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KAŻDY DOM JEST INNY I INNE SĄ WYMAGANIA JEGO MIESZKAŃCÓW, 
ALE KAŻDY POTRZEBUJE ROZWIĄZAŃ GWARANTUJĄCYCH NIEZAWODNOŚĆ 
I BEZPIECZEŃSTWO ORAZ ZAPEWNIAJĄCYCH WYSOKI KOMFORT UŻYTKOWANIA. 

Łączymy pasje

Dlatego KRISPOL oferuje kompleksowe rozwiązania dla domu:  
bramy garażowe, okna PVC, rolety zewnętrzne i drzwi wejściowe 
dostarczane w jednym czasie przez jednego, sprawdzonego 
producenta, objęte jednolitym systemem serwisowym i gwarancją.

Dodatkowo oferujemy unikalną możliwość dowolnego wyboru 
kolorystyki i wykończenia wszystkich elementów, tak aby tworzyły 
niepowtarzalny styl Twojego domu.



Aby bezpieczeństwo Twojej rodziny było całkowite, 
bramy Krispol wyposażone są w zabezpieczenia 
przed skutkami pęknięcia sprężyn i linki stalowe 
o podwyższonym współczynniku wytrzymałości. 
Konstrukcja paneli uniemożliwia przytrzaśnięcie 
palców, podczas ruchu bramy. Bramy automatyczne 
wyposażone są w wyłączniki przeciążeniowe 
przerywające pracę bramy po natrafieniu na osobę lub 
przedmiot. Montowane na życzenie klienta fotokomórki 
powstrzymają zamykanie bramy, gdy wbiegnie pod nią 
dziecko lub zwierzę.

Aby zabezpieczyć twój dom przed złodziejami nasze 
bramy automatyczne wyposażone są w blokadę 
dociskową chroniącą przed podniesieniem z zewnątrz. 
W bramach obsługiwanych ręcznie, stosujemy zamek 
zatrzaskowy, obsługiwany z obydwu stron i zamykany 
na klucz.

BEZPIECZEŃSTWO
I GWARANCJA 

Konstrukcja segmentów  
chroniąca przed przytrzaśnięciem palców

Wysoki poziom izolacji termicznej 

Wysoki poziom izolacji akustycznej 

Wyłączniki przeciążeniowe 
powstrzymujące zamykanie bramy

Blokada dociskowa 
chroniąca przed otwarciem z zewnątrz

Dzięki konstrukcji z ocynkowanej ogniowo 
stali i wypełnieniu paneli bezfreonową pianką 
poliuretanową, nasze bramy są trwałe i stabilne 
przy równoczesnym zapewnieniu doskonałej 
izolacji termicznej i dźwiękowej. 

PRZY REGULARNYM SERWISOWANIU, BRAMY 
KRISPOL OBJĘTE SĄ 5-LETNIĄ GWARANCJĄ.

Nasze produkty posiadają oznakowanie CE 
poświadczające zgodność z dyrektywami Unii 
Europejskiej, którym wyrób ten podlega. Symbol 
ten jest potwierdzeniem, że wyrób spełnia surowe 
europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
i zdrowia użytkowników.



mistral

pasat

maestro

Klasyczne i uniwersalne bramy z wąskim, poziomym 
tłoczeniem pasującym do większości domów.

Stylowe bramy o szerokim, poziomym tłoczeniu. 
Wzornictwo pasujące zarówno do domów o 
wyglądzie klasycznym jak i budowanych w oparciu o 
najnowocześniejsze projekty.

Tłoczone w kasetony panele są idealnym 
uzupełnieniem ciepłego klimatu domów o tradycyjnym 
i rustykalnym charakterze.

KOLEKCJA
GARAŻOWYCH BRAM 

SEGMENTOWYCH



breva

sirocco

Nowoczesny wzór przetłoczeń – V-profilowanie. 
Innowacyjna forma tej bramy pasuje do najnowszych 
trendów światowego designu i świetnie komponuje 
się z nowoczesnym budownictwem. 

Eleganckie bramy zbudowane z segmentów 
pozbawionych przetłoczeń i z gładką strukturą 
powierzchni. Podkreślą styl i charakter każdego 
rodzaju budynku.



ponente
RGZ
Brama garażowa rolowana zewnętrzna,
pancerz bramy zwijany 
w aluminiowej obudowie

levante
RGW
Brama garażowa rolowana wewnętrzna
Brama bez obudowy, pancerz bramy zwijany 
na wale z płytami bocznymi

KOLEKCJA
GARAŻOWYCH BRAM 

ROLOWANYCH

Bramy rolowane Krispol to funkcjonalne i wygodne rozwiązanie dedykowane do obiektów o niestandardowych warunkach zabudowy. 
Nie zajmując miejsca pod stropem, bramy te doskonale nadają się do pomieszczeń w których instalacje podsufitowe uniemożliwiają 
montaż bramy segmentowej.

W standardowym wyposażeniu bramy znajduje się hamulec bezpieczeństwa, chroniący przed jej opadnięciem w razie awarii oraz napęd 
elektryczny z możliwością sterowania radiowego, zintegrowanego z innymi elementami wyposażenia domu.

Nietypowy garaż nie może być powodem do 
ograniczenia wymagań jakościowych i kreatywności 
w wyborze koloru i wyglądu bramy garażowej. 



DRZWI BOCZNE
DO BRAM GARAŻOWYCH 

SEGMENTOWYCH I ROLOWANYCH

Drzwi boczne ułatwiają korzystanie z garażu, umożliwiając dostęp do niego bez konieczności 
otwierania bramy. Aby zapewnić maksymalnie harmonijny wygląd elewacji, oferujemy moż-
liwość wykonania drzwi bocznych w tej samej strukturze i kolorystyce co brama garażowa. 
Istnieje nawet możliwość montażu identycznych elementów dekoracyjnych. 
Teraz nic nie ogranicza Twojej kreatywności!



