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Mistrzowska promocja WIŚNIOWSKI przedłużona do końca Mundialu

Pozostań w grze do końca! Firma WIŚNIOWSKI proponuje dogrywkę promocji na bramy, drzwi i ogrodzenia w
systemie smartCONNECTED. Teraz jest ona przedłużona aż do końca Mistrzostw, a nawet dłużej! Warto skorzystać z
tej wyjątkowej oferty cenowej i zwiększyć bezpieczeństwo swojego domu.

Do 17 lipca obowiązywać będzie promocja inteligentnej technologii smartCONNECTED. To doskonały czas, aby
zadbać o komfort domowników, zabezpieczyć mienie i sprawić, aby dom stał się najbezpieczniejszym miejscem na
świecie.
SmartCONNECTED pozwoli na zdalne zarządzanie bramami i drzwiami marki WIŚNIOWSKI z każdej części
świata. Będziesz mógł sprawdzić, czy drzwi i brama zostały zamknięte, a dzięki geolokalizacji otworzą się same, gdy
tylko będziesz w pobliżu. To doskonała propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą cieszyć się inteligentną
technologią na lepszych warunkach. Na początek należy skorzystać z jednej z trzech opcji:
1) Dopłać jedynie 15% do bramy UniPro 40mm i zyskaj bramę UniTherm z panelem 60 mm. UniTherm to brama
stworzona z myślą o budownictwie energooszczędnym. Dzięki temu, że wykorzystuje właściwości cieplne panelu
INNOVO o grubości 60 mm oraz wysokiej jakości systemy uszczelnień, pozwala na uzyskanie większej oszczędności
energetycznej.
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2) Kup drzwi CREO, DECO, DoorPro lub DoorTherm, a zamek elektryczny otrzymasz o 20% taniej. Tego rodzaju
zamek to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale także wygoda na co dzień. Pozwala na integrację drzwi z inteligentnym
systemem, w efekcie czego będziesz miał kontrolę nad wejściem do swojego domu z każdego miejsca na Ziemi.
3) Dopłać tylko 5% do ceny ogrodzenia z bramą automatyczną w kolorach standardowych, a otrzymasz kolory
HOME INCLUSIVE 2.0 lub kolory specjalne. Dzięki różnym barwom ogrodzenie można dopasować zarówno do
klasycznych, jak i nowoczesnych budynków tak, aby współgrało ze stolarką okienną lub elewacją.
To nie koniec promocji – wybierając jeden z powyższych produktów, można otrzymać za 399 zł system inteligentnego
sterowania smartCONNECTED z urządzeniem Connexoon Access marki Somfy. Warto się pospieszyć, ponieważ
promocja potrwa tylko tak długo, jak długo piłka pozostanie w grze!
WIŚNIOWSKI
press box
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