ile to kosztuje – propozycja firmy

KRISPOL

Bramy garażowe KRISPOL – wybrane kolekcje 2008
Klienci wybierając bramy garażowe poszukują rozwiązań indy-

MAESTRO (K2 RA) - DLA MIŁOŚNIKÓW TRADYCJI

widualnie dopasowanych do swoich potrzeb: funkcjonalnych,

Wzór kasetonów sto-

atrakcyjnych cenowo i estetycznych – komponujących się z cha-

sowany w bramach

rakterem budynku.

MAESTRO idealnie
prezentuje się w do-

Charakterystyka ogólna

mach o tradycyjnym
charakterze. Kolekcję

MISTRAL (K2 RC) – NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE
Wąskie poziome prze-

tę szczególnie poleca-

tłoczenia stosowane

my klientom ceniącym

w bramach MISTRAL na-

urok i ciepło domów

leżą do ulubionych wzo-

o klasycznej stylistyce.

rów polskich Klientów,

Faktura woodgrain na

którzy cenią je za uni-

zewnętrznej powierzch-

wersalny i naturalny

ni bram MAESTRO pod-

wygląd, przypominają-

kreśla ich naturalny styl

cy ułożone poziomo deski. Atutem kolekcji jest także atrakcyj-

i ułatwia pielęgnację.

ny stosunek ceny do wysokiej jakości bram. Faktura woodgrain,

Dodatkową zaletą bram MAESTRO jest wyposażenie segmentów

stosowana na powierzchni zewnętrznej bram MISTRAL, nie tylko

w uszczelkę, która poprawia właściwości termoizolacyjne bra-

podkreśla ich naturalny charakter, ułatwia również ich pielęgna-

my. Bramy dostępne są w liniach: Classic – produkowane

cję. Zaletą bram MISTRAL jest także fakt, iż doskonale kompo-

w określonych wymiarach oraz Design – produkowane dokład-

nują się z roletami zewnętrznymi Krispol montowanymi w oknach

nie na podany wymiar. Cena brutto: od 2501 zł

i drzwiach balkonowych. Bramy dostępne są w liniach: Classic
– produkowane w określonych wymiarach oraz Design – produ-

ZONDA (K2 RG DEKOR) - EKSKLUZYWNE ROZWIĄZANIA

kowane dokładnie na podany wymiar.

Kolekcja ZONDA obejmuje bramy z gładkich

Cena brutto: od 2196 zł

segmentów, wykańczanych od zewnątrz

SIROCCO (K2 RF) - NOWOŚĆ 2008
SIROCCO to najnowsza

Dekorami Oklein –

kolekcja bram w ofercie

stosowanymi również

Krispol. Obejmuje bra-

przez najlepszych pro-

my z segmentów bez

ducentów okien PCV.

przetłoczeń, ze struk-

Bramy ZONDA są idealnym rozwiązaniem dla szczególnie wymaga-

turą woodgrain na ze-

jących Klientów, którzy pragną zachować jednolitą kolorystykę sto-

wnętrznej powierzchni.

larki otworowej całego domu. Atutem bram ZONDA jest także gładka

To połączenie ele -

powierzchnia ich segmentów, która zapewnia bramom elegancki

ganckiej, prostej formy bramy i jej naturalnego wyglądu

i ponadczasowy charakter. Doskonałym uzupełnieniem prostego

idealnie komponuje się z różnymi rozwiązaniami architektonicz-

wzornictwa kolekcji są detale dekoracyjne w kilkunastu nowoczes-

nymi i dobrze sprawdza się w każdym domu. Bramy SIROCCO

nych kształtach, nadające bramom ekskluzywny i niepowtarzal-

w kolorze białym z pewnością zachwycą zwolenników nowo-

ny wygląd. Segmenty stosowane przy produkcji bram ZONDA

czesnych rozwiązań architektonicznych, osobom ceniącym

spełniają najwyższe wymogi jakościowe, dzięki czemu bramy te

ciepłe i naturalne kolory Krispol proponuje bramy SIROCCO

charakteryzuje największa niezawodność działania oraz bezpie-

w dekorach drewna: złoty dąb, orzech. Bramy dostępne są w li-

czeństwo obsługi. Bramy dostępne są w linii Design – produko-

niach: Classic – produkowane w określonych wymiarach oraz

wane dokładnie na podany wymiar.

Design – produkowane dokładnie na podany wymiar.

Cena brutto: od 4209 zł

Cena brutto: od 2330 zł
KRISPOL Sp. z o.o.
ul. Budowlana 1, Psary Małe, 62-300 Września
tel. 061 662 41 00, faks 061 436 76 48
e-mail: biuro@krispol.pl, www.krispol.pl
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