BRAMY
GARAŻOWE

UNIKALNA OFERTA NA POLSKIM RYNKU
PALETA MOŻLIWOŚCI

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU
MYŚLIMY O WSZYSTKIM

WYRAŹ SIEBIE
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MONTAŻ
SZYBKI I PROFESJONALNY

SERWIS
POD KONTROLĄ

GWARANCJA
5 LAT

Proces produkcyjny oparty o naj-

Przeglądów okresowych doko-

Wszystkie nasze produkty z linii

nowsze technologie umożliwia

nują wykwalifikowani pracow-

HOME, przy regularnym serwi-

bardzo szybką realizację całego

nicy Autoryzowanych Punktów

sowaniu, objęte są

zamówienia. Dzięki temu można

Serwisowych KRISPOL. Dajemy

systemem gwarancyjnym. Jest

w krótkim czasie i, co najważ-

gwarancję niezawodności pro-

to praktyczne rozwiązanie, któ-

niejsze, jednocześnie zamonto-

duktów i profesjonalnej obsługi

re zapewnia poczucie bezpie-

wać wszystkie elementy.

serwisowej oraz montażowej na

czeństwa na lata.

5-letnim

najwyższym poziomie.

WIRTUALNE STUDIO PROJEKTOWE

www.krispol.pl

200 KOLORÓW RAL
PONAD 40 OKLEIN

PONAD

Wirtualne studio projektowe to narzędzie
wyjątkowe. Ułatwia dokonanie wyboru i pozwala zaprojektować nie tylko bramę, ale
także rolety zewnętrzne, okna i drzwi wej-

Oferta KRISPOL zaspokoi nawet najbardziej wyrafino-

ściowe. Daje możliwość eksperymentowania

wane gusta. Daje ogromne możliwości, ograniczone

z kolorami i wzorami oraz zestawiania poszcze-

właściwie tylko wyobraźnią kupującego. Dokładnie

gólnych elementów. Ogromna paleta możli-

dopasujesz bramę garażową do okien, rolet i drzwi

wości kolorystycznych i wzorniczych pozwoli

wejściowych. Jeśli chcesz podkreślić indywidualny

dopasować wszystkie elementy stolarki, a my

charakter swojego domu, skorzystaj z zaproponowa-

wyprodukujemy je w konfiguracji, która została

nych przez nas detali dekoracyjnych. Dzięki bogatej

wybrana na ekranie.

kolorystyce wszystkich naszych produktów całość będzie idealnie dostosowana do potrzeb mieszkańców
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i niepowtarzalnego stylu budynku.

3

BRAMY ROLOWANE

drzwi boczne

Bramy rolowane to rozwiązanie konstrukcyjne pozwalające

czych. Brama otwiera się pionowo w górę, a pancerz po zwi-

Boczne drzwi garażowe, dopasowane do bramy kolorem

koracyjnych dopasowanych do bramy, zapewnia spójne wy-

na montaż bramy w garażach, w których uzyskać chcemy

nięciu znajduje się w skrzynce na zewnątrz lub wewnątrz ga-

i rodzajem przetłoczeń, umożliwiają dostęp do garażu bez ko-

kończenie elewacji garażu. Dostępne w wersji jedno lub dwu-

maksymalną wolna przestrzeń bezpośrednio pod sufitem,

rażu nad otworem wjazdowym.

nieczności otwierania bramy. Możliwość okleinowania niemal

skrzydłowej.

wszystkich fragmentów drzwi i zastosowanie elementów de-

w przypadku nietypowych garaży i pomieszczeń gospodar-

VENTE RGZ

VENTE RGW

9 KOLORÓW
RAL

8

PONAD
40 OKLEIN

jednoskrzydłowe

PONAD 200
KOLORÓW RAL

dwuskrzydłowe

PONAD
40 OKLEIN
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EFEKTOWNe wykończenie

PRAKTYCZNE rozwiązania

Końcowy efekt wizualny w przypadku bram uzyskuje się do-

ponowanych przez nas ozdobnych detali z wysokiej jakości

Garaż to nie tylko miejsce, w którym parkujemy samochód.

przejazd urządzeniom na kołach bez konieczności podnosze-

bierając nie tylko kolor, czy okleinę do rodzaju przetłoczeń

stali nierdzewnej. Dekoracyjne elementy o eleganckiej mato-

Czasami spełnia funkcję pomieszczenia wymagającego dodat-

nia całej bramy. Znajdziesz w naszej ofercie także najróżniej-

pancerza, ale również fakturę powierzchni paneli. Bramy KRI-

wej powierzchni zastosować można w bramie VENTE K2 RFS

kowych udogodnień i praktycznych rozwiązań. Perfekcyjnym

sze dodatki: przeszklone sekcje aluminiowe lub okna doświe-

SPOL dostępne są w sześciu fakturach. Jeśli chcesz podkre-

i dopasować ich wygląd do elementów ozdobnych w drzwiach

uzupełnieniem bramy garażowej okazują się często boczne

tlające wnętrze garażu o różnym rozmiarze i kształcie, kratki

ślić indywidualny charakter swojego domu, skorzystaj z zapro-

wejściowych do budynku.

drzwi garażowe lub wbudowane drzwi serwisowe. Daje to

wentylacyjne, rygle, zamki. Bramę wyposażyć można w dwu-

możliwość wejścia do garażu przez niski próg, ułatwiający

stronny uchwyt lub klamkę o ergonomicznym kształcie.

