KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIA DLA DOMU
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Gwarancja spokoju

Komplet stolarki
Budowa domu to dla wielu z nas najważniejsza inwestycja
w życiu. Nic dziwnego, że sam proces inwestycyjny
wydaje się skomplikowany i stresujący. Chcąc go nieco
uprościć, firma KRISPOL stworzyła komplet stolarki dla
domu: bramy, okna, rolety, żaluzje zewnętrzne i drzwi
wejściowe.

RAL i bogatą ofertę oklein,
w tym modne odcienie antracytu i szarości, oraz
designerską okleinę Woodec Dąb Turner, która
wiernie odwzorowuje rysunek drewna.

Sieć komfortowych salonów

Są to rozwiązania energooszczędne, zaprojektowane
dla osób, które myślą o przyszłych oszczędnościach
związanych z codzienną eksploatacją budynku.
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BRAMY GARAŻOWE

KOLORYSTYKA
Bramy segmentowe dostępne są
w ponad 200 kolorach RAL oraz kil
kudziesięciu okleinach. Umożliwia to
doskonałe dopasowanie bramy do
elewacji i innych elementów stolarki.
DRZWI BOCZNE
Idealnym uzupełnieniem bramy są
boczne drzwi garażowe dopasowane
kolorem i rodzajem przetłoczeń. To
estetyczne i praktyczne rozwiązanie.
UCHWYTY I KLAMKI
Bramę wyposażyć możemy w dwu
stronny uchwyt lub klamkę o nowo
czesnym kształcie, które pozwolą bez
wysiłku otwierać i zamykać bramę.

TRENDY
WOODEC DĄB TURNER
To wyjątkowa okleina, która w
 iernie
odwzorowuje rysunek drewna, a także
daje ciekawy efekt haptyczny. Pod pal
cami wyraźnie wyczuwalna jest struk
tura okleiny, przy zachowaniu pełnej
trwałości PVC.
Niezwykły „dębowy” charakter oklei
ny oraz jej matowy wzór sprawdzi się
w wielu projektach i aranżacjach.
BETON
Okleina Beton 2 to idealna propozy
cja dla wszystkich miłośników szarości
i industrialnych wnętrz. Ze względu na
duży udział powierzchni bramy w całej
bryle domu dekor zapewni interesują
cy efekt wizualny, który doda budyn
kowi nowoczesnego, wyrazistego
charakteru i podkreśli indywidualny
charakter inwestycji.

BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZNY KSZTAŁT PANELI
Segmenty bramy posiadają specjalnie zaprojektowany kształt chroniący
palce i gwarantujący bezpieczeństwo podczas użytkowania.

ZABEZPIECZENIE PRZED OPADNIĘCIEM BRAMY
W każdej bramie zamontowane jest zabezpieczenie przed opadnięciem
bramy w przypadku pęknięcia sprężyny.

FOTOKOMÓRKI I CZUJNIKI
Napędy posiadają w standardzie wyłącznik przeciążeniowy, który unosi
bramę o ok. 10 cm, gdy ta napotka na opór. Bramę automatyczną można
także wyposażyć w fotokomórkę, która uniemożliwia zamknięcie, jeśli
w świetle bramy znajdzie się przeszkoda.
CICHA PRACA
Łożyskowane rolki montowane we wszystkich bramach zapewniają płyn
ną i cichą pracę przez długie lata. Dodatkowo możemy je wyposażyć
w osłony chroniące palce oraz ciche obejmy z wkładką PVC (tylko dla
bram DESIGN).
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SEGMENTOWE
VENTE K2 RA

VENTE K2 RC

VENTE K2 RF

VENTE K2 RS

TERMOIZOLACJA
■ panele z pianki poliuretanowej (40 mm)
■	uszczelnienie obwodowe
i międzysekcyjne
■ uszczelka dwuwargowa między
panelem a podłożem.

