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Drzwi CREO. Doskonałość

Tworząc drzwi WIŚNIOWSKI, myślimy o designie, nowoczesnych trendach i wzornictwie, które 

przyciąga wzrok. Równie dużo pracy wkładamy także w to, czego nie widać na pierwszy rzut oka: 

konstrukcję i technologię produkcji. Właśnie dzięki temu Twoje drzwi będą doskonale wyglądać 

– a równocześnie zapewnią Ci bezpieczeństwo, ciepło i ciszę na wiele długich lat. Trzy dekady 

doświadczenia w produkcji drzwi sprawiają, że doskonale wiemy, jak połączyć w nich technologię, 

design i personalizację z Twoim komfortem i troską o rodzinę. 

Wejdź do świata drzwi 
zewnętrznych WIŚNIOWSKI.

Drzwi, które łączą w sobie to, co najlepsze.

CREO | 313 CREO | 314 CREO | 310 CREO | 311 CREO | 312  CREO | 315 CREO | 316  CREO | 317 CREO | 318 CREO | 319  

CREO | 324 CREO | 325 CREO | 321 CREO | 322 CREO | 323  CREO | 326 CREO | 331  CREO | 336 CREO | 345 CREO | 347  

CREO | 401 CREO | 402 CREO | 349 CREO | 350 CREO | 360 CREO | 403 CREO | 411  CREO | 412 CREO | 413 CREO | 414  

CREO | 503 CREO | 504 CREO | 415 CREO | 501 CREO | 502  CREO | 601 CREO | 602  CREO | 603 CREO | 701 CREO | 702  

CREO | 703  

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER BESTSELLER

BESTSELLER BESTSELLER BESTSELLER BESTSELLER BESTSELLER BESTSELLER BESTSELLER BESTSELLER BESTSELLER
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Drzwi NOVA. Kompletne rozwiązania

NOVA | 004 NOVA | 006 NOVA | 001 NOVA | 002 NOVA | 003  NOVA | 007 NOVA | 008  NOVA | 008 NOVA | 009 NOVA | 010  

Drzwi NEXIO. Standard pełen korzyści
NOWOŚĆ

BESTSELLER

BESTSELLER

NOVA | 014 NOVA | 015 NOVA | 011 NOVA | 012 NOVA | 013  NOVA | 016 NOVA | 017  NOVA | 018 NOVA | 019 NOVA | 020  

NOVA | 024 NOVA | 025 NOVA | 021 NOVA | 022 NOVA | 023  NOVA | 026 NOVA | 027  NOVA | 028 NOVA | 029 NOVA | 030  

NOVA | 034 NOVA | 035 NOVA | 031 NOVA | 032 NOVA | 033  NOVA | 036 NOVA | 037  NOVA | 038 NOVA | 039 

BESTSELLER BESTSELLER BESTSELLER

BESTSELLER BESTSELLER BESTSELLER BESTSELLER

NEXIO | 204 NEXIO | 205NEXIO | 201 NEXIO | 202 NEXIO | 203   
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CREO
to kolekcja aluminiowych drzwi ze-
wnętrznych, połączenie dobrego stylu 
i świetnych parametrów technicznych.  
To rozwiązanie perfekcyjne w każdym 
detalu. CREO to bezpieczeństwo, kom-
fort, piękno, trwałość i niemal nieograni-
czone możliwości personalizacji. 

Drzwi dla swojego domu możesz samo-
dzielnie wyCREOwać, wybierając według 
uznania detale, kolory, szyby, akcesoria  
i wzory. Tak powstanie spersonalizowany 
produkt, który współgra z twoim stylem  
i wyraża twoją osobowość.
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CREO to możliwości w tworzeniu własnej przestrzeni: pięknej, bezpiecznej  
i komfortowej. My dajemy Ci doskonały projekt, który samodzielnie 
uzupełniasz kolorem, akcesoriami i detalami. 

Jak wyCreować swój wzór drzwi? Zeskanuj kod i zobacz! 

Drzwi aluminiowe, czyli jakie?
Aluminium jest odporne na korozję, wytrzymałe, a równocześnie znacznie lżejsze 

od stali, dzięki czemu to idealny materiał do tworzenia stolarki domowej. Aluminium 

pozwala osiągać doskonałe parametry termoizolacyjności, co wpływa m.in. na wysokość 

rachunków za ogrzewanie.

TermoizolacjaBezpieczeństwo Dzwiękochłonność

Ciepłe i dźwiękoszczelne 
skrzydło z rozwiązaniami dla 

najwyższej trwałości 

Zamek trzypunktowy 
automatyczny - gwarancja 

bezpieczeństwa

Komfortowe systemy 
otwierania - również 

w wersji bez klucza

Zestaw 5 stałych 
i 2 tymczasowych kluczy 

w standardzie!

