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Bramy garaĝowe – jak wybraÊ najlepszÈ?
Szukasz najlepszej
bramy do nowego lub
remontowanego garaĝu?
Zanim podejmiesz decyzjÚ
obzakupie, sprawdě, na
co trzeba zwróciÊ uwagÚ.
Podpowiemy Ci wbkilku
prostych krokach.
RODZAJ BRAMY
Na rynku sÈ dostÚpne róĝne rodzaje bram
garaĝowych, ale najczÚĂciej wybierane przez
klientów sÈ bramy segmentowe. Dlaczego? SÈ
ciepïe, komfortowe wbobsïudze ibpozwalajÈ
na maksymalne wykorzystanie przestrzeni
zarówno wewnÈtrz garaĝu, jak ibprzed nim.
DziÚki róĝnym systemom prowadzenia
ib estetycznym profilom renowacyjnym,
bramy segmentowe KRISPOL moĝna stosowaÊ
nawet wb bardzo nietypowych warunkach
zabudowy.
TERMOIZOLACJA
WiÚkszoĂÊ bra m segmentow ych jest
zbudowana ze stalowych paneli wypeïnionych
izolatorem – piankÈ poliuretanowÈ obgruboĂci
ok. 40 mm. ZapewniajÈ one dobrÈ izolacjÚ
cieplnÈ ibsprawdzajÈ siÚ takĝe wbsytuacji, gdy
garaĝ jest poïÈczony zb domem. JeĂli zaleĝy
Ci na najwyĝszym poziomie termoizolacji,
skorzystaj zb bram zaprojektowanych dla
domów energooszczÚdnych. Model VENTE
RFS 60 jest zbudowany zb paneli gruboĂci
60 mm ibwyposaĝony wbrozszerzony system
uszczelnieñ.
AUTOMATYKA
Brama automatyczna czy nie? Zdecydowanie
tak! NapÚdy elektryczne do bram sÈ juĝ
standardem. Wb naszym klimacie szybko
docenisz komfort wjeĝdĝania do garaĝu bez
wychodzenia zbsamochodu. Waĝne, by napÚd
bramy byï dostosowany do jej rozmiarów
ib wagi. PamiÚtaj teĝ ob poïoĝeniu instalacji
elektrycznej przed wykoñczeniem garaĝu.
WYMIARY
Czasami zapominamy, jak duĝe znaczenie
dla naszego komfortu majÈ wymiary bramy.

Powinny one uwzglÚdniaÊ m.in. wielkoĂÊ
ib iloĂÊ samochodów czy projekt dziaïki.
Szersza brama zwiÚksza wygodÚ, jeĂli przy
wjeĝdĝaniu do garaĝu musisz manewrowaÊ,
wysoka – jeĂli czÚsto korzystasz zbbagaĝnika
dachowego. Czasami juĝ kilka centymetrów
robi róĝnicÚ. Bramy KRISPOL sÈ dostÚpne
wb wymiarach co 1 mm ib produkowane na
indywidualne zamówienie.
ZABEZPIECZENIA
SzukajÈc bezpiecznej bramy siÚgnij po
sprawdzone rozwiÈzania ib markÚ godnÈ
zaufania. Bramy garaĝowe KRISPOL naleĝÈ do
najczÚĂciej wybieranych wbEuropie. Segmenty
bram posiadajÈ specjalnie zaprojektowany
ksztaït, chroniÈcy palce. Wb kaĝdej bramie
jest montowane zabezpieczenie przed
opadniÚciem wb przypadku zerwania
sprÚĝyn. Standardowym wyposaĝeniem
napÚdów K R ISPOL jest w yïÈcz n i k
przeciÈĝeniowy, który unosi bramÚ ob ok.
10 cm, gdy ta napotka na opór. PomyĂl
ob dodatkowych zabezpieczeniach – rolki
jezdne montowane wb bramach moĝna
wyposaĝyÊ wbosïony chroniÈce palce, abbramy
automatyczne – wbfotokomórki.
STYL
Garaĝ ib brama zwykle sÈ wyeksponowane
we frontowej czÚĂci domu. Warto poĂwiÚciÊ
trochÚ czasu na dopasowanie wyglÈdu bramy
do stylu ib kolorystyki elewacji. Do wyboru
masz róĝne wzory przetïoczeñ, kilkadziesiÈt
oklein zbautorskiej kolekcji KRISPOL, wzory
na wyïÈcznoĂÊ, malowanie gïadkie lub

strukturalne wbdowolnym kolorze. Pomysïy
moĝesz znaleěÊ wb Galerii Inspiracji na
www.galeria.krispol.pl. DziÚki spójnej
ofercie kolorystycznej produktów HOME,
bramÚ moĝesz idealnie dopasowaÊ do okien,
rolet ibdrzwi wejĂciowych.

Masz dalsze pytania, wÈtpliwoĂci?
Skorzystaj zbporad ekspertów publikowanych
na www.krispol.pl lub skonsultuj siÚ
z fachowym DoradcÈ w najbliĝszym
salonie sprzedaĝy – adresy sprawdzonych
Partnerów KRISPOL znajdziesz na stronie
www.krispol.pl.
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