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* - Приклад виконання моделі дверей 300, запроектованих за індивідуальною концепцією клієнта.
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Чому WIŚNIOWSKI?

Ми з пристрастю займаємося виробництвом 
вже більш як 30 років. Марка WIŚNIOWSKI 
названа на честь засновника і власника 
Компанії - Анджея Вісьньовського. 
Його мрія про ворота з дистанційним управлінням 

дала початок цієї історії. В даний час на поверхні 

більше 120 000 м2 ми виробляємо сотні тисяч 

виробів в день. Імідж марки WIŚNIOWSKI ми 

будуємо пропонуючи своїм клієнтам продукцію, 

яка відповідає найвищим вимогам якості – при 

застосуванні сучасних технологій виробництва, 

ми використовуємо інноваційні дизайнерські 

рішення. У нашій Політиці якості ми декларуємо 

дотримування положень законодавства щодо 

виробленої продукції, безпеки та споживання 

енергії, а також дотримування вимог, що 

містяться в процедурах акредитованих органів 

сертифікації, які допускають нашу продукцію до 

специфічного використання. Гарантією виконання 

вищезазначених зобов'язань є утримування та 

вдосконалення впровадженої Інтегрованої системи 

управління відповідно до вимог норм:  

ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.
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WIŚNIOWSKI UKRAINE. Ворота, двері, огорожі.
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Ласкаво просимо 
в світ дверей 
CREO i DECO

Алюмінієві вхідні двері WIŚNIOWSKI є ідеальним рішенням для 

тих, хто цінує оригінальність і нескінченні можливості у ви-

борі рішень, з урахуванням власного бачення будинку. Двері 

WIŚNIOWSKI гарантують свободу у створенні і індивідуальної, 

унікальної моделі. Це творчий підхід до унікальних потреб 

клієнтів. 

Приймаючи рішення про покупку дверей WIŚNIOWSKI, Ви 

обираєте оптимальний варіант, який поєднує в собі відмінну 

теплову продуктивність, захист від шуму і злому з функціо-

нальністю і естетикою.
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БЕЗПЕКА
Опір до злому дверей CREO класу RC2 і RC3 
підтверджений дослідженнями Інституту IFT 
Rosenheim.

ДИЗАЙН
Двері CREO - це універсальний дизайн, але  
можливість створення індивідуальної моде-
лі, заснованої на дверях 300. 

ГАРАНТІЯ
На двері CREO надається гарантія на 5 років, 
за винятком фурнітури і аксесуарів, для яких 
гарантія становить 24 місяці.

ЗВУКОНЕПРОНИКНІСТЬ
Двері CREO зменшують всередині приміщень 
шум, який доходить зовні, що забезпечує 
акустичний комфорт. 

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ
Коефіцієнт теплопередачі Ud на рівні 0,8 Вт/м2К 
для дверей CREO розміром 1400 х 2500 мм із 
суцільною панеллю.

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ КЛАС
Алюмінієві двері CREO вже в стандартному 
виконанні пропонують високоякісні мате-
ріали, безпеку і довговічність, що дозволяє 
їх помістити в найвищому класі продуктів  
в цьому сегменті. 

КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ
Вхідні двері WIŚNIOWSKI можуть бути осна-
щені цілим рядом рішень, що забезпечують 
повний контроль доступу до будинку.

СТАБІЛЬНІСТЬ
Для дверей CREO досягнуто 3-й, найвищий 
кліматичний клас за стандартом PN-EN 
12219:2001. Дослідження для кліматів E і D.

СТАБІЛЬНІСТЬ

АНТИЗЛОМНІСТЬ

RC3

КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ

ЗВУКОПОГЛИНАННЯ

36

ДИЗАЙН

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ

0,8
Ud

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ КЛАС

ГАРАНТІЯ

5
РОКІВ
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Виберіть двері  
для себе

Алюмінієві двері характеризуються високою міцністю  

і стійкістю до впливу навколишнього середовища. Зовніш-

ні двері поєднують в собі відмінні параметри алюмінієвих 

матеріалів із застосуванням сучасних технологій виробни-

цтва вставних і накладних панелей. Завдяки цьому ми про-

понуємо найкращі рішення з точки зору якості та дизайну. 

ДВЕРІ
CREO
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Алюмінієві двері CREO з двосторонньою на-
кладною панеллю 
Вся поверхня дверного полотна, від як зовні, так  
і всередині, покрита алюмінієвими листами найви-
щої якості. Поверхня полотна лицюється з поверх-
нею дверної коробки, створюючи двосторонню 
узгоджену, елегантну поверхню. Завдяки спеціаль-
ному заповненню полотна і високоякісним алю-
мінієвим профілям, коефіцієнт теплопередачі Ud 
дверей CREO складає від 0,8 Вт/м2К (для зразкових 
дверей розміром 1400 х 2500 мм з суцільною па-
неллю). 

Алюмінієві двері DECO із вставними панелями
Три варіанти виконання 
• DECO PLUS,
• DECO BASIC,
• DECO LIGHT.
Дверне полотно будується на основі алюмінієвих 
профілів різної товщини, що дає можливість вибо-
ру рішення з урахуванням індивідуальних потреб 
житлового будинку.