Atestowana wkładka 
antywłamaniowa 

- bezpieczeństwo wsparte 
wygodą korzystania

lat gwarancji 

Smart

Dla programu 
„Czyste Powietrze“

Otwieranie
bez klucza

Bezpieczny pakiet 
czteroszybowy

Ościeżnica i skrzydło 
gwarantująca odpowiednią 
termoizolację i wytrzymałość

Zawiasy rolkowe lub ukryte 
- estetyka i trwałość

Próg z przegrodą 
i termo-poszerzeniem 

- dla idealnego 
i ciepłego montażu

Zestaw 7 kluczy

(zapytaj sprzedawcę)

3 najwyższa 
klasa klimatyczna

WodoszczelnośćSztywność
konstrukcji

Tak szczelne, że mogą być 
montowane w miejscu bez 
zadaszenia

(patrz strona 12)

Maty dylatacyjne -  dodatkowe 
wygłuszenie i  zabezpieczenie 
przed odkształcaniem
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NOVA
to aluminiowo-stalowe drzwi ze-
wnętrzne, których elementy zostały 
dobrane tak, by stworzyć kompletny 
projekt dla domu. Aluminiowa oścież-
nica jest ciepła i trwała, a stalowe 
skrzydło zapewnia bezpieczeństwo  
i doskonale izoluje od hałasu, chłodu  
i wilgoci.

Dzięki gamie wzorów i szerokim 
możliwościom personalizacji ide-
alnie wpiszą się w Twój pomysł na 
dom. Drzwi NOVA sprawdzą się do-
skonale zarówno w nowych, jak i re-
montowanych domach.
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Termoizolacja WodoodpornośćDzwiękochłonność

Idealne połączenie?
NOVA kolorystycznie łączy się z bramami, oknami i ogrodzeniami WIŚNIOWSKI. NOVA 

to drzwi aluminiowo-stalowe. Aluminiowa ościeżnica zapewnia im najwyższą trwałość 

i odporność na warunki atmosferyczne. Stalowe skrzydło to bezpieczne rozwiązanie, 

które zapewnia ochronę przed hałasem i chłodem.

Ościeżnica aluminiowa 
produkowana na wymiar

Aluminiowy próg  
z przegrodą termiczną 
(opcja)

Antywłamaniowe nawet 
bez zaryglowania kluczem 

w klasie RC2 - przy pochwycie 
ze strony zewnętrznej

Wkładka standardowa  
z 3 kluczami

Trzy zawiasy - łatwa 
regulacja w trzech 
płaszczyznach

6 bolców 
antywyważeniowych
- bezpieczeństwo 
w standardzie!

Szeroka gama 
klamek i uchwytów

Ciepłe skrzydło 78mm
- odpowiednia termoizolacja, 
cisza i bezpieczeństwo

lat gwarancji 

Dla programu 
„Czyste Powietrze“

Otwieranie
bez klucza

Bezpieczeństwo

Bezpieczny pakiet 
trzyszybowy

Tak szczelne, że mogą być 
montowane w miejscu 

bez zadaszenia

NOVA to mieszanka tego, co powinny mieć drzwi idealne. Szerokie możliwości 
personalizacji, najlepsze projekty i jakościowe materiały to fundament 
doskonałego projektu. 

Połącz to wszystko w swoich wymarzonych drzwiach!
Zeskanuj kod i zobacz jeszcze więcej! 

(patrz strona 12)

Sztywność
konstrukcji
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NEXIO
wyjątkowa jakość drzwi w bardzo ko-
rzystnej cenie. Konstrukcja stworzona 
przez naszych specjalistów ma w so-
bie wszystko, by stać się funkcjonalnym 
elementem domu. NEXIO gwarantuje 
wodoszczelność, odporność na wiatr 
oraz wysoką termoizolacyjność 

Jest to więc produkt, który spełnia 
kluczowe wymagania stawiane przed 
drzwiami zewnętrznymi dla domu
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Termoizolacja Wodoodporność

Standard pełen korzyści
NEXIO to funkcjonalne i energooszczędne rozwiązanie, które jest świetnym wyborem 

dla wszystkich budujących i remontujących. Pięć wzorów z linii NEXIO to wyjątkowa 

jakość w bardzo korzystnej cenie i oryginalne wzornictwo dopasowane do bram, okien 

i ogrodzeń WIŚNIOWSKI.

