

Držák: Q5 40x20 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

144 

Barva: RAL 7000 

Klika: Tokio 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 
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146 

Barva: polep Metbrush aluminium 

Klika: Tokio 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

141 

Barva: RAL 1028

Klika: Tokio 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

142 

Barva: polep AnTeak 

Klika: Tokio 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

138

Barva: polep Rustikální dub 

Klika: Tokio

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 
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KOLEKCE DECO

147 

Barva: polep Daglesia 

Klika: Tokio 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

145 

Barva: polep Tmavá zelená

Držák: Q5 4v40 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

131 

Barva: polep Winchester

Klika: Tokio 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 
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KOLEKCE DECO

143 

Barva: RAL 7040

Klika: Tokio 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

134 

Barva: polep Zlatý dub 

Klika: Tokio  

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

133 

Barva: polep Přírodní dub 

Držák: P1 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 
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139 

Barva: polep Macore

Klika: Tokio 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

148 

Barva: RAL 3000 

Klika: Tokio 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

132 

Barva: polep Siena Noce

Klika: Tokio 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 
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140 

Barva: RAL 7043 

Klika: Tokio 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

135 

Barva: Křemen 

Klika: Tokio 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

136

Barva: Modern Graphite (RAL 7016) 

Klika: Tokio 

Sklo: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní 

KOLEKCE DECO
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Kaleidoskop barev
Barva je první vlastnost, na kterou reagují smysly. Postarali jsme 

se, aby byl vzorník barev venkovních dveří WIŚNIOWSKI odra-

zem i těch nejdůmyslnějších zálib.

Dveřím CREO i DECO můžeme dodat unikátní vzhled díky růz-

ným technikám povrchové úpravy. Výjimečné vizuální efekty 

dosahujeme natíráním barvami mat strukturní ze vzorníků RAL 

nebo DECOR, a polep nám poskytuje možnost získat zajímavou 

strukturu. Otevřete se na nové dojmy, otevřete se na barvy.

Barvy MAT strukturní, DECOR a polepy.
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STANDARDNÍ BARVY 

(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

Antracit Litina Křemen

Z technických důvodů  tisku se mohou skutečné barvy lišit od barev uvedených na obrázcích a fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodavačem. 
*  - Barvy pro dveře DECO dostupné ze vzorníku speciálních barev.
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BARVY DECOR

Ořech

Zlatý dub

Mahagon

Winchester

Venge  
(tmavý dub)

Zlatý dub Ořech

Dub bahenní

Mahagon Black Cherry

Macore Siena Rosso

Tmavý dub

Siena Noce Oregon

Letní višeň Winchester Sapeli Siena PL Dark green

Cream white Anthracite grey Metbrush aluminium AnTeak Dub přírodní

Dub rustikální Daglesia Čokoládově hnědá

POLEPY 

Z technických důvodů tisku se mohou skutečné barvy lišit od barev uvedených na obrázcích a fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodavačem. 
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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

BARVY SPECIÁLNÍ 

(mat struktura)

Z technických důvodů  tisku se mohou skutečné barvy lišit od barev uvedených na obrázcích a fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodavačem. 
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PŘÍSVĚTLÍKY, SVĚTLÍKY

Přísvětlík pravý (PP)

Přísvětlík pravý + horní světlík
(PP+PH)

Horní světlík (PH)

Přísvětlík levý (PL)

Přísvětlík levý + horní světlík
(PL+PH)

Přísvětlík pravý + levý (PP+PL)

Přísvětlík pravý + levý + horní světlík
(PP+PL+PH)
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Z technických důvodů  tisku se mohou skutečné odstíny lišit od barev uvedených na fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s pro-
davačem. 
(1) -  Sklo v křídle dveří.   (2) - Sklo bezpečnostní, oboustranně pískované s průhlednými pruhy.   (3) - Sklo v přísvětlících a světlících.