VENTE K2 RA

Nasze bramy posiadają jedne z najlep
szych właściwości termoizolacyjnych
na rynku – U = 1,0 [W/m2K]*.
*(dla bramy 5000 x 2450 mm)

SLICK OKLEINA

VENTE
K2 RCS

VENTE
K2 RSS

VENTE
K2 RFS

SLICK RAL

VENTE
RCS

VENTE
RSS

VENTE
RFS

MALOWANIE
STRUKTURALNE

VENTE
RCS

VENTE
RSS

V-PROFILOWANIE

VENTE
K2 RM

WOODGRAIN RAL

VENTE
K2 RC

VENTE
K2 RS

VENTE
K2 RA

Dla domów energooszczędnych
mamy ofertę specjalną: bramy
Vente K2 RFS 60 (bez przetłoczeń)
oraz Vente K2 RCS 60
(z efektownym wąskim przetłocze
niem) o grubości panela 60 mm.
Te wyjątkowo ciepłe bramy posiadają
dodatkowo podwójne
uszczelnienie dolnego panela,
uszczelnienia międzysekcyjne oraz
uszczelkę obwodową dwuwargową.
Umożliwia to osiągnięcie
współczynnika U = 0,9 [W/m2K]*.

VENTE
K2 RF

JAKOŚĆ NA LATA
Wszystkie elementy metalowe bram
zabezpieczamy przed korozją.

VENTE
RFS

KOMFORTOWA OBSŁUGA
Dzięki specjalnemu układowi sprę
żyn każdą bramę, niezależnie od wy
miaru, można bez wysiłku otworzyć
jedną ręką.

NIEZAWODNA AUTOMATYKA
Automatyka naszych bram, to urzą
dzenia renomowanych producentów
pozwalające na wpięcie w dowolny
system „domu inteligentnego”.

www.krispol.pl
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DRZWI BOCZNE
I GARAŻOWE

Oferta wypełnień drzwi bocznych
i garażowych jest całkowicie spójna
z ofertą bram garażowych KRISPOL.
Obejmuje profile bram rolowanych oraz
panele bram segmentowych w kilku
wzorach i szerokiej kolorystyce.

KOLORYSTYKA
Drzwi boczne i garażowe są dostępne w ponad 200
kolorach RAL oraz kilkudziesięciu okleinach. Umoż
liwia to ich doskonałe dopasowanie do pozostałych
elementów stolarki i elewacji domu.

BEZPIECZEŃSTWO
DODATKOWY ZAMEK JEDNOPUNKTOWY
dodatkowy punkt ryglowania skrzydła drzwiowego znacząco podnosi
odporność drzwi bocznych na włamanie.

ZAMEK WIELOPUNKTOWY
zapewnia najwyższe bezpieczeństwo – przy przekręceniu klucza stalowe
trzpienie i haki ryglują drzwi w kilku punktach na różnej wysokości.

SREBRNE OKUCIA
okucia w kolorze anody srebrnej są eleganckim i estetycznym rozwią
zaniem do każdego modelu drzwi. Ich zaletą są klamki z szyldami
o niewidocznych śrubach, także od strony wewnętrznej.

WKŁADKA O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI
do wkładki o zwiększonej odporności klasy C dołączona jest karta kodo
wa klucza – wyłącznie na jej podstawie można go skopiować. Wyposa
żenie opcjonalne.
TRZPIENIE ANTYWYWAŻENIOWE
uzupełniają mocną konstrukcję drzwi. Trzpień utrudnia wyważenie skrzydła
z ościeżnicy.
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SYSTEM DRZWI
DB 75
PANEL GRUBOŚCI

60 mm

 system drzwi
jednoskrzydłowych
 trzykomorowe profile
głębokości
77 mm z przekładkami
termicznymi
 dodatkowa uszczelka
szczotkowa
 izolowany termicznie
ciepły próg

PRÓG ALUMINIOWY
Nasze drzwi boczne i garażowe stan
dardowo wyposażone są w dyskret
ny i elegancki, a zarazem bardzo trwa
ły i odporny na warunki zewnętrzne
próg aluminiowy.

Wypełnienie:
segmenty grubości
60 mm

SYSTEM DRZWI
DB 60 / DG 60
 system drzwi jednoi dwuskrzydłowych
 trzykomorowe profile
o głębokości
60 mm z przekładkami
termicznymi
 dodatkowa uszczelka
EPDM uszczelnia
połączenie skrzydła
z progiem
 próg izolowany
termicznie
Wypełnienie:
segmenty grubości
40 mm

SYSTEM DRZWI
DB 51
 system drzwi
jednoskrzydłowych
 profile głębokości
51 mm
 dodatkowa uszczelka
szczotkowa
uszczelnia połączenie
skrzydła z progiem
 próg aluminiowy
Wypełnienie:
segmenty grubości
40 mm lub profile
bramy rolowanej

GAŁKO-KLAMKA
Z ELEKTROZACZEPEM
Blacha zaczepowa może być wypo
sażona w elektrozaczep z funkcją
dzień / noc, która umożliwia swo
bodne otwieranie drzwi, gdy tego
potrzebujemy, a zarazem skutecz
ne ich zabezpieczanie, np. na noc.