Stalowe skrzydło 
- bezpieczne i solidne

Ościeżnica z PVC – trwała 
i sztywna dzięki stalowemu 

wzmocnieniu

Czarny próg tworzywowy - 
elegancki i trwały element 
drzwi

Trzy zawiasy 3D - 
z osłonkami

Opcje personalizacji – 
wybierz wzór, kolor  
i praktyczne akcesoria

Dwa zamki - opcjonalnie 
zamek trzypunktowy - 

bezpieczeństwo

Szczelne i ciepłe – system 
uszczelek chroni pełen 

obwód ościeżnicy

lata gwarancji 

Pewność na lata
 – testowane na ponad 

200 000 cykli (otwarcie 
i zamknięcie)

Dla programu 
„Czyste Powietrze“

NEXIO to rozwiązanie, które sprawdzi się w nowych i remontowanych budynkach.
 

Zapewnij sobie ciepło i komfort z drzwiami NEXIO! 
Zeskanuj kod i zobacz jeszcze więcej! 

Trwałość

Szeroka paleta barw 
dostępna w okleinach 

drewnopodobnych 



DRZWI10

Masz wybór. 

Amsterdam I
kolor: miedź
szyld dzielony 

Liverpool I
kolor: stal nierdzewna
szyld dzielony 

Liverpool III
kolor: czarny (mat)
szyld dzielony 

Jupiter I
kolor: stal nierdzewna
(imitacja) szyld dzielony 

Neptun
kolor: czarny (mat)
szyld dzielony 

Standard
kolor: stal nierdzewna
szyld podłużny 

Haga I
kolor: inox
szyld podłużny 

Diana
kolor: anoda czarna, inox
szyld dzielony klasa RC

Mars
kolor: anoda czarna, inox
szyld dzielony klasa RC

P5 
 30 mm

stal nierdzewna

Q5 
 40x20 mm

stal nierdzewna

Q5 
 40x40 mm

stal nierdzewna

Q10 
 40x20 mm

stal nierdzewna

Q10 
 40x20 mm

czarny

PROFILO 04 
 100x20 mm

stal nierdzewna

PROFILO 04
 100x20 mm

czarny mat

P10
 30 mm

 40 mm

stal nierdzewna

P10
 30 mm

 40 mm

czarny

Haga I
kolor: czarny matowy, 
szyld podłużny 

CREO

NOVA

NEXIO

Klamka czy pochwyt?

Kolekcja pochwytów dostępna dla drzwi CREO i NOVA
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Kolory standardowe

Okleiny
Isquaerit landit, noneseq. Isquae-
rit landit, noneseq. 
Okleiny

Kolory DECOR

Kolory specjalne

Doświetle 
prawe

Doświetle 
lewe

Doświetle 
prawe + lewe

Doświetle prawe
+ górne naświetle

Doświetle lewe
+ górne naświetle

Doświetle prawe + 
lewe + naświetle

Naświetle górne

Kolory HOME INCLUSIVE

BIKOLOR
Dzięki opcji Bikolor malowane 
w mat strukturze drzwi CREO mogą mieć inny 
kolor od strony zewnętrznej i wewnętrznej. 

RAL 9010 RAL 7035 RAL 7037 Żeliwo 

RAL 5004 RAL 5003 RAL 9005 RAL 7047

Złoty dąb
2178001-167

Dąb naturalny
3118076-168

Woodec Turner 
Oak Malt - F4703001

Woodec Turner Oak 
Toffe  F4703004 

Daglesia
3152009-167

Ciemnoszary jedwab
F436-7003

Dąb bagienny
3167004-167

RAL 5021

RAL 7000RAL 6021

HI SMOKE GREEN HI WILLOW GREEN HI FERN GREEN HI DEEP GREEN

HI COMFORT GREY HI WARM STONE HI QUARTZ GREY HI BROWN STONE

Aby zobaczyć więcej kolorów zeskanuj kod 
lub wejdz na stronę www.wisniowski.pl

HI TRUE BLUE HI MARINA HORIZON HI ANTHRACITE HI MODERN GRAPHITE

HI MOODY CORAL HI FLAME RED HI MODERN MAROON HI DEEP BROWN

WinchesterAnteak

Wenge  
(ciemny dąb)

MahońHeban

Tytan Dąb Pinia Beton

RAL 1018 RAL 3003 RAL 4004

RAL 7032 RAL 7033

Kolor, okleina, a może coś specjalnego?

Może więcej światła?

BESTSELLER

NOWOŚĆ

Irish Oak
3211305-1148

(mat struktura)

(mat struktura)
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Bezpieczeństwo.
Dostęp bez klucza

Funkcja czasowa
Drzwi z antabą to trend ostatnich kilku lat. Dzięki funkcji 
dziennej możesz korzystać z nich w maksymalnie komfortowy 
i bezpieczny sposób. Korzystaj z niej w maksymalnie wygodny 
sposób: włączaj i wyłączaj funkcję za pomocą przycisku. 
Zapomnij o kluczu, nie rezygnuj z bezpieczeństwa i komfortu.