SKLA

33.1 (2B2) mat bezpečnostní (1), (3)

Master-carre (1), (3)

33.1 písek (1), (2), (3) 

Stopsol hnědé (1)

Master-ligne (1), (3)

Stopsol šedé (1)

Stopsol hnědé (3) Stopsol šedé (3)

Master-point (1), (3)

WIŚNIOWSKI 51



KOLEKCE DRŽÁKŮ

P1 

Ø 30 mm

620 mm
CREO - standard
DECO - volitelné
2 upevnění

P5 

Ø 30 mm 

580 mm 
CREO - standard
DECO - volitelné
2 upevnění

960 mm 
CREO - volitelné 
DECO - volitelné
2 upevnění

2000 mm 
DECO - volitelné
3 upevnění

2200 mm
CREO - volitelné 
3 upevnění

P10 

Ø 30 mm 

1200 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

1600 mm / 1800 mm
CREO - volitelné 
3 upevnění

Ø 40 mm 

2000 / 2200 mm 
CREO - volitelné
3 upevnění

 

Q5

 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - standard
DECO - volitelné
2 upevnění

1600 mm / 1800 mm 
CREO - volitelné
DECO - volitelné
3 upevnění

2000 mm 
CREO - volitelné
3 upevnění

Q5 

 40x40 mm

1200 mm
CREO - standard
DECO - volitelné
2 upevnění

1600 mm / 1800 mm  
CREO - volitelné
DECO - volitelné
3 upevnění

2000 mm  
CREO - volitelné
3 upevnění
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Q10

 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

Q10 

 40x40 mm

1200 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

1600 mm / 1800 mm 
CREO - volitelné
3 upevnění
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KOLEKCE DRŽÁKŮ

Q45R

 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

Q45R

 40x40 mm

1200 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

Q60

 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

Q60

 40x40 mm

1200 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

ARCO 01

Ø 34 mm

1200 mm
CREO - volitelné
2 upevnění
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ARCO 04

 40 x 20 mm

1200 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

PS

 100 x 5 mm 

1800 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

2000 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

2200 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

PSW

 100 x 5 mm 

1800 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

2000 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

2200 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

PROFILO 04

 100 x 20 mm 

1200 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

1600 mm
CREO - volitelné
2 upevnění

2000 mm
CREO - volitelné
3 upevnění
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KOLEKCE KLIK
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Klika Gaius
barva: nerezová ocel
obdélníkový štít, dělený 
CREO - standard
DECO - volitelné

Klika Liverpool
barva: titan
podélný štít 
CREO - standard

Klika Gioia
barva: nerezová ocel
obdélníkový štít, dělený 
CREO - standard
DECO - volitelné

Klika Botticelli
barva: nerezová ocel
obdélníkový štít, dělený 
CREO - standard 
DECO - volitelné

Klika Kobe
barva: nerezová ocel
obdélníkový štít, dělený 
CREO - standard
DECO - volitelné

Klika, držák Denver
barva: nerezová ocel
podélný štít 
DECO - volitelné

Klika Tokio
barva: stříbrná, staré zlato, titan
podélný štít 
DECO - standard

Držák Tokio
barva: stříbrná, staré zlato, titan
podélný štít 
DECO - volitelné 
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ZÁVĚSY

KOLÍKY PROTI VYSAZENÍ

Skryté panty 
volitelně - CREO, DECO Plus, DECO Basic 

Válečkové panty přizpůsobené barvě dveří 
standard - CREO, volitelně - DECO Plus, DECO Basic 

Povrchové panty přizpůsobené barvě dveří - 
standard - DECO Plus, DECO Basic, DECO Light

Zavírací zařízení ukryté v křídle 
dveří 
Volitelně - CREO, DECO Plus, DECO 
Basic

Zavírací zařízení s blokádou, 
ukryté v křídle dveří 
Volitelně - CREO, DECO Plus, DECO 
Basic

Kolíky proti vysazení je dodatečné vybavení zvyšující odolnost dveří proti 
vylomení. Montují se na straně u pantů na křídlo dveří a na zárubeň. Podle 
požadovaného stupně bezpečnosti je možné také použít různý počet kompletů 
pro jedno křídlo.