ДВЕРІ
DECO 

DECO
BASIC

DECO
PLUS

DECO
LIGHT
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Вид дверей CREO DECO Plus DECO Basic DECO Light

Система MB 86 SI+ MB 86 ST MB 70 MB 60

Глибина вмонтовуван-

ня
77 мм 77 мм 70 мм 60 мм

Вид панелі панель з двосторонньою накладкою  
товщиною 77 мм

вставна панель  
товщиною 45 мм

вставна панель  
товщиною 45 мм

вставна панель  
товщиною 35 мм

Вид скла в панелі
трьохкамерний склопакет безпечний 
товщиною 77 мм, U=0,6 Вт/м2K  
з теплим краєм в стандартному варіанті

двокамерний склопакет 
безпечний товщиною 45 мм, 
U=0,6 Вт/м2K  

двокамерний склопакет 
безпечний товщиною 45 мм, 
U=0,6 Вт/м2K

двокамерний склопакет 
безпечний товщиною 35 мм, 
U=1,0 Вт/м2K

Термоізоляція Ud від 0,8 Вт/м2K для дверей із стандартними 
розмірами 1400 x 2500 мм

Ud від 1,2 Вт/м2K для дверей 
із стандартними розмірами 
1250 x 2200 мм

Ud від 1,4 Вт/м2K для дверей 
із стандартними розмірами 
1250 x 2200 мм

Ud від 1,8 Вт/м2K для дверей 
із стандартними розмірами 
1250 x 2200 мм

Максимальний розмір до 1400 x 2500 мм до 1250 x 2200 мм до 1250 x 2200 мм до 1250 x 2200 мм

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
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1   Полотно дверей товщиною 77 мм  
з двосторонньою накладною панеллю 

2   Рама полотна і дверна коробка з алюмінієвих 
чотирьохкамерних профілів з термічною 
перегородкою

3   П'ять типів дверних ручок в стандартному 
варіанті, на вибір

4   Трьохточковий автоматичний замок з часовою 
функцією в стандартному виконанні, додатково 
доступні електричні замки

5   Двосторонні аплікації з нержавіючої сталі 
в стандартному виконанні, додатково кольору 
матова структура і деревинних

6   Ручки з нержавіючої сталі 

7   Порог з тепловий бар’єром  
і терморозширенням висотою 80 мм 
в стандартному виконанні

8   Трьохкамерний склопакет безпечний 
товщиною 77 мм U=0,6 Вт/м2K з теплою рамкою 
в стандартному виконанні

9   Роликові петлі в стандартному виконанні або за 
бажанням приховані регульовані в 3-х площинах

10   Сертифікований циліндр антизломний з п'ятьма 
ключами в стандартній комплектації

11   Антизломні болти (додаткове устаткування)

12   Фрезерування з можливістю підбору до гофрів 
секційних воріт

13   Електронний дверний видошукач із дзвінком 
(додаткове устаткування)

14   Системи контролю доступу 
(додаткове устаткування) 

15   Доводчик дверей прихований в полотні  
(додаткове устаткування)

16   Відбійник із нержавіючої сталі  
встановлюваний як додаткове устаткування  
в нижній частині панелі

1

2

2

4

4

4

5

5

8

9

9

9

10

11

12

15

12

16

12

13

14

11

7

6

3

ДВЕРІ
CREO
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1   Полотно дверей з вставною панеллю товщиною:
• 35 мм - DECO Light, 
• 45 мм - DECO Basic, DECO Plus  

2   Рама полотна і дверна коробка з алюмінієвих 
трьохкамерних профілів з термічною 
перегородкою

3   Стандартна двостороння дверна ручка Tokyo  
3 кольорів - на вибір

4   Різні види дверних ручок (додатковий варіант)

5   Трьохточковий автоматичний замок з денною 
функцією в стандартному виконанні, додатково 
доступні електричні замки

6   Двосторонні аплікації з нержавіючої сталі 

7   Поріг з термічною перегородкою в стандартному 
виконанні

8   Двокамерні склопакети двосторонньо 
безпечні в стандартному виконанні

9   Поверхневі петлі в стандартному виконанні, 
приховані та роликові в дверях DECO Plus i DECO 
Basic доступні як додаткове устаткування

10   Сертифікований циліндр антизломний з п'ятьма 
ключами в стандартній комплектації

11   Антизломні болти (додаткове устаткування)

12   Електронне дверне вічко із дзвінком  
DECO Plus та DECO Basic (додаткове устаткування)

13   Системи контролю доступу  
(додаткове устаткування) 

14   Доводчик дверей прихований в полотні 
дверей DECO Plus i DECO Basic (додаткове 
устаткування)

1

9

9

9

10

11
12

14

13

11

2

2

36

8

7

4

5

5

5

ДВЕРІ
DECO 
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Почуття безпеки - це стан впевненості, стабільності, незалеж-

ності, захисту і якості життя, тому так багато уваги приділя-

ється безпеці, а наша мета полягає в тому, щоб забезпечити 

вам і вашій родині спокій. Отже, для виробництва дверей ми 

використовуємо найякісніші перевірені матеріали і сучасні 

технології. Двері CREO пройшли випробування зломом в класі 

RC2 і RC3, які проводилися в IFT Rosenheim - найбільшій нау-

ково-дослідній лабораторії в Європі. Ви можете бути впевне-

ні, що приймаючи рішення про двері CREO, ви отримаєте наш 

кращий антизломний захист для вашого будинку.

Безпечно 
від входу

АНТИЗЛОМНІСТЬ

RC2

АНТИЗЛОМНІСТЬ

RC3

CREO | DECO14
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Тепло i тихо

Ефективна ізоляція - це, насамперед, тепловий комфорт, тоб-

то температура всередині незалежно від сезону, і акустичний 

комфорт, який забезпечує зниження рівня шуму. 