KLAMKI I UCHWYTY

DRZWI
SERWISOWE

DETALE DEKORACYJNE
DODATKI

FAKTURY
V–PROFILOWANIE

KOLOR RAL
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MALOWANIE
STRUKTURALNE

SLICK

OKLEINA

WOODGRAIN

KOLOR RAL

DEKORY
DREWNA
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drogocenne ciepło

SOLIDNA konstrukcja

Nasze bramy posiadają jedne z najlepszych właściwości ter-

żem. To rozwiązanie pozwala zatrzymać cyrkulację powietrza

Bez względu na to jak dobrze brama wygląda z zewnątrz, nie

W każdej bramie montujemy zawiasy środkowe, dodatkowo

moizolacyjnych na rynku - U=1,05 [W/m2K] *. W bramach

w miejscach, którymi mogłoby uciekać ciepło. Kształt łuku gór-

należy zapominać o tym, że powinna być przede wszystkim

zwiększające sztywność konstrukcji. Oferujemy 6 typów pro-

segmentowych zastosowaliśmy tzw. ciepłe panele o grubości

nego został tak zaprojektowany, by optymalnie dociskać gór-

solidnie wykonana. Warto zatem sprawdzić, jak brama wyglą-

wadzeń, dzięki którym bez problemu dobrać można pasujące

40 mm, wypełnione pianką poliuretanową i uszczelniliśmy ją

ny panel bramy do nadproża. Brama stała się w ten sposób

da od wewnątrz. W mechanizmach bram stosujemy rozwiąza-

do garażu rozwiązanie. Wszystkie elementy metalowe bram

na całym obwodzie oraz między segmentami. Dodaliśmy tak-

jeszcze bardziej szczelna i bezpieczna.

nia, które ją wzmacniają, ułatwiają montaż i dopasowanie do

są zabezpieczone przed korozją. Jako jedni z nielicznych na

przestrzeni garażu, a także zapewniają niezawodność i este-

rynku malujemy okucia boczne wewnątrz bramy na kolor do-

tyczny wygląd również od środka.

pasowany do koloru paneli.

że dwie wargi przy dolnej uszczelce między panelem a podło-

OCYNK ANTYKOROZYJNY

CIEPŁE
PANELE

ŚRODKOWE ZAWIASY

USZCZELNIENIE
NA OBWODZIE

MALOWANE OKUCIA

USZCZELKA
DWUWARGOWA
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*dotyczy bramy o wymiarach 5000 x 2450
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BEZPIECZNA codzienność

WYGODNA obsługa

Wciąż udoskonalamy nasze produkty, wprowadzając w nich

można także wyposażyć w fotokomórki, która uniemożliwia-

Wygodna brama jest urządzeniem bezproblemowym w obsłu-

Stosujemy w bramach łożyskowane rolki. Zminimalizowaliśmy

rozwiązania

użytkowania

ją zamknięcie, jeśli w świetle bramy znajdzie się przeszkoda.

dze, niezawodnym i cichym. Komfort użytkowania zapewnia

również ilość połączeń na prowadnicach. Dzięki tym rozwiąza-

i zabezpieczające działanie mechanizmów. W każdej bramie

Rolki jezdne montowane we wszystkich bramach dodatko-

między innymi niezawodna automatyka. Mechanizmy zasto-

niom praca bramy jest cicha i płynna. Każdą wyprodukowaną

montujemy dodatkowe zabezpieczenie przed opadnięciem

wo wyposażyć możemy w osłony chroniące palce. Również

sowane w naszych produktach to urządzenia najlepszych,

przez nas bramę, niezależnie od wymiaru, można bez proble-

bramy w przypadku zerwania sprężyny. Napędy posiadają

segmentom bram nadaliśmy specjalnie zaprojektowany, bez-

renomowanych producentów. Gwarantują łatwą i bezproble-

mu otworzyć jedną ręką bez użycia siły. Umożliwiają to dwie

w standardzie wyłącznik przeciążeniowy, który unosi bramę

pieczny kształt.

mową obsługę, a także umożliwiają wpięcie bramy w dowolny

sprężyny skrętne, zapewniające optymalne wyważenie bramy.

poprawiające

bezpieczeństwo

o ok. 10 cm, gdy ta napotka na opór. Bramę automatyczną

system „domu inteligentnego” i instalacje alarmowe.

FOTOKOMÓRKA

DOM
INTELIGENTNY

LEKKA
W OBSŁUDZE

ŁOŻYSKOWANE ROLKI
Z OSŁONKĄ

BEZPIECZNE PANELE
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Krispol Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48,
e-mail: biuro@krispol.pl, www.krispol.pl, facebook.com/KRISPOLpl, youtube.com/KRISPOLvideos
Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi 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 rzeczywistości. Krispol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej
w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione 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.
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Skontaktuj się z nami