KLAWIATURA KODOWA
Umożliwia kontrolę dostępu do
domu, który można zaszyfrować
nawet 9 cyfrowym kodem.

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY
Wygodny mechanizm domykający
drzwi za użytkownika.

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH
Nowoczesne rozwiązanie skutecz
nie zabezpiecza drzwi, a jednocześ
nie umożliwia szybki i wygodny do
stęp do domu dla całej rodziny.

www.krispol.pl
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OKNA BEZ OGRANICZEŃ.
WYBIERZ ALUMINIUM.
FEN 86 A

Pierwszy w ofercie HOME profil aluminiowy
FEN86A, to propozycja dla osób, które poszukują
nowoczesnych i indywidualnych rozwiązań. Wy
bór takiego systemu pozwala na nieograniczone
możliwości konstrukcyjne i zastosowanie „bram
światła”, w postaci ogromnych i bardzo mod
nych przeszkleń we wszystkich typach obiektów.
Wysokie parametry FEN86A pozwalają na osiąg
nięcie Uw na poziomie od Uw = 0,9 [W/m2K]*
i Uw = 0,8 [W/m2K]** dla okna tarasowego.
*	Dotyczy okna referencyjnego o wymiarach 1230×1480 mm
**	Dotyczy okna tarasowego o wymiarach 1700×2100 mm

OKNA PVC

KOLORYSTYKA
Oferujemy okleinowanie 1- lub 2-stronne, a także opcję
Bikolor, czyli okleinowanie jednocześnie w dwóch
różnych kolorach z ponad kilkudziesięciu oklein.

NIETYPOWE KSZTAŁTY
Okna dostępne są w nietypowych kształtach, takich
jak łuki i trójkąty. Wszystko dopasowane do indywi
dualnego stylu i charakteru budynku.
SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH HST I PSK
Drzwi tarasowe podnoszono- i uchylno-przesuwne poz
walają na zastosowanie dużych przeszkleń. Nowoczes
ne okucia i klamki ułatwiają obsługę ciężkich skrzydeł
i zapewniają bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.
OKNA ENERGOOSZCZĘDNE
Myślisz o zbudowaniu domu o minimalnym zapotrze
bowaniu na energię? Wśród produktów marki KRISPOL
znajduje się okno FEN 92, dla którego współczynnik
przenikania ciepła wynosi Uw=0,75 [W/m²K]*.
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FEN 92

■ 6-komorowy profil
■ głębokość profilu 92 mm
■ 3-szybowe przeszklenie
■ nietypowe kształty
■ energooszczędne pakiety
2- lub 3- szybowe o szerokości
do 48 mm
■okleinowanie 1- lub 2-stronne
oraz opcja Bikolor
■ profile klasy A o grubych ścian
kach
■bogaty wybór wyposażenia
dodatkowego
Uw = 0,75 [W/m2K]*
Dla szyby 48 mm Ug = 0,5

OKUCIA ANTYWŁAMANIOWE
„Grzybki” antywłamaniowe, zaczepy
antywyważeniowe, czujniki magne
tyczne, klamka Secustik z mechani
zmami zabezpieczającymi skutecznie
powstrzymają włamywacza.
FEN
76

FEN
82

FEN
92

ELEGANCKI ZGRZEW
Dzięki nowoczesnej technologii oczysz
czania naroży w miejscu połączenia
profili, gwarantujemy wyjątkową este
tykę i jakość wykończenia.
FEN
76

FEN
82

FEN
92

FEN 82

■ 6-komorowy system profili
■ współczynnik przenikania cie
pła do Uw = 0,72 W/m²K
■ głębokość zabudowy 82 mm
■ energooszczędne 3-szybowe
pakiety z grubością szklenia
do 48 mm oraz możliwością
zastosowania niskoemisyj
nych szyb ECLAZ
■ izolacja akustyczna: do 46 dB
■ sztywne, stalowe, zamknięte
wzmocnienie ościeżnicy (spe
cjalnie zaprojektowany kształt
wzmocnienia tworzy dodatko
wą, 7. komorę w ościeżnicy)
■ uszczelka środkowa w oścież
nicy
■ 7-komorowa listwa podpara
petowa z podwójnym uszczel
nieniem
■ głębokość osadzenia szyby
22 mm