Вибираючи двері CREO, ви маєте гарантію максимальної 

ефективності ізоляції. Досягти досконалих параметрів доз-

воляє конструкція на основі утеплених профілів, спеціальне 

заповнення полотна у вигляді теплої піни та ущільнюючих мат,  

а також система ущільнення, що виключає втрати тепла в най-

більш чутливих місцях дверного полотна. Тому двері CREO 

прекрасно захищають вхід в будинок від зовнішніх чинників, 

таких як холод, вітер і шум.

(1) -  Для дверей CREO із стандартним розміром 1400 x 2500 мм з суцільною панеллю.
(2) -  Для дверей CREO із стандартним розміром 1400 x 2500 мм.

(1)(1) (2)

ЗВУКОПОГЛИНАННЯ

36

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ

0,8
Ud
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Для дверей CREO досягнуто 3-й, найвищий кліматичний клас за стандартом 
PN-EN 12219:2001. Дослідження для кліматів E і D.

CREO - це надзвичайно стабільні і стійкі до деформації алю-

мінієві двері. Всі елементи конструкції і заповнення були 

розроблені для досягнення найвищих стандартів. Крім того, 

обладнання було конфігуровано таким чином, щоб забезпе-

чити довговічність, безпеку, одночасно збільшуючи функці-

ональність в умовах навантаження, пов'язаного з щоденним 

використанням. 

Двері CREO пройшли дослідження властивостей при викорис-

танні в різних кліматичних умовах (екстремальні температу-

ри) і отримали найвищий 3-й клас стійкості до кліматичних 

умов.

Стабільні i міцні

Для дверей CREO досягнуто 3-й, найвищий кліматичний клас за стандартом 

CREO - це надзвичайно стабільні і стійкі до деформації алю-

мінієві двері. Всі елементи конструкції і заповнення були 

розроблені для досягнення найвищих стандартів. Крім того, 

обладнання було конфігуровано таким чином, щоб забезпе-

чити довговічність, безпеку, одночасно збільшуючи функці-

ональність в умовах навантаження, пов'язаного з щоденним 

Двері CREO пройшли дослідження властивостей при викорис-

танні в різних кліматичних умовах (екстремальні температу-

ри) і отримали найвищий 3-й клас стійкості до кліматичних 

СТАБІЛЬНІСТЬ

CREO | DECO18
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Сила пропорції

CREO i DECO це серія дверей, в якій кожна модель розроблена з осо-

бливою увагою до найдрібніших деталей. Ідеальні пропорції, чіткі 

форми і чуттєві лінії добре поєднуються з широким діапазоном ко-

льорів, створюючи стильний вхід, що притягують погляди. Це істин-

не джерелом натхнення для всіх, хто шукає непересічні рішення. 

Пізнайте унікальний дизайн алюмінієвих дверей CREO i DECO.Пізнайте унікальний дизайн алюмінієвих дверей CREO i DECO.

ДИЗАЙН

CREO | DECO20
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Двері індивідуально 
виКРЕОвані

(1) -  Компанія WIŚNIOWSKI пропонує гарантію на двері CREO на 5 років.

Простота і елегантність відрізняють дизайн дверей CREO. 

Вони відображають пристрасть до сучасної архітектури, але 

також легко вписуються в різні стилі оформлення. Крім того, 

спостереження вподобань клієнтів надихнули на створення 

CREO 300 - моделі, яка постає відповідно до індивідуального 

бачення кожного користувача. Цей нетрадиційний підхід до 

дизайну може стати творцем вашого оточення. 

Компанія WIŚNIOWSKI пропонує гарантію на двері CREO на 5 років.

спостереження вподобань клієнтів надихнули на створення 

 - моделі, яка постає відповідно до індивідуального 

бачення кожного користувача. Цей нетрадиційний підхід до 

дизайну може стати творцем вашого оточення. 

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ КЛАС

(1)

ГАРАНТІЯ

5
РОКІВ
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КОЛЕКЦІЯ CREO

311 

Колір: RAL 9006 

Ручка Q5 40x20

312 

Колір: Modern Black (RAL 9005) 

Ручка Q5 40x20  

310 

Колір: RAL 9003  

Ручка Q10 40x20

Відбійник з нержавіючої сталі.   

313 

Колір: RAL 7043 

Ручка Q5 40x20

Скло: бокове і верхнє

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний   
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321 

Колір: RAL 3003 

Ручка Q5 40x20 

Скло: бокове

Склопакет: 33.1 пісок (безпечний 

піскоструй двосторонній з 

напівпрозорими смужками)

323 

Колір: RAL 3020 

Ручка Q45R 40x20 

Склопакет: 33.1 пісок (безпечний 

піскоструй двосторонній з 

напівпрозорими смужками) 

322 

Колір: RAL 3004 

Ручка Q5 40x40 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 
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КОЛЕКЦІЯ CREO

326 

Колір: RAL 7002 

Ручка Q45R 40x20 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий 

безпечний

324 

Колір: RAL 1015

Ручка Q5 40x40

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 
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332 

