Artykuï promocyjny

Nowa brama wiele zmienia
Remontujesz garaĝ i podjÈïeĂ decyzjÚ o wymianie starej
bramy? Wykorzystaj ten moment do zwiÚkszenia komfortu
ibbezpieczeñstwa Twojej rodziny. Poniĝej podpowiadamy, jak
dopasowaÊ bramÚ do garaĝu
wbkilku prostych krokach.
1. Rodzaj bramy
Na rynku sÈ dostÚpne róĝne rodzaje bram garaĝowych, ale zdecydowanym liderem sÈ bramy
segmentowe. Dlaczego? SÈ ocieplane, komfortowe w obsïudze i pozwalajÈ na maksymalnie
wykorzystanie przestrzeni zarówno wewnÈtrz
garaĝu, jak i przed nim. DziÚki kilku systemom
prowadzenia i moĝliwoĂci zastosowania profilu renowacyjnego bramy segmentowe KRISPOL
moĝna stosowaÊ w najróĝniejszych warunkach
zabudowy, nawet w przypadku braku nadproĝa i wÚgarków.

2. Poziom izolacji
WiÚkszoĂÊ bram segmentowych jest zbudowana z paneli wypeïnionych piankÈ poliuretanowÈ obgruboĂci ok. 40 mm. ZapewniajÈ one dobrÈ
izolacjÚ cieplnÈ i sprawdzajÈ siÚ takĝe w sytuacji,
gdy garaĝ jest poïÈczony z domem. JeĂli zaleĝy
Ci na najwyĝszym poziomie termoizolacji, pomyĂl o bramach zaprojektowanych dla domów
energooszczÚdnych. Model VENTE K2 RFS 60
jest zbudowany z paneli gruboĂci 60 mm i wyposaĝony w rozszerzony system uszczelnieñ.

3. Automatyka
Brama automatyczna czy nie? Zdecydowanie
tak! Remont garaĝu to dobra okazja do wyposaĝenia bramy w napÚd elektryczny, który staï siÚ juĝ standardem. W naszym klimacie kaĝdy szybko doceni komfort wjeĝdĝania
do garaĝu bez wychodzenia z samochodu.
Waĝne, by napÚd bramy byï dostosowany
do jej rozmiarów i wagi. PamiÚtaj teĝ poïoĝeniu instalacji elektrycznej przed wykoñczeniem Ăcian i sufitu garaĝu!

warto to zrobiÊ. Czasami juĝ kilka centymetrów
robi róĝnicÚ. Bramy marki KRISPOL sÈ produkowane na indywidualne zamówienie i dostÚpne w wymiarach co 1 mm.

5. Zabezpieczenia
Wymiana bramy jest dobrym momentem na
zwiÚkszenie jej bezpieczeñstwa. To szczególnie waĝne, gdy w rodzinie pojawiajÈ siÚ dzieci.
Sprawdě, czy segmenty oferowanej Ci bramy posiadajÈ specjalnie zaprojektowany ksztaït, chroniÈcy palce. Czy w bramie zamontowane jest zabezpieczenie przed opadniÚciem w przypadku
zerwania sprÚĝyn? Czy napÚd bramy jest standardowo wyposaĝony w wyïÈcznik przeciÈĝeniowy, unoszÈcy bramÚ o ok. 10 cm po napotkaniu
na opór? PomyĂl o dodatkowych zabezpieczeniach – rolki jezdne montowane w bramach moĝna wyposaĝyÊ w osïony chroniÈce palce, a bramy automatyczne – w fotokomórki.

vintage czy nowoczesny, bez trudu znajdziesz
coĂ dla siebie. Róĝne wzory przetïoczeñ, kilkadziesiÈt oklein z autorskiej kolekcji 2015, ponad
200 kolorów – wszystko to sprawia, ĝe w ofercie KRISPOL moĝesz wybieraÊ spoĂród niezliczonych wariantów wykoñczenia bramy. DziÚki
spójnej ofercie kolorystycznej moĝesz teĝ jÈ idealnie dopasowaÊ do drzwi i okien.

Masz dalsze pytania, wÈtpliwoĂci? Skonsultuj
siÚ z fachowym doradcÈ. Adresy polecanych Partnerów KRISPOL znajdziesz na
www.krispol.pl.
KRISPOL. BLI¿EJ CIEBIE

4. Wymiary
Czasem z biegiem lat zmieniamy samochody
na wiÚksze i maïa brama zaczyna byÊ uciÈĝliwa. Krótki lub ukoĂny podjazd teĝ moĝe przeszkadzaÊ. JeĂli chcemy podnieĂÊ swój komfort,
a bryïa garaĝu pozwala na poszerzenie wjazdu,

6. Styl
Obecnie przy wymianie bramy nie musisz iĂÊ
na ĝaden kompromis estetyczny. Niezaleĝnie
do tego, czy w domu preferujesz styl klasyczny,

www.krispol.pl
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