FEN 76 5S (FEN 76 5R)

■ 5-komorowy profil
■ głębokość pofilu ramy i skrzydła
76 mm (FEN 76 5S)
■ głębokość profilu ramy – 76 mm,
skrzydło półzlicowane 82 mm
(FEN 76 5R)
■ energooszczędne pakiety
2- lub 3- szybowe o szerokości
do 44 mm
■ nietypowe kształty
■ ponad 200 kolorów dla
nakładek aluminiowych
w systemie FEN76 5S
■ okleinowanie 1- lub 2-stronne
oraz opcja Bikolor
Uw = 0,82 [W/m2K]*
Dla szyby 44 mm Ug = 0,5

CIEPŁA RAMKA
Ciepła ramka międzyszybowa do
stępna w kilku wariantach kolory
stycznych poprawia współczynnik
przenikania ciepła i redukuje konden
sację pary wodnej.
FEN
76

FEN
92

UKRYTE ZAWIASY – SELECT
Estetyczny wygląd, ułatwiona pielę
gnacja i wygodna obsługa również
ciężkich skrzydeł – możliwy montaż
we wszystkich systemach okiennych.
FEN
76

FEN
82

FEN
92

ZAŚLEPKA PRZECIWKURZOWA
Pielęgnację okien ułatwi specjalna
uszczelka. Dopasowane kolorystycz
nie gumowe wypełnienie rowka,
eliminuje gromadzenie się kurzu
w szczelinie ościeżnicy.
FEN
76

FEN
82

FEN
92

LISTWA PODPARAPETOWA
Stosowana w standardzie 5-komo
rowa i 7-komorowa listwa podpa
rapetowa z podwójnym uszczel
nieniem usprawnia prawidłowy
montaż i staje się dodatkowym
uszczelnieniem parapetu.
FEN
76*

* Dotyczy okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm

FEN
82

FEN
82**

FEN
92*

* 5-cio komorowa – dotyczy FEN76/92;
**7-mio komorowa – dotyczy FEN82
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ROLETY ZEWNĘTRZNE
KOLORYSTYKA
Pancerz rolety dostępny jest w niemal 20 kolorach,
a obudowa, tak jak inne produkty KRISPOL, w ponad
200 kolorach RAL i kilkudziesięciu okleinach.
CODZIENNY KOMFORT
Rolety najlepiej osłonią od zimna, wiatru, śniegu,
deszczu i promieni słonecznych. Niezależnie od pory
roku zapewnią intymność i wyeliminują hałasy dobie
gające z zewnątrz.
MOSKITIERY
Dzięki roletom ze zintegrowanymi moskitierami, spełni się
marzenie o przespaniu nocy przy szeroko otwartych
oknach. Do mieszkania wpada czyste powietrze, a komary
zostają na zewnątrz.

BEZPIECZEŃSTWO
PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE
Funkcja wykrywania przeszkody wbudowana w napędy elektryczne ma za zadanie
chronić użytkowników i urządzenie. Po wykryciu przeszkody mechanizm cofa
pancerz, a w przypadku przymarznięcia zatrzymuje silnik.
WIESZAKI BLOKUJĄCE
Doskonałe zabezpieczenie przed podniesieniem pancerza z zewnątrz dostępne
w roletach z napędem elektrycznym.
RYGIEL AUTOMATYCZNY
Blokuje pancerz po jego całkowitym opuszczeniu i odblokowuje przy otwarciu za
pomocą taśmy lub sznurka. Stosowany w roletach z napędem ręcznym.
INTEGRACJA Z ALARMEM
Rolety z napędem elektrycznym mogą współpracować z inteligentnymi insta
lacjami – alarmami i sterowaniem grupowym. Mogą też pracować samodzielnie,
symulując obecność domowników.
REALNE OSZCZĘDNOŚCI REDUKCJA STRAT CIEPŁA NAWET DO 37%!
KRYTYCZNE MOSTKI
Mostki termiczne powsta
ją najczęściej na obwodzie
okna. Montaż rolet niwe
luje wynikające z nich
ubytki ciepła.
 IEPŁY PANCERZ
C
Pancerz rolety wypełniony
jest trwałą pianką poliure
tanową, o bardzo korzyst
nym współczynniku izola
cyjności i hamuje przepływ
ciepła.
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5ºC

12ºC

DODATKOWA IZOLACJA
Skrzynka rolety jest tak montowana
by unikać strat ciepła. W typie naokien
nym dodatkową izolację zapewnia
wkładka z neoporu.

