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1. Rodzaj bramy  
Na rynku s  dost pne ró ne rodzaje bram gara-
owych, ale zdecydowanym liderem s bramy 

segmentowe. Dlaczego? S  ocieplane, komfor-
towe w obs udze i pozwalaj  na maksymalnie 
wykorzystanie przestrzeni zarówno wewn trz 
gara u, jak i przed nim. Dzi ki kilku systemom 
prowadzenia i mo liwo ci zastosowania profi-
lu renowacyjnego bramy segmentowe KRISPOL 
mo na stosowa  w najró niejszych warunkach 
zabudowy, nawet w przypadku braku nadpro-
a i w garków.

2. Poziom izolacji 
Wi kszo  bram segmentowych jest zbudowa-
na z paneli wype nionych piank  poliuretano-
w  o grubo ci ok. 40 mm. Zapewniaj  one dobr
izolacj  ciepln  i sprawdzaj  si  tak e w sytuacji, 
gdy gara  jest po czony z domem. Je li zale y
Ci na najwy szym poziomie termoizolacji, po-
my l o bramach zaprojektowanych dla domów 
energooszcz dnych. Model VENTE K2 RFS 60 
jest zbudowany z paneli grubo ci 60 mm i wy-
posa ony w rozszerzony system uszczelnie .

3. Automatyka
Brama automatyczna czy nie? Zdecydowanie 
tak! Remont gara u to dobra okazja do wy-
posa enia bramy w nap d elektryczny, któ-
ry sta  si  ju  standardem. W naszym klima-
cie ka dy szybko doceni komfort wje d ania 
do gara u bez wychodzenia z samochodu. 
Wa ne, by nap d bramy by dostosowany 
do jej rozmiarów i wagi. Pami taj te  po o-
eniu instalacji elektrycznej przed wyko -

czeniem cian i sufitu gara u!

4. Wymiary
Czasem z biegiem lat zmieniamy samochody 
na wi ksze i ma a brama zaczyna by  uci li-
wa. Krótki lub uko ny podjazd te  mo e prze-
szkadza . Je li chcemy podnie  swój komfort, 
a bry a gara u pozwala na poszerzenie wjazdu, 

warto to zrobi . Czasami ju  kilka centymetrów 
robi ró nic . Bramy marki KRISPOL s  produ-
kowane na indywidualne zamówienie i dost p-
ne w wymiarach co 1 mm.

5. Zabezpieczenia
Wymiana bramy jest dobrym momentem na 
zwi kszenie jej bezpiecze stwa. To szczegól-
nie wa ne, gdy w rodzinie pojawiaj  si  dzieci. 
Sprawd , czy segmenty oferowanej Ci bramy po-
siadaj  specjalnie zaprojektowany kszta t, chro-
ni cy palce. Czy w bramie zamontowane jest za-
bezpieczenie przed opadni ciem w przypadku 
zerwania spr yn? Czy nap d bramy jest stan-
dardowo wyposa ony w wy cznik przeci enio-
wy, unosz cy bram  o ok. 10 cm po napotkaniu 
na opór? Pomy l o dodatkowych zabezpiecze-
niach – rolki jezdne montowane w bramach mo -
na wyposa y  w os ony chroni ce palce, a bra-
my automatyczne – w fotokomórki.

6. Styl
Obecnie przy wymianie bramy nie musisz i
na aden kompromis estetyczny. Niezale nie 
do tego, czy w domu preferujesz styl klasyczny, 

vintage czy nowoczesny, bez trudu znajdziesz 
co  dla siebie. Ró ne wzory przet ocze , kilka-
dziesi t oklein z autorskiej kolekcji 2015, ponad 
200 kolorów – wszystko to sprawia, e w ofer-
cie KRISPOL mo esz wybiera  spo ród niezli-
czonych wariantów wyko czenia bramy. Dzi ki 
spójnej ofercie kolorystycznej mo esz te  j  ide-
alnie dopasowa  do drzwi i okien.  

Masz dalsze pytania, w tpliwo ci? Skonsultuj 
si  z fachowym doradc . Adresy poleca-
nych Partnerów KRISPOL znajdziesz na 
www.krispol.pl.

KRISPOL. BLI EJ CIEBIE

Remontujesz gara  i podj -
e  decyzj  o wymianie starej 
bramy? Wykorzystaj ten mo-

ment do zwi kszenia komfortu 
i bezpiecze stwa Twojej rodzi-
ny. Poni ej podpowiadamy, jak 
dopasowa  bram  do gara u

w kilku prostych krokach.

Nowa brama wiele zmienia

www.krispol.pl
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