Колір: RAL 5018 

Ручка Q5 40x20 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

334 

Колір: RAL 6016 

Ручка Q10 40x20 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний  

325 

Колір: RAL 9002 

Ручка Arco 04

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

333 

Колір: RAL 6021 

Ручка P1 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

WIŚNIOWSKI 27



КОЛЕКЦІЯ CREO

343 

Колір: Decor Червоне дерево

Ручка: P1 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

339 

Колір: шпон Вінчестер 

Ручка: Arco 04  

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

348 

Колір: шпон Натуральний дуб

Ручка: P5 коротка 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 
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КОЛЕКЦІЯ CREO

331 

Колір: RAL 5024 

Ручка: Q45R 40x20

Скло: верхнє 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 
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336 

Колір: RAL 5003 

Ручка: P5 коротка 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

337 

Колір: RAL 5017 

Ручка: PSW 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

335 

Колір: RAL 5018 

Ручка: Q10 40x20 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний
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КОЛЕКЦІЯ CREO

338 

Колір: RAL 4010

Ручка: Q5 40x20 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

342 

Колір: RAL 4006

Ручка: Q5 40x20 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

341 

Колір: RAL 7036 

Ручка: Arco 04

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 
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340 

Колір: RAL 2004

Ручка: P5 коротка 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 
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346 

Колір: шпон Siena PL 

Ручка: Q10 40x20

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

345 

Колір: RAL 9001 

Ручка: Q5 40x40 

Скло: бокове 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

344

Колір: шпон Болотний дуб

Ручка: Q5 40x40 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

КОЛЕКЦІЯ CREO
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350 

Колір: RAL 8014 

Ручка: PSW 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

347 

Колір: RAL 1019 

Ручка: Q10 40x20 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

349 

Колір: RAL 8025

Ручка: Q45R 40x20 

Скло: бокове і верхнє 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний  
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ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Алюмінієві двері з серії DECO вразять усіх, хто буде гостем у 

вашому домі. 

Вони відповідають високим технологічним вимогам, які став-

ляться до всіх алюмінієвих дверей. Відрізняються високою 

якістю матеріалів, безпекою і довговічністю. 

Завдяки розробці технології вставної панелі в полотні ми от-

римали спеціальні естетичні ефекти, які дозволяють підкрес-

лити вхід в будинок.

Колекція дверей DECO  
з вставною панеллю
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КОЛЕКЦІЯ DECO

137 

Колір: RAL 5023 

Ручка: Q5 40x20 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

144 

Колір: RAL 7000 

Дверна ручка: Tokyo 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 
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146 

Колір: шпон Metbrush aluminium 

Дверна ручка: Tokyo 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

141 

Колір: RAL 1028

Дверна ручка: Tokyo 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

142 

Колір: шпон AnTeak 

Дверна ручка: Tokyo 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

138

Колір: шпон Рустикальний дуб 

Дверна ручка: Tokyo

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 
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КОЛЕКЦІЯ DECO

147 

Колір: шпон Daglesia 

Дверна ручка: Tokyo 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

145 

Колір: шпон Dark green

Ручка: Q5 40x40 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

131 

Колір: шпон Вінчестер

Дверна ручка: Tokyo 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 
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КОЛЕКЦІЯ DECO

143 

Колір: RAL 7040

Дверна ручка: Tokyo 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

134 

Колір: шпон Золотий дуб 

Дверна ручка: Tokyo  

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

133 

Колір: шпон Натуральний дуб 

Ручка: P1 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 
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139 

Колір: шпон Macore

Дверна ручка: Tokyo 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

148 

Колір: RAL 3000 

Дверна ручка: Tokyo 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

132 

Колір: шпон Siena Noce

Дверна ручка: Tokyo 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 
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140 

Колір: RAL 7043 

Дверна ручка: Tokyo 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

135 

Колір: Кварц 

Дверна ручка: Tokyo 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

136

Колір: Modern Graphite (RAL 7016) 

Дверна ручка: Tokyo 

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний 

КОЛЕКЦІЯ DECO
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Свято кольорів

Колір є першою характеристикою, на яку реагують органи 

чуття. Ми подбали про те, щоб колірна гамма зовнішніх две-

рей WIŚNIOWSKI була відображенням навіть найвишуканішо-

го смаку.

Дверям CREO i DECO ми можемо надати унікальний вигляд, 

завдяки різним методам обробки. Унікальні візуальні ефек-

ти досягаються за рахунок забарвлення кольорами матової 

структури за шаблонами RAL або DECOR, в той час як облицю-

вання дозволяє отримати цікаву структуру. 

Тепер завдяки можливості вибору варіанту bikolor двері Creo 

, які фарбуються в структурі мат, можуть мати різні кольори з 

зовнішньої та внутрішньої сторони. 

Створить свої власне поєднання кольорів, що дозволяє збе-

регти різні стилі внутрішнього та зовнішнього дизайну бу-

динку. Відкрийте для себе новий досвід, відкритий для себе 

кольори.

Кольори матової структури, DECOR і шпон

НОВИНКА

BIKOLOR
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СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ 

(матова структура)

Антрацит Чавун Кварц

З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори можуть відрізнятися від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупки бажано проконсультуватися  
з продавцем. 
(1)  -  Кольори для дверей DECO доступні з палітри спеціальних кольорів.     (2) - варіант Bikolor.