20ºC

PODUSZKA POWIETRZNA
Między pancerzem całkowicie opusz
czonej rolety a całą powierzchnią
okna tworzy się tzw. „poduszka” nie
ruchomego powietrza, która pełni funk
cję dodatkowego izolatora.
Współczynnik
Okno
Okno
Okno
przenikania ciepła U
energo- standar
pasywne
(W/m²K)
oszczędne dowe

Okno
starego
typu

Brak rolety

0,8

1,0

1,3

2,6

Roleta opuszczona

0,68

0,82

1,01

1,65

Poprawa

15%

18%

22%

37%

WYMIARY PANCERZY

ELEWACYJNE
KALIMA RS
system obudowy aluminiowej
Ścięta pod kątem 45º lub zaokrąglana
skrzynka montowana jest nad oknem,
na elewacji lub we wnęce okiennej.
Montaż nie wymaga zaplanowania
w projekcie budynku, ani wymiany okna.
Pancerz: M3, M4 lub M5.

SKRZYNKA
ŚCIĘTA 45º
ALUMINIOWA

SKRZYNKA
PÓŁOKRĄGŁA
ALUMINIOWA

SERWISOWANIE
Z ZEWNĄTRZ
BUDYNKU

M3

M4

M5

DO ZABUDOWY
KALIMA RZ
system obudowy aluminiowej
Skrzynka montowana jest w nadpro
żu, a prowadnice we wnęce okiennej.
Umożliwia to obudowanie i ocieplenie
rolety. System wymaga zaplanowania
w projekcie architektonicznym.
Pancerz: M3 lub M4.

SKRZYNKA
UKRYTA W NADPROŻU
ALUMINIOWA

STEROWANIE RĘCZNE
Rolety obsługiwane ręcznie zwijane
są za pomocą taśm lub sznurków.
Nawijarki wyposażyć można w korbę
ułatwiającą obsługę dużych rolet.

SERWISOWANIE
Z ZEWNĄTRZ
BUDYNKU

NAOKIENNE
KALIMA RN
system obudowy PVC
Roletę montuje się wraz z oknem.
Skrzynka zostaje umieszczona we
wnęce pod nadprożem. Może zostać
dodatkowo jedno- lub obustronnie
obudowana. Stosuje się ją w nowych
budynkach i podczas wymiany okien.
Pancerz: M3 lub M4.

SKRZYNKA
ZABUDOWANA
JEDNOSTRONNIE
(OD ZEWNĄTRZ)

SKRZYNKA
ZABUDOWANA
JEDNOSTRONNIE
(OD WEWNĄTRZ)

SKRZYNKA
ZABUDOWANA
OBUSTRONNIE

SKRZYNKA
BEZ ZABUDOWY

STEROWANIE AUTOMATYCZNE
Popularnym rozwiązaniem jest wy
posażenie rolety w silnik elektryczny
i obsługa za pomocą przełącznika na
ścianie lub pilota.

SERWISOWANIE
Z WNĘTRZA
POMIESZCZENIA

NAOKIENNE
KALIMA RT
system obudowy PVC
Roleta montowana wraz z oknem.
Skrzynkę umieszczoną we wnęce pod
nadprożem można zaizolować wkład
ką neoporową lub jednostronną zabu
dową. System stosuje się w nowych
budynkach i podczas wymiany okien.
Pancerz: M3 lub M4.

SKRZYNKA
BEZ ZABUDOWY

SKRZYNKA
ZABUDOWANA
JEDNOSTRONNIE
(OD ZEWNĄTRZ)

INTEGRACJA Z OKNEM
Dzięki integracji rolet z oknami uzy
skujemy wysokie parametry izola
cyjności akustycznej i termicznej.
Dodatkową korzyścią jest dopaso
wany kolor obu produktów.

www.krispol.pl
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DRZWI WEJŚCIOWE