WYPOSAŻENIE
DODATKOWE 

DODATKI

Detale dokoracyjne

Dla podkreślenia indywidual-
nego charakteru Twojej bra-
my, Krispol oferuje szeroki 
wachlarz detali dekoracyjnych.  
Każdy z detali wykonany jest z 
wysokiej jakości stali szlachet-
nej o grubości 1 mm w kolorze 
szczotkowanego srebra. 

Okna w bramie

Przeszklenia służą nie tylko 
doświetleniu garażu. Bogata 
oferta kształtów i wykończeń 
okienek pozwala na wyko-
rzystanie ich jako elementu 
zdobiącego Twoją bramę seg-
mentową i nadającego jej wy-
jątkowości. Układy przeszkleń 
i ich ilość zależą wyłącznie od 
potrzeb i kreatywności klienta. 

Drzwi serwisowe

Istotnym ułatwieniem dla 
osób korzystających z garażu 
nie tylko przy wprowadzaniu 
i wyprowadzaniu samochodu 
jest zamontowanie w bramie 
drzwi serwisowych. Wyjątko-
wą zaletą naszych drzwi jest 
bardzo niski próg o wysokości 
zaledwie 20 mm - skutecznie 
eliminujący ryzyko potknięcia. 
Bezpieczeństwa drzwi do ga-
rażu strzeże natomiast nowo-
czesny zamek z wielopunkto-
wym ryglowaniem.

Uchwyty i klamki

Dostępne w kolorach czarnym 
i satynowym klamki stanowią 
doskonałe uzupełnienie bramy, 
ułatwiając jej otwieranie. Wy-
posażenie w zamek z wkładką 
patentową umożliwia kontrolę 
dostępu do garażu z zewnątrz. 
Ma to szczególne znaczenie 
w sytuacji przerwy w dosta-
wie energii elektrycznej lub w 
bramach zaprojektowanych do 
obsługi ręcznej.

Prezentowane poniżej mode-
le klamek stanowią NOWOŚĆ 
wprowadzaną do obrotu w IV 
kwartale 2012 roku



Napędy

NAPĘDY WYPOSAŻONE SĄ W ELEKTRONICZNĄ RE-
GULACJĘ WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH, WYŁĄCZ-
NIK PRZECIĄŻENIOWY, FUNKCJĘ – ŁAGODNY START I 
ZATRZYMANIE ORAZ LAMPĘ.

Te doskonale dopracowane elementy charakte-
ryzują się nowoczesnym i estetycznym wzor-
nictwem, świetnymi parametrami technicznymi, 
regulowaną prędkością, prostym programowa-
niem i cichą pracą. Wszystkie te cechy gwarantu-
ją pełen komfort obsługi bramy przy zachowaniu 
wszelkich standardów bezpieczeństwa. 

DO DYSPOZYCJI KLIENTA POZOSTAJĄ NADAJNIKI 
DWU- LUB CZTEROKANAŁOWE UMOŻLIWIAJĄCE 
JEDNOCZESNE STEROWANIE WIELOMA ELEMENTA-
MI WYPOSAŻENIA OBIEKTU NP. BRAMĄ WJAZDOWĄ, 
GARAŻOWĄ I ROLETAMI



B

C

B - KOLOR JAKIEGO SZUKASZ
W stałej ofercie 210 kolorów z palety RAL, 
które zaspokoją najbardziej wyszukane gusta.

C - DEKOR W TWOIM STYLU
Kilkadziesiąt dekorów oklein umożliwia wyjątkowe wy-
kończenie Twojej bramy. Dostępne są okleiny drewnopo-
dobne, imitujące stale szlachetne i kamień oraz ciekawe 
wybarwienia, niedostępne w palecie RAL.

A - FAKTURA ZEWNĘTRZNA PANELI
Woodgrain – doskonałe odwzorowanie ciepłego charak-
teru drewnianych powierzchni. Gładka – gwarancja ele-
ganckiego wykończenia w każdym wybarwieniu

KOLORYSTYKA

A



Zaprojektuj swoją bramę... i nie tylko! 
Wirtualne studio projektowe Krispol to narzędzie wyjątkowe.

TERAZ MOŻESZ ZAPROJEKTOWAĆ BRAMY GARAŻOWE, ROLETY, OKNA 
I DRZWI NAJLEPIEJ  PASUJĄCE DO ELEWACJI TWOJEGO DOMU. OGROMNA 
PALETA MOŻLIWOŚCI KOLORYSTYCZNYCH I WZORNICZYCH POZWALA 
PUŚCIĆ WODZE FANTAZJI I DOPASOWAĆ WSZYSTKIE ELEMENTY 
STOLARKI DO WŁASNEGO GUSTU. 

A CO NAJWAŻNIEJSZE: KRISPOL WYPRODUKUJE JE DLA 
CIEBIE W WYBRANEJ KONFIGURACJI. BĘDĄ OBJĘTE JEDNOLITĄ 
GWARANCJĄ I SYSTEMEM SERWISOWYM A ICH UNIKALNA JAKOŚĆ 
I DOPASOWANIE ZAPEWNIĄ WYJĄTKOWOŚĆ TWOJEMU DOMOWI.

KRISPOL.PL



BRAMY
GARAŻOWE

ROLETY
ZEWNĘTRZNE

DRZWI
WEJŚCIOWE

OKNA
PVC

STOLARKA
ALUMINIOWA

BRAMY I KRATY
ROLOWANE

BRAMY
PRZEMYSŁOWE
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