НОВИНКА

BIKOLOR

Modern Black 
RAL 9005 (1)

RAL 5004 (1)

Modern Graphite 
RAL 7016 (2) 

RAL 6005

Modern Pearl 
RAL 1013 (1)

RAL 6009 (1)

Modern White 
RAL 9010 (1), (2)

RAL 6012 (1) RAL 7006 (1)

RAL 3000

RAL 7021 (1)

RAL 5003

RAL 7024 RAL 7026 (1) RAL 7035 RAL 7037 (1) RAL 7043 (1) RAL 7047 (1)

RAL 8011 RAL 8014 (1) RAL 9001 (1) RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016 (2)
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КОЛЬОРИ DECORОБЛИЦЮВАННЯ 

З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори можуть відрізнятися від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупки бажано проконсультуватися з продавцем. 

Горіх

Золотий дуб

Червоне дерево

Вінчестер

Венге 
(темний дуб)

Золотий дуб Горіх Болотний дубЧервоне дерево Black Cherry Темний дуб

Літня вишня ВінчестерMacore Siena Rosso Siena Noce Oregon

Sapeli Siena PL Dark green Cream white Anthracite grey Metbrush aluminium

AnTeak Дуб натуральний

Антрацит Quartz Metbrush silver

Sheffield oak lightДуб рустикальний Дугласія
Шоколадний 
коричневий
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КОЛЬОРИ СПЕЦІАЛЬНІ 

(матова структура)

З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори можуть відрізнятися від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупки бажано проконсультуватися з продавцем.
(1) - варіант Bikolor.

НОВИНКА

BIKOLOR

RAL 1001

RAL 6019

RAL 3007

RAL 7011 (1)

RAL 1016

RAL 6029

RAL 3020

RAL 7013

RAL 1019

RAL 7001

RAL 4006

RAL 7022

RAL 2004 (1)

RAL 7003

RAL 5002

RAL 7030 (1)

RAL 3003

RAL 7005

RAL 5008 (1)

RAL 7032

RAL 3005

RAL 7010

RAL 5011

RAL 7034

RAL 1015 (1)

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 (1)

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 (1) RAL 6007 RAL 6017

RAL 7036 (1) RAL 7039 RAL 7042 RAL 7045 RAL 8000 RAL 8002RAL 7038 (1) 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
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СВІТЛОВІ ВІКНА

Праве світлове вікно (PD)

Праве світлове вікно + верхня скляна 
вставка (PD+GD)

Верхнє світлове вікно (GD)

Ліве світлове вікно (LD)

Ліве світлове вікно + верхня скляна 
вставка (LD+GD)

Праве світлове вікно + ліве (PD+LD)

Праве світлове вікно + ліве + верхня скляна 
вставка (PD+LD+GD)
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З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори склопакетів можуть відрізнятися від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупки бажано проконсультуватися 
з продавцем. 
(1) - Склопакет в полотні дверей.   (2) - Склопакет безпечний піскоструй двосторонній з напівпрозорими смужками.   (3) - Склопакет в світлових вікнах і верхній скляній вставці.

СКЛОПАКЕТИ

33.1 (2B2) матовий безпечний (1), (3)

Master-carre (1), (3)

33.1 пісок (1), (2), (3) 

Stopsol коричневий (1)

Master-ligne (1), (3)

Stopsol сірий (1) Венеціанське дзеркало (1), (3)

Stopsol коричне-
вий (3)

Stopsol сірий (3)

Master-point (1), (3)
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КОЛЕКЦІЯ РУЧОК

P1 

Ø 30 мм

620 мм
CREO - стандарт
DECO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

P5 

Ø 30 мм 

580 мм 
CREO - стандарт
DECO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

960 мм 
CREO - додаткове 
устаткування 
DECO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

2000 мм 
DECO - додаткове 
устаткування
3 кріплення

2200 мм
CREO - додаткове 
устаткування 
3 кріплення

P10 

Ø 30 мм 

1200 мм
CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

1600 мм/ 1800 мм
CREO - додаткове 
устаткування 
3 кріплення

Ø 40 мм 

2000 / 2200 мм
CREO - додаткове 
устаткування
3 кріплення 

Q5

 40 x 20 мм

1200 мм
CREO - стандарт
DECO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

1600 мм/ 1800 мм
CREO - додаткове 
устаткування
DECO - додаткове 
устаткування
3 кріплення

2000 мм 
CREO - додаткове 
устаткування
3 кріплення

1600 мм/ 1800 мм

Q5 

 40x40 мм

1200 мм
CREO - стандарт
DECO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

1600 мм/ 1800 мм  
CREO - додаткове 
устаткування
DECO - додаткове 
устаткування
3 кріплення

2000 мм  
CREO - додаткове 
устаткування
3 кріплення
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Q10

 40 x 20 мм

1200 мм (1)

CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

Q10

 40x40 мм

1200 мм (1)

CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

1600 мм/ 1800 мм
CREO - додаткове 
устаткування
3 кріплення

(1) - Можливість виконання ручки з функцією мікровимикача або сенсора.
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КОЛЕКЦІЯ РУЧОК

Q45R

 40 x 20 мм

1200 мм (1)

CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

Q45R

 40x40 мм

1200 мм (1)

CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

Q60

 40 x 20 мм

1200 мм
CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

Q60

 40x40 мм

1200 мм
CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

ARCO 01

Ø 34 мм

1200 мм (2)

CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

(1) - Можливість виконання ручки з функцією мікровимикача або сенсора.      (2) - Можливість виконання ручки з функцією мікровимикача.
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ARCO 04

 40 x 20 мм

1200 мм
CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

PS

 100 x 5 мм 

1800 мм
CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

2000 мм
CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

2200 мм
CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

PSW

 100 x 5 мм 

1800 мм
CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

2000 мм
CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

2200 мм
CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

PROFILO 04

 100 x 20 мм 

1200 мм (1)

CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

1600 мм (1)

CREO - додаткове 
устаткування
2 кріплення

2000 мм (1)

CREO - додаткове 
устаткування
3 кріплення

(1) - Можливість виконання ручки з функцією мікровимикача або сенсора.
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КОЛЕКЦІЯ ДВЕРНИХ РУЧОК
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Ручка Gaius
Колір: нержавіюча сталь
планка прямокутна, поділена 
CREO - стандарт
DECO - додаткове устаткування

Ручка Liverpool
Колір: титан
планка овальна 
CREO - стандарт

Ручка Gioia
Колір: нержавіюча сталь
планка прямокутна, поділена 
CREO - стандарт
DECO - додаткове устаткування

Ручка Botticelli
Колір: нержавіюча сталь
планка прямокутна, поділена 
CREO - стандарт 
DECO - додаткове устаткування

Ручка Kobe
Колір: нержавіюча сталь
планка прямокутна, поділена 
CREO - стандарт
DECO - додаткове устаткування

Дверна ручка Denver
Колір: нержавіюча сталь
планка овальна 
CREO- додаткове устаткування
DECO - додаткове устаткування

Ручка Tokyo
Колір: срібло, старе золото, титан
планка овальна 
CREO - додаткове устаткування
DECO - стандарт

Ручка Tokyo
Колір: срібло, старе золото, титан
планка овальна 
CREO - додаткове устаткування
DECO - додаткове устаткування 
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ПЕТЛІ

АНТИЗЛОМНІ БОЛТИ

Приховані петлі 
додаткове устаткування  CREO, DECO Plus, DECO Basic 

Поверхневі петлі, підібрані до кольору 
дверей - стандарт - DECO Plus, DECO Basic, DECO Light

Доводчик прихований  
в дверному полотні 
Додаткове устаткування CREO, DECO 
Plus, DECO Basic

Доводчик дверей прихований 
в полотні з блокуванням 
Додаткове устаткування CREO, DECO 
Plus, DECO Basic

Антизломні болти - це додаткове устаткування, яке покращує антизломні 
характеристики дверей. Вони встановлюються з боку петель на дверному 
полотні та на коробці. Залежно від необхідного ступеню безпеки можна 
застосовувати різну кількість наборів для одного полотна.

Роликові петлі, підібрані до кольору дверей
стандартне устаткування  CREO, DECO Plus, DECO Basic

ДОТЯГУВАЧ
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Трьохточковий замок 
автоматичний

CREO, DECO - стандартне 
устаткування 

Трьохточковий замок
електричний 
Autotronic P, Autotronic  
з системою батьківського 
блокування 

CREO, DECO - додаткове 
устаткування

Багатоточковий 
електричний замок
Multitronic 

CREO, DECO - додаткове 
устаткування

Електричні замки зручно 
використовувати і, перш за все,  
вони підвищують безпеку в порівнянні 
зі звичайними захистами входу у 
будинок.

ЗАМКИ

Трьохточковий замок 

устаткування 

Додатковим плюсом є можливість інтегрування 
їх із системою інтелектуальних будинків. Ще біль-
ший контроль за будинком забезпечить можли-
вість управління дверми з електричним замком 
за допомогою мобільних пристроїв. 

Трьохточковий замок 
автоматичний

CREO, DECO - стандартне 
устаткування 

Багатоточковий 
ручний замок 
з вбудованими 
гачками і 
сталевими болтами 

CREO - стандарт

RC2 RC3
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Вища ступінь 
контролю 
Все, що ми робимо, починається з Вас. Саме тому кожне нове 

рішення так продумано, щоб зробити ваше життя простішим  

і комфортнішим. Завдяки сучасним рішенням Вам не дове-

деться турбуватися, що ви носите з собою важку в'язку ключів, 

які ви можете згубити. 

Ми пропонуємо безліч рішень для зовнішніх дверей з різними 

зчитувачами доступу, які є не тільки сучасними, а й гаранту-

ють захист дому від небажаних відвідувачів. Нове покоління 

систем контролю доступу, інтегровані з електричним замком 

або складні системи відеоконтролю допомагають обмежити 

несанкціонований доступ до будинку.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ
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СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

Одно- і двоканальний зчитувач відбитків пальців
Пристрій для читання відбитків пальців ідентифікує користувачів за до-

помогою унікальних відбитків пальців. Можна закодувати близько 150 

зображень відбитків пальців. Зчитувачі мають блокування, яке захищає 

від несанкціонованого користувача.

Одно- і двоканальна кодова клавіатура
Двоканальна клавіатура дозволяє одним індивідуальним кодом відкри-

ти двері і ворота. Крім того, цей пристрій має функцію бездротового 

дзвінка. Після задання і запрограмування кодів вони зберігаються також 

в разі перебоїв в подачі електроенергії, а завдяки підсвічуванням клавіш 

можна їх легко використовувати навіть після настання темряви. 

Зчитувач Bluetooth 
з сенсорною клавіатурою 
Вона має сенсорну панель для об-

слуговування замка за допомогою 

мобільного телефону з функцією 

Bluetooth або цифровою клавіату-

рою з кодом. Зчитувач доступний 

синього і чорного кольорів.