Przyciski do funkcji czasowej  dla drzwi NOVA i CREO 
– wewnętrzny i zewnętrzny 

OneGO 
- wielofunkcyjny czytnik, 
który zmieni Twoje drzwi! 

Z OneGO drzwi możesz otworzyć: 

• czytnikiem linii papilarnych, max. 100 wzorców 

• klawiaturą kodową, max. 150 kodów 

• RFID: chip-kartą i przywieszką, max. 200 RFID-mediów 

• smartfon – za pomocą aplikacji 

• poprzez administrowanie użytkownikami z poziomu aplikacji

• nielimitowaną liczbą kodów eKey

Funkcja czasowa. Jak to działa? 
Zeskanuj kod QR i zobacz jak łączy 
komfort z funkcjonalnością.

Ułatwione wejście do środka bez 
rezygnowania z bezpieczeństwa

Nie musisz zawsze mieć przy 
sobie klucza do domu

Wykorzystujesz wszystkie 
zalety drzwi z antabą

Cztery poziomy dostępu:

• czasowy • stały • jednorazowy • cykliczny

*dostępne w wersji czarny/inox 

Wodoszczelny IP66

Odporny na temperaturę

3 SPOSOBY OTWARCIA
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ECO 
wewnętrzne

ECO 
zewnętrzne

Minimalistyczne wzory, uniwersalne przeznaczenie to fundamenty drzwi ECO. To drzwi 

doskonałe do połączenia domu i garażu. Sprawdzą się równie dobrze w kotłowniach, 

jako wejścia do spiżarni i wszystkich pomieszczeń technicznych – nie tylko w domu! 

Będę też odpowiednie do wszelkich budynków gospodarczych.

Drzwi boczne Drzwi panelowe

Aluminiowe drzwi panelowe znajdą zastosowanie przede wszyst-
kim jako dodatkowe wejście do garażu z bramą segmentową lub 
rolowaną. Dzięki spójnym wzorom i konstrukcji z tego samego ma-
teriału będą stanowiły funkcjonalny element budynku. 

Drzwi stalowe to prostota konstrukcji połączona z szero-
kim zastosowaniem i funkcjonalnością. Stanowią zestaw 
z uchylnymi i rozwiernymi bramami garażowymi – dzięki 
możliwości zamówienia ich w kolorze i wzorze wypełnienia 
tych właśnie bram.

RC3/SKG

Stalowe drzwi płaszczowe to doskona-

łe rozwiązanie w np. kotłowniach czy 

piwnicach. Idealnie sprawdzą się rów-

nież jako dodatkowe wejście do garażu 

i każdego miejsca, które wymaga odpo-

wiedniej ochrony połączonej z wysokim 

komfortem. Skrzydło drzwi wykonane 

jest z blachy ocynkowanej o grubości 

0,5 do 1,5 [mm] i powlekanej powłoką 

poliestrową lub malowane proszkowo. 

Solidna konstrukcja pozwala montować 

drzwi ECO wewnątrz i na zewnątrz po-

mieszczeń.

ECO. Drzwi stalowe 

Drzwi techniczne.
Komfort na co dzień
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CREO | 300 | HI ANTHRACITE

Drzwi WIŚNIOWSKI
Inspiracje
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WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
33-311 Wielogłowy, Polska 

Produkty zaprezentowane w  materiale zdjęciowym niejednokrotnie 
posiadają wyposażenie specjalne i  nie zawsze są zgodne z  wyko-
naniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w  rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokony-
wania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła 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. • 12/22/PL

/wisniowski_official /wisniowski.group

Marzenia najlepiej realizować kompleksowo, 
oszczędzając czas! Wybierz doskonały zestaw 

bram, okien, drzwi i ogrodzenia, a za całość zapłać 
w wygodnych ratach. Partnerów Handlowych 

WIŚNIOWSKI z programem ratalnym znajdziesz na 
naszej stronie internetowej. 

Już teraz nasze
bramy, okna,
drzwi i ogrodzenia
dostępne w ofercie
ONLINE!

sklep.wisniowski.pl

Zakupy na raty Zakupy online

Gwarancja
na lata 

lat 
gwarancji

Gwarancja na drzwi CREO marki WIŚNIOWSKI 
jest udzielana aż na 10 lat. Jesteśmy pewni, że to 
tylko dmuchanie na zimne, ale chcemy również, 

byś wiedział, że możesz na nas liczyć.

Łączy to, co najlepsze
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Znajdź Punkt Sprzedaży: www.wisniowski.pl/gdzie-kupic

Przekonaj się, że okna WIŚNIOWSKI to najlepszy wybór 
dla Ciebie i Twojego domu.

Szczegóły na: www.wisniowski.pl/dla-domu/drzwi-i-okna


