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WIŚNIOWSKI jest smartCONNECTED w wiosennej ofercie promocyjnej
Już od 11 kwietnia automatyczne bramy garażowe, drzwi wejściowe z zamkiem
elektrycznym oraz automatyczne bramy ogrodzeniowe ﬁrmy WIŚNIOWSKI
będzie można nabyć w technologii smartCONNECTED w wyjątkowej ofercie
specjalnej. Wiosna zapowiada się więc interesująco dla wszystkich entuzjastów
inteligentnych technologii planujących remont lub budowę domu.

Wybierając bramy i drzwi połączone z systemami inteligentnego sterowania, zapraszamy
do swojego domu komfort Z pomocą sterownika Ri-Co lub oferującego
jeszcze więcej opcji urządzenia Connexoon uzyskujemy możliwość internetowego
sterowania urządzeniami domowymi i nadzoru nad nimi z dowolnego miejsca. Oznacza
to jeszcze większe bezpieczeństwo i kontrolę nad dostępem do domu i posesji
oraz wygodę programowania urządzeń w taki sposób, aby dopasowywały się do
trybu codziennego życia domowników. Nie dziwi zatem, że coraz większa liczba
klientów decyduje się na wprowadzenie inteligentnych technologii do swoich czterech
ścian.
W promocji ﬁrmy WIŚNIOWSKI wybierać można spośród bram wjazdowych,
segmentowych bram garażowych z napędem METRO: PRIME, UniTherm i UniPro,
w wielu opcjach wyposażenia i wykończenia. Oferta obejmuje także drzwi wejściowe
CREO i DECO z zamkiem elektrycznym, zapewniającym doskonały poziom bezpieczeństwa.
Dopłacając odpowiednio 299 zł netto do produktów z urządzeniem

Connexoon oraz 109 zł netto do produktów ze sterownikiem Ri-Co, klienci zyskują
bramy i drzwi w wersji smartCONNECTED, dzięki którym mogą korzystać z nieograniczonych
możliwości Technologii Inteligentnych. Zarówno bramy jak i drzwi zyskują
całkiem nową jakość i komfort użytkowania, którą powinni docenić nawet najbardziej
wymagający klienci.
Idea smartCONNECTED od marki WIŚNIOWSKI to kolejny etap rewolucji technologicznej
w kategorii wjazdu i wejścia do domu. Podobnie jak kilka lat temu bramy automatyczne
zrewolucjonizowały rynek bram garażowych i ogrodzeniowych tak teraz
wprowadzenie ich na tory Internetu Rzeczy wpływać będzie na podniesienie standardu
życia.
Inteligentne bramy i drzwi WIŚNIOWSKI w ofercie specjalnej od 11 kwietnia do
30 czerwca br.
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