Двоканальний безконтактний 
зчитувач
Ідентифікація здійснюється за 

участю карт або безконтактних 

брелоків. Використання безкон-

тактного пристрою для зчиту-

вання усуває необхідність вико-

ристання декількох стандартних 

ключів для будинку.

Пульт SmartTouch
SmartTouch просто носіть в кишені - двері відкриваються одразу ж, 

коли ви наближаєте свою руку до встановленої на дверях кнопки кно-

пки. Відстань дії можна регулювати відповідно до потреб користувачів. 

Встановлений в дверному полотні радіоприймач, коли ви торкаєтеся 

кнопки, контролює чи радіусі дії знаходиться робочий пульт, який має 

право відкривати ворота, а потім знімає блокування.

Одно- і двоканальний зчитувач відбитків пальців
Пристрій для читання відбитків пальців ідентифікує користувачів за до

помогою унікальних відбитків пальців. Можна закодувати близько 150 

зображень відбитків пальців. Зчитувачі мають блокування, яке захищає 

від несанкціонованого користувача.

Одно- і двоканальний зчитувач відбитків пальців
Пристрій для читання відбитків пальців ідентифікує користувачів за до

помогою унікальних відбитків пальців. Можна закодувати близько 150 

зображень відбитків пальців. Зчитувачі мають блокування, яке захищає 

від несанкціонованого користувача.

Пульт SmartTouch
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СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

Чотирьохканальний пульт
Пульт призначений для управління во-

ротами і дверми з колекції WIŚNIOWSKI 

Home Inclusive, і не тільки. Він дозволяє 

запрограмувати 4 пристрої.

Електронний видошукач з дзвіночком, пам’яттю і камерою, яка виконує ІК-
зображення*

дозволяє відстежувати простір перед дверима, а також виконувати вручну знімки та філь-

ми, що записуються на карті пам’яті SD. Матеріал, що записується на камеру, можна стежити 

на спеціальному 3,5-дюймовому екрані LCD. Кожне збережене зображення має записану 

дату і час. Перевагою цієї моделі є також вбудований дзвінок.

* - Додаткова опція

Двоканальна бездротова кнопка розбло-
кування дверей 
Кнопка розблокування дверей для поверхне-

вої установки всередині приміщення. 

Вона може використовуватися, щоб відкрити 

двері, оснащені електричним замком.

Контролер Lock Controller io
приймач, що управляє дверима із 

електричним замком Autotronic 

або Multitronic. Дозволяє управляти две-

рима за допомогою додатків Connexoon 

Access та TaHoma, а також управляти пе-

редавачем в системі io.

Роутер управління Connexoon 
пропонує завдяки простому та інтуїтивно-

му додатку Connexoon Access можливість 

управління Вашим розумним будинком. 

Взаємодія з контролером Lock Controller 

io дозволяє відривати та перевіряти стан 

дверей з будь-якої точки світу. 

Розетка з дистанційним управлінням  
Розетка може взаємодіяти з пультом дис-

танційного керування з чотирма канала-

ми. Просто включіть в роз’єм, щоб управ-

ляти як дверима, так і світлом з відстані 

навіть до 30 м.

Бездротовий гонг 
з двоканальною кодовою 
клавіатурою 
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ГЕОЛОКАЦІЯ
Двері відкриваються, коли ми наближаємося до будинку або у 
визначений час після відкриття воріт без необхідності запуску 
додатку.

СЦЕНАРІЙ ПРИВІТАННЯ
Пристрої відкриваються автоматично, коли я наближаюся до будинку 
(завдяки GPS).

СЦЕНАРІЙ ВИХІД
Вимикає всі пристрої, коли я виходжу з дому.

СЦЕНАРІЙ КОНТРОЛЬ
Перевірка статусу пристроїв. 

СЦЕНАРІЙ ЗАКРИТТЯ
Всі входи закриті. 

СЦЕНАРІЙ ВІДКРИТТЯ
Всі входи відкриті. 

АКТИВАЦІЯ ОКРЕМИХ ПРИСТРОЇВ

• Управляйте дистанційного воротами 
та дверима

• Використовуйте можливості геолокації
• Залишайтесь на зв’язку зі своїм будинком

Ідея smartCONNECTED виводить двері CREO або DECO з електричним замком на новий рівень розвитку продукції та пристосовує їх до все більш 
вимогливих клієнтів. З одного боку, це можливість управляти цими пристроями за допомогою смартфона, з другого – повний контроль та 
зв’язок з будинком з будь-якої точки світу.
Сучасна, безпечна та надійна радіотехнологія io-homecontrol дозволяє підключити контролер Lock Controller io до систем TaHoma та Connexoon 
Access бренду Somfy, завдяки чому цей контролер отримує додаткові функції, з’єднуючи двері з електричним замком з іншими розумними 
пристроями в будинку.

ДОЗВОЛЬТЕ СОБІ МАТИ КОМФОРТТА БЕЗПЕКУ
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Автоматичний багатоточковий замок в циліндром класи C 
Варто озброїти наш дім кожним елементом, який збільшить нашу безпеку, і чим таких елементів більше, тим краще. Алюмінієві зовнішні двері WIŚNIOWSKI  
в стандартному виконанні оснащені трьохточковим автоматичним замком з блокованими язичками і денною функцією сертифікованим циліндром класи С. 