ZAVÍRACÍ ZAŘÍZENÍ
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Tříbodový zámek 
automatický

CREO, DECO - standard 

Tříbodový zámek
elektrický: 
Autotronic P, Autotronic 
se systémem rodičovské 
blokády 

CREO, DECO - volitelně

Vícebodový 
elektrický zámek
Multitronic 

CREO, DECO - volitelně

Elektrické zámky představují pohodlí při 
užívání a především zvýšené bezpečí vůči 
tradičním metodám zabezpečení vchodu 
do domu.

ZÁMKY

Dodatečnou výhodou je možnost integrovat je do 
systému inteligentního domu. Ještě větší kontrolu 
nad domem zajistí možnost ovládání dveří s elek-
trickým zámkem prostřednictvím mobilních pří-
strojů. 
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Vyšší  
stupeň kontroly 
Všechno co děláme, začíná u vás. Proto je každé nové řešení 

vymyšleno tak, aby učinilo váš život snadnějším a pohodlněj-

ším. Díky moderním řešením si již nemusíte dělat starosti, že 

s sebou nosíte těžký svazek klíčů, který byste mohli ztratit. 

Nabízíme mnoho řešení venkovních dveří s různými přístupový-

mi čtečkami, které jsou nejen moderní, ale také zaručují zabez-

pečení domu před nevítanými návštěvníky. Nejnovější generace 

systémů kontroly přístupu, integrované s elektrickým zámkem 

nebo pokročilé řídící videosystémy se skvěle osvědčují při ome-

zování přístupu neoprávněným osobám.

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU
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SYSTÉMY KONTROLY PŘÍSTUPU

Jedno a dvoukanálová čtečka papilárních linií
Úkolem čtečky papilárních linií je identifikace uživatele podle unikátní-

ho vzoru papilárních linií na špičce prstu. Je možné zakódovat až 150 

obrazů otisku prstu. Čtečky mají blokádu, která tvoří ochranu proti ne-

oprávněným uživatelům.

Jedno a dvoukanálová kódovací klávesnice
Dvoukanálová klávesnice umožňuje přes jeden individuální kód ovládat 

dveře i  vrata. Navíc má tento přístroj možnost bezdrátového zvonku. 

Jednou uvedené a naprogramované kódy zůstávají uložené i v případě 

výpadku proudu, a díky podsvětleným klávesám může být klávesnice 

bez problému používána i po setmění. 

Čtečka Bluetooth. 
s dotykovou klávesnicí
Má senzorický panel, umožňující 

obsluhu zámku prostřednictvím 

mobilního telefonu s funkcí Blue-

tooth nebo číselnou klávesnicí 

s  kódem Čtečka je k  dispozici 

v modré a v černé barvě.

Dvoukanálová bezkontaktní 
čtečka
Identifikace probíhá bezkon-

taktními kartami nebo přívěšky. 

Použití bezkontaktní čtečky eli-

minuje nutnost používat mnoho 

standardních klíčů od domu.

Systém přístupu SmartTouch
SmartTouch stačí mít v kapse - dveře se otvírají ihned po přiblížení ruky 

k aktivačnímu tlačítku namontovanému na dveřích. Vzdálenost je mož-

né nastavit podle potřeby uživatelů. V křídle dveří namontovaný rádi-

ový přijímač při dotyku tlačítka kontroluje, jestli se v  dosahu nachází 

dálkový ovladač s oprávněním k otevření, a poté odemyká zámek.
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Elektronické dveřní kukátko se zvonkem, pamětí a kamerou, 
pořizující infračervené snímky*

SYSTÉMY KONTROLY PŘÍSTUPU

Hlavní vlastnosti:

• snadná montáž na základě 

standardního vzoru kukátka 14 mm,

• 3.5 palcový LCD monitor,

• 4 ks. AA baterie v sadě,

• výhled 110 stupňů,

• 500 MB paměťová SD karta,

• černo-stříbrná barva.

Funkce: 

• automaticky zaznamenává obraz na 

paměťové SD kartě,

• každý obrazový záznam má přiřazené 

datum a čas,

• integrovaný dveřní zvonek,

• kvalitní zobrazení,

• snadná obsluha,

• snadná montáž,

• zhotovování snímků v nocí s pomocí 

infračervené kamery.