ZALETY SYSTEMU
 izolowane profile – przekładka
bimetaliczna w profilach
 izolowany próg – przekładki
termiczne, poliamidowe
w progu
 dodatkowa uszczelka EPDM
 guma dylatacyjna o grubości
4 mm
 panel obustronnie nakładkowy
– jednolita płaszczyzna
 niewidoczne odwodnienie
 dodatkowy wkład termiczny
wewnątrz profili
 okładzina zewnętrzna z blachy
aluminiowej o grubości 3 mm
 okładzina wewnętrzna z blachy
aluminiowej o grubości 2 mm
 pianka izolacyjna PU G-60 kg/m3

9 0 mm

BEZPIECZEŃSTWO
TRZPIENIE ANTYWYWAŻENIOWE
 uzupełnienie mocnej konstrukcji drzwi
 skutecznie utrudniają wyważenie skrzydła z ościeżnicy

ZAWIASY ROLKOWE
 wytrzymałe i eleganckie
 standardowe wyposażenie drzwi SOLANO
 14 klasa wytrzymałości CE

AUTOMATYCZNY ZAMEK WIELOPUNKTOWY
 automatyczne ryglowanie drzwi po zamknięciu bez konieczności
użycia klucza
 wysoki standard bezpieczeństwa klasy C

ZAWIASY UKRYTE
 całkowicie niewidoczne przy zamkniętych drzwiach
 wysoki stopień bezpieczeństwa

WKŁADKA ANTYWŁAMANIOWA
 wyposażona w kartę identyfikacyjną z kodem nacięcia klucza
 odporna na próby manipulacji elektronicznych i mechanicznych

12

MODEL S101

MODEL S108

R

R

S

S

MODEL S102

MODEL S109

R

R

S

S

MODEL S103

R
S

MODEL S105

MODEL S201

MODEL S205
R
S
O

MODEL S206
R
S
O

MODEL S301
R

R
S

S

O

O

MODEL S202

MODEL S302

R

R

R

S

S

S

O

O

MODEL S106

MODEL S203
R

R

S

S

S

O

O

MODEL S204

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH
 możliwość połączenia z czytni
kiem za pomocą sieci bluetooth
poprzez aplikację na smartfonie
 szybki, wygodny i ultranowoczesny
dostęp do domu dla całej rodziny

KLAWIATURA KODOWA
 pewna i wygodna kontrola
dostępu do domu
 możliwość połączenia za pomocą
sieci bluetooth poprzez aplikację
na smartfonie

MODEL S303

R

MODEL S107

SAMOZAMYKACZ UKRYTY
 możliwość dostosowania
do indywidualnych preferencji
 dyskretny i wygodny

SZYBY ANTYWŁAMANIOWE
 zwiększona wytrzymałość szkła
potwierdzona w specjalistycznych
laboratoriach

MODEL S304

R

R

R

S

S

S

O

O

WIZJER ELEKTRONICZNY
 rozwiązanie dla osób starszych
i rodzin z dziećmi
 znacząco poprawia jakość
widoku za drzwiami

UNIKALNA OFERTA KOLORYSTYCZNA
R

MALOWANIE W KOLORACH RAL
malowanie gładkie według palety RAL
obejmującej ponad 200 kolorów

S

MALOWANIE STRUKTURALNE
malowanie strukturalne
w kilkudziesięciu wzorach struktur

O

OKLEINOWANIE
okleinowanie w dowolnym
wzorze z autorskiej kolekcji oklein,
zawierającej kilkadziesiąt wzorów

NADAJNIKI ZDALNE
 możliwość obsługi pilotem
nawet 4 urządzeń np. bramy
garażowej, wjazdowej i 2 par
drzwi wejściowych
 wygodne dla osób
niepełnosprawnych

www.krispol.pl
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ROLOWANE BRAMY GARAŻOWE
OGÓLNE INFORMACJE
Bramy rolowane to rozwiązanie konstrukcyjne pozwalające
na montaż bramy w garażach, w których uzyskać chcemy
maksymalną wolną przestrzeń bezpośrednio pod sufitem,
w przypadku nietypowych garaży i pomieszczeń gospodarczych.
Brama otwiera się pionowo w górę, a pancerz po zwinięciu
znajduje się w skrzynce na zewnątrz lub wewnątrz garażu nad
otworem wjazdowym.
Do bram można domówić drzwi garażowe DB51 oraz DB60
wypełnione tymi samymi profilami co brama i w tej samej
kolorystyce.
Bramy przewidziane do zastosowania rezydencjonalnego
o intensywności użytkowania do kilu razy na dobę