Знайдіть для себе натхнення...
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Ri-Co - контролюйте вхід в будинок за допомогою смартфона 

Контролер Ri-Co забезпечить вам безпеку і контроль вашого будинку. Використовуючи смартфон, ви можете управляти дверима з серії CREO 
i DECO з електричним замком з будь-якої точки світу.
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НАТХНЕННЯ 

Технологічні новинки  
Ми робимо все, зоб Вам було зручно Бажання забезпечити комфорт часто змушує нас набувати все нові пристрої і технічні рішення, щоб полегшити наше життя. Тепер навіть стан-
дартні ключі для дверей можуть бути замінені рішеннями, такими як кодові клавіатури, зчитувачі Bluetooth, пристрій для зчитування відбитків пальців, SmartTouch, контролери для 
інтелектуального управління входом в будинок. Інтелектуальні технології також дозволяють управляти дверима за допомогою смартфона. Додатково, кілька таких рішень можуть 
бути застосовані одночасно. Все для вашої зручності.
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Освітлений простір  
Перебуваючи в яскраво освітленій кімнаті, наше самопочуття сильно поліп-
шується. Бокові світлові вікна і верхня скляна вставка є способом для вико-
ристання денного світла, починаючи вже від входу в будинок. Світлові вікна 
також придають дверям представницький характер з зовнішньої сторони. 

Пофарбовані петлі  
Естетичний вигляд дверей складається з багатьох чинників. Починаючи від 
кольору, дизайну, застосованих аксесуарів. Кожна деталь має важливе значен-
ня, тому для отримання ще більшої узгодженості, роликові і поверхневі петлі 
алюмінієвих дверей пофарбовані кольором, підібраним до дверного полотна.
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Ідеальний набір  

Якщо ви дбаєте про ідеальний підбор дверей і гаражних воріт, добрим рішенням для Вас є продукти марки WIŚNIOWSKI. Горизонтальні фрезерування на обраних моделях дверей 
CREO (моделі від 311 до 326) можуть бути ідеально підібрані до гофрів воріт гаража і огородження  з колекції WIŚNIOWSKI Home Inclusive (колекція MODERN, модель AW.10.200).

НАТХНЕННЯ 
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Тепло з порогу   
Теплові параметри дверей залежать від багатьох 
чинників. Одним з них є усунення місць промерзання в найбільш 
критичних точках. У випадку дверей це поріг в точці контакту з підлогою. 
Рішенням цієї проблеми виявляється використання у стандартному виконанні 
дверей CREO підпорогова планка Stropex висотою 80 мм, яка ізолює поріг від 
холодної бетонної підлоги. Планка кріпиться безпосередньо до дверного 
полотна за допомогою додаткового плоского профілю, що підвищує жорсткість 
всієї конструкції дверей.

Небитке скло з теплим 
краєм
На моделях дверей із склом слід звернути ува-
гу не тільки на візуальні аспекти, а й на те, як 
виконане скління. В дверях CREO стандартно 
використовуються безпечні трьохкамерні скло-
пакети з технологією рамок з теплим краєм. 
Ущільнення по периметру країв склопакетів 
і забезпечують ідеальну теплоізоляцію, зни-
жують ризик утворення конденсату на краях 
скління. При товщині пакета 77 мм ми отриму-
ємо значення U на рівні 0,6 Вт/м2К. 

Небитке скло з теплим 
краєм
На моделях дверей із склом слід звернути ува
гу не тільки на візуальні аспекти, а й на те, як 
виконане скління. В дверях CREO стандартно 
використовуються безпечні трьохкамерні скло
пакети з технологією рамок з теплим краєм. 
Ущільнення по периметру країв склопакетів 
і забезпечують ідеальну теплоізоляцію, зни
жують ризик утворення конденсату на краях 
скління. При товщині пакета 77 мм ми отриму
ємо значення U на рівні 0,6 Вт/м

Тепло з порогу
Теплові параметри дверей залежать від багатьох 
чинників. Одним з них є усунення місць промерзання в найбільш 

Тепло з порогу
Теплові параметри дверей залежать від багатьох 
чинників. Одним з них є усунення місць промерзання в найбільш 
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Ворота, двері, огорожі
З ОДНИМ ДИЗАЙНОМ
Коллекция Home Inclusive 2.0 – это новое поколение известной с 2014 года коллекции ворот, дверей и заборов с единым 

дизайном. Современный подход к проектированию принес эффекты в виде идеальной стилистической комбинации, 

которая теперь приобрела новый дизайн и цветовые варианты. Вы можете выбрать один из специально созданных 

наборов ворот, дверей и заборов, имея уверенность, что он подчеркнет уникальный характер вашего участка.

НОВЫЕ! 
ЦВЕТА

HI EARTH

HI STONE

HI STEEL

HI RUBY

ПОЛУЧИТЕ ВДОХНОВЕНИЕ ОТ НОВОЙ ВЕРСИИ HOME INCLUSIVE В 16 УНИКАЛЬНЫХ ЦВЕТАХ!
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Продукти, показані на фотографіях, часто мають спеціальне облаштування і не завжди відповідають стандартному виконанню • Проспект не є пропозицією в розумінні Цивільного кодексу • Виробник залишає за собою право 
вносити зміни • ПРИМІТКА: Кольори і забарвлення скла, представлені в проспекті, слід вважати тільки ілюстрацією • Всі права захищені • Відтворення і використання, навіть часткове, тільки за згодою WIŚNIOWSKI Ukraine. • 
03/18/UAwww.bramy.com.ua

ВІДКРИЙТЕ 
БІЛЬШЕ... 

ВОРОТА  |  ДВЕРІ  |  ОГОРОЖІ