* - volitelný doplněk

Čtyřkanálový dálkový ovladač
Vyhrazený dálkový ovladač pro ovládá-

ní vrat a  dveří z  kolekce WIŚNIOWSKI 

Home Inclusive a nejen to. Umožňuje na-

programování 4 přístrojů.

Dvoukanálové, bezdrátové tlačítko uvolňu-
jící dveře 
Tlačítko uvolňující dveře pro povrchovou 

montáž uvnitř místnosti. 

Může být používáno pro otvírání dveří vyba-

vených elektrickým zámkem.

Síťová zásuvka ovládaná dálkovým 
ovladačem  
Zásuvka může spolupracovat se čtyřka-

nálovým dálkovým ovladačem. Stačí za-

pojit do kontaktní zásuvky pro současné 

ovládání dveří a osvětlení ze vzdálenosti 

až 30 m.

Bezdrátový gong  
pro dvoukanálovou kódovací 
klávesnici
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DŮM POD VAŠÍ KONTROLOU 

Pružná kontrola s AirKey 
Systém AirKey umožňuje řídit přístup do místností přes internet. Díky mo-

dulu online můžeme nastavit – komu, kdy a na jak dlouho poskytneme pří-

stupová oprávnění. V  případě potřeby je můžeme také rychle zrušit nebo 

zkontrolovat historii vstupů konkrétních uživatelů. 

AirKey funguje na všech populárních internetových prohlížečích, ale i na tele-

fonech se systémem Android. Mobilní aplikace způsobuje, že klíč do systému 

máme vždy u sebe. S  jeho pomocí naprogramujeme také jiné identifikační 

prostředky, jako jsou karty nebo přívěšky.

Ovládejte, kontrolujte a spravujte přístup do domu nebo firmy 

jedním pohybem ruky. Díky inteligentní technologii se postará-

te o ochranu vlastního majetku, a také o bezpečnost nejbližších 

prostřednictvím chytrého telefonu.

Ovládejte vrata a vstup do domu přes svůj chytrý telefon
Ri-Co je jednoduchý a pohodlný způsob jak kontrolovaně řídit vstupy do vašeho 
domu prostřednictvím chytrého telefonu. Umožní ovládat všechna automatická 
vrata značky WIŚNIOWSKI a dveře ze série CREO s elektrickým zámkem, i  teh-
dy když nejste doma. Využijte mobilitu. Stačí aktivovat aplikaci wBox, použitel-
nou v operačních systémech Apple nebo Android, a spustíte pohon, spolupracující 
s  garážovými vraty nebo vraty v  oplocení, nebo elektrický zámek zabezpečující 
vchodové dveře. 
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Automatický vícebodový zámek s vložkou třídy C 
Vyplatí se vybavit váš dům každým prvkem, který zvýší vaši bezpečnost a čím je jich více, tím lépe. Venkovní hliníkové dveře WIŚNIOWSKI jsou ve standardu vybaveny 
tříbodovým automatickým zámkem z blokovanými čepy a denní funkcí s atestovanou vložkou třídy C. 

Nechte se inspirovat...
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Ri-Co - ovládejte vstup do domu přes svůj chytrý telefon 
Ovladač Ri-Co vám zajistí bezpečnost a kontrolu vašeho domu. S pomocí chytrého telefonu můžete ovládat dveře ze série CREO i DECO 
s elektrickým zámkem z každého místa na světě.
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INSPIRACE 

Technologické novinky  
Jsme výhodní. Touha po pohodlí nás často žene pořizovat si stále nové přístroje a řešení, usnadňující náš život. Nyní dokonce i standardní klíče ke dveřím mohou být nahrazeny řešeními 
jako jsou kódovací klávesnice, čtečky Bluetooth, čtečky papilárních linií, SmartTouch, ovladače pro inteligentní řízení domovních dveří. Inteligentní technologie umožňují také ovládat 
dveře prostřednictvím chytrého telefonu. Navíc může být několik takovýchto řešení použito současně. Vše pro vaše pohodlí.
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Rozsvícený prostor  
Při pobytu ve světlých prostorách se naše nálada rozhodně zlepšuje. Boční 
přísvětlíky a horní světlík jsou způsoby jak využít denní světlo již u domovního 
vchodu. Světlíky dodávají dveřím také zvenčí reprezentativní vzhled. 