KOLORYSTYKA:
 malowanie RAL, skrzynki, prowadnic, listwy dolnej
 okleinowanie grupa 1 oraz 2 płaszcza,
 kolory standardowe płaszcza, biały, ciemnobrązowy,
srebrny, szary, antracyt, brązowy, beżowy, złoty dąb
 kolory standardowe prowadnicy i listwy dolnej, biały,
jasnoszary, ciemnobrązowy, brązowy

Rolowana brama garażowa dzięki swojej konstrukcji zapewnia maksymalną ilość miejsca na parko
wanie zarówno w samym garażu, jak i przed nim. Również obszar sufitu pozostaje wolny i może
być dodatkowo wykorzystany. Bramę garażowe rolowane to RGZ oraz RGW. Bramy RGW to roz
wiązanie przeznaczone do montażu i pracy wewnątrz budynku natomiast RGZ jest przystosowane
do pracy i montażu na zewnątrz budynku.
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VENTE RGW

VENTE RGZ

8 KOLORÓW

8 KOLORÓW

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE
OGÓLNE INFORMACJE
Żaluzje zewnętrzne (fasadowe) zyskują popularność na
polskim rynku. To nowoczesny element, który dodaje lekkości
bryle budynku. Żaluzje fasadowe montowane sa na zewnątrz
i dedykowane do obiektów o dużej powierzchni okien lub
szklanych fasad.

GŁÓWNE ATUTY ROZWIAZANIA:







izolowane profile – przekładka bimetaliczna w profilach
lekka i prosta konstrukcja aluminiowa
ochrona i termoregulacja
wysoka klasa powłok lakierniczych
płynne sterowanie żaluzją
gwarancja jakości

LEKKA I PROSTA KONSTRUKCJA ALUMINIOWA
Prowadnice, lamele oraz rynna dolna wykonane są
z aluminium odpornego na czynniki atmosferyczne oraz
dodatkowo zabezpieczone są wysokiej jakości lakierami.
Ciężar własny żaluzji wynosi średnio 2-3 kg na m², i nie
stanowi istotnego obciążenia dla konstrukcji budynku.

WYSTEPUJĄ
W DWÓCH
SZEROKOŚCIACH:

WYSOKA KLASA POWŁOK LAKIERNICZYCH
Lamele żaluzji pokryte są wysokiej jakości lakierami
odpornymi na działanie warunków atmosferycznych
i dostępne są w wybranych kolorach wg palety RAL.
Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych
kolorów z palety RAL po wcześniejszym uzgodnieniu
indywidualnych warunków realizacji zamówienia.

OCHRONA PRZED HAŁASEM
I ODPORNOŚĆ NA WARUNKI POGODOWE
Żaluzje fasadowe skutecznie zmniejszają natężenie
hałasu, oraz posiadają dodatkowe stabilizatory
w postaci bocznych prowadnic i stalowych linek
w osłonie z PCV zabezpieczających elewacje przed
czynnikami pogodowymi.

LAMELA C80

LAMELA Z90
C80 – lamela w kształcie
litery C o szerokości 80 mm
(możliwość obrotu 180°)
Z90 – lamela w kształcie
litery Z szerokości 90 mm

RODZAJE ŻALUZJI ZEWNĘTRZNYCH
Żaluzja zewnętrzna
standardowa
z profilem C80 lub Z90

Żaluzja zewnętrzna
naokienna CB
z profilem C80 lub Z90

AUTOMATYKA POGODOWA
Soliris Uno automatyka
słoneczno-wiatrowa
z czujnikiem
Czujnik natężenia światła
do Chronis L (2m)

www.krispol.pl
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KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU

MONTAŻ
SZYBKI I PROFESJONALNY

SERWIS
POD KONTROLĄ

www.youtube.com/c/KRISPOLofficial

5 LAT

www.facebook.com/KRISPOLpl

Skontaktuj się z nami

Krispol Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, tel. +48 61 662 41 00, e-mail: biuro@krispol.pl

Aktualizacja: 27.06.2019 r.

Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie sta
nowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny. Przedstawione zdjęcia
i rysunki produktów mają charakter poglądowy
i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywi
stości. Krispol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej
w każdym czasie. Powoływanie się na przedsta
wione w folderze elementy graficzne lub opisy
celem sprzedaży produktów dokonywane jest
na odpowiedzialność podmiotu dokonującego
tej sprzedaży i nie rodzi skutków karnych dla
Krispol Sp. z o.o.

www.krispol.pl

GWARANCJA