Natírané panty  
Na estetický dojem celých dveří se skládá mnoho činitelů. Počínaje barvou, 
před design až po použité příslušenství. Každý detail má svůj význam, proto 
jsou pro dosažení ještě větší kompaktnosti válečkové a povrchové panty u hli-
níkových dveří natírány na barvu křídla.

WIŚNIOWSKI 67



Ideální sestava  
Pokud vám záleží na ideálním sladění dveří a garážových vrat, řešením jsou výrobky značky WIŚNIOWSKI. Horizontální frézování na vybraných modelech dveří CREO (vzory 311 až 326) 
mohou být ideálně sladěny k reliéfu na garážových vratech a oploceních z kolekce WIŚNIOWSKI Home Inclusive (kolekce MODERN, vzor AW.10.200).

INSPIRACE 
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Teplo od prahu   
Na tepelné parametry dveří se skládá mnoho činitelů. Jedním 
z nich je eliminace míst zamrzání na nejvíce ohrožených místech. V případě 
dveří to je práh na místě dotyku s podlahou. Řešením se ukazuje být podprahová 
lišta, používaná ve dveřích CREO jako standardní vybavení, která tvoří izolaci pra-
hu od studené, betonové podlahy. Lišta je spojena přímo s křídlem dveří prostřed-
nictvím dalšího plochého profilu, což má vliv na zvýšení tuhosti celé konstrukce 
dveří.

Bezpečnostní skla  
se zatepleným rámem
U modelů se zasklením se vyplatí věnovat po-
zornost nejen vizuálním aspektům, ale i  způ-
sobu provedení skel. Ve dveřích CREO se stan-
dardně používají bezpečnostní tříkomorová 
skla, společně se zateplenými distančními rámy. 
Utěsňují hrany vrstvených skel a zajišťují ideální 
tepelnou izolaci, snižují riziko kondenzace vlhka 
na hranách skel. Při síle skla 77 mm dosahujeme 
hodnotu U na úrovni 0,6 W/m2K. 
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Kolekce WIŚNIOWSKI Home Inclusive spojuje do jedné stylistické linie vrata, dveře i ohrazení. Je to příklad ná-

vrhářství orientovaného na spojitost v užitném prostoru. Inspiruje, vytváří a vyznačuje trendy, jejichž design je 

založen na dokonalých technických parametrech a neopakovatelném vzhledu.

V rámci kolekce je možné zvolit novou generaci segmentových vrat PRIME, která jsou synonymem stylu a bezpe-

čí. Jejich mistrovská kvalita a rafinovaná jednoduchost formy jsou doplněním kolekce a estetickým mistrovským 

kouskem.

Vrata, dveře, oplocení
v jednom designu

Vrata
segmentová

Vrata 
posuvná

(2)

(1)

Dveře
překryvné

(3)

(1) - Firma WIŚNIOWSKI poskytuje 10 let protikorozní záruky na vrata v oplocení, branky, segmenty a žárově galvanizované sloupky natírané práškovou barvou.  
(2) - Pro vrata Prime s referenčními rozměry 5500 mm a 2250 mm, potvrzeno zkouškami Institutu stavební techniky. 
(3) - Pro hliníkové dveře CREO s referenčními rozměry 1400 mm x 2500 mm.

Segmentová vrata
PRIME Hliníkové dveře

CREO

Posuvná vrata
MODERN

CREO | DECO70
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Výrobky prezentované na snímcích mají často speciální vybavení a ne vždy odpovídají standardnímu provedení • Složka nepředstavuje nabídku ve smyslu Občanského zákoníku • Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny • POZOR: Barvy a odstíny skla 
představené ve složce je nutné považovat za výhradně orientační • Všechna práva vyhrazena • Kopírování a používání, i jen částečné, pouze se souhlasem WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 11/16/CS

ZJISTĚTE VÍCE... 
www.wisniowski.pl

VRATA I  DVEŘE  I  OPLOCENÍ


