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n CHARAKTERYSTYKA

KRISPOL oferuje wyłącznie najnowocześniej-

sze i najbardziej komfortowe rozwiązania, 

odpowiednie do każdego garażu. Najbardziej 

polecanym typem bram są bramy segmen-

towe. Przy otwieraniu poruszają się po pro-

wadnicach pionowo do góry, a następnie pod 

sufit garażu. W ten sposób można swobodnie 

korzystać z przestrzeni wewnątrz garażu 

i przed nim. Oferta segmentowych bram gara-

żowych obejmuje kilka kolekcji ciepłych bram 

z paneli o grubości 40 mm oraz najcieplejsze 

bramy z paneli o grubości 60 mm − VENTE 

RFS 60. 

n ZALETY

DOSKONAŁA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA
Istotą innowacji najcieplejszych bram są 

solidne panele garażowe o kształcie chronią-

cym palce, grubości 60 mm (na całej wyso-

kości – także w miejscu łączenia z sąsiednimi 

sekcjami), o współczynniku U=0,39 

[W/(m²K)]. To wynik przekładający się na 

współczynnik dla całej bramy na poziomie 

U=0,9 [W/(m²K)] – brama o wymiarach 

5000/2500 mm. Brama jest wyposażona 

w podwójne uszczelnienie dolnego panela. 

Zastosowano w niej także rozwiązanie znane 

z innych bram KRISPOL – kształt łuku gór-

nego zaprojektowany tak, aby optymalnie 

dociskał górny panel bramy do nadproża. 

Brama stała się w ten sposób jeszcze bardziej 

szczelna i bezpieczna.

BEZKOMPROMISOWA ESTETYKA
Bramy VENTE RFS 60 są zbudowane z gład-

kich, eleganckich paneli bez przetłoczeń i są 

dostępne w pełnej ofercie kolorystycznej 

produktów HOME, obejmującej kilkadziesiąt 

oklein, ponad 200 barw z palety RAL i malowa-

nie strukturalne.

BEZPIECZEŃSTWO
Standardowym wyposażeniem bram jest 

zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprę-

żyn, bezpieczna konstrukcja paneli, osłony na 

rolki jezdne, a w bramach automatycznych – 

wyłącznik przeciążeniowy.

DOPASOWANIE DO KAŻDEGO GARAŻU
Bramy VENTE RFS 60 są dostępne w wymiarach 

co 1 mm oraz w trzech typach prowadzeń, 

a minimalne wymagane nadproże wynosi zale-

dwie 150 mm. Daje to ogromne możliwości 

dostosowania do różnych garaży i warunków 

zabudowy. 

n INFORMACJE DODATKOWE

Energooszczędny zestaw 
l OKNA FEN
Kompleksowa oferta HOME marki KRISPOL 

obejmuje także okna, rolety i drzwi wejściowe. 

Wszystkie te produkty są dostępne w obszer-

nej i spójnej kolorystyce. Najwyższej jakości 

okna PVC marki KRISPOL są dostępne w kilku 

systemach. Pasywne okna FEN 85 oraz FEN 

92 spełniają najbardziej rygorystyczne normy 

nowoczesnego budownictwa. KRISPOL oferuje 

także systemy okien przesuwnych HST i PSK. 

l ROLETY ZEWNĘTRZNE KALIMA 
I ŻALUZJE FASADOWE NEVADA
W ofercie KRISPOL można spotkać propozycje 

osłon dla każdego typu budynku, zarówno 

starszego, jak i dopiero powstającego. Oferta 

obejmuje: rolety zewnętrzne: do zabudowy 

(KALIMA RZ), naokienne (KALIMA RN), elewa-

cyjne (KALIMA RS/RR); żaluzje fasadowe stan-

dardowe i naokienne. 

l DRZWI WEJŚCIOWE SOLANO
Aluminiowe, pasywne drzwi wejściowe 

SOLANO są produkowane w oparciu o wyjąt-

kowo wytrzymały i ciepły system profili alu-

miniowych o głębokości zabudowy 90 mm. 

Kolekcja obejmuje nowoczesne i eleganckie 

wzory wypełnień.

SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE

n   KRISPOL Sp. z o.o.

ul. Budowlana 1, Psary Małe, 62-300 Września, tel. 61 662 41 00, faks 61 436 76 48, e-mail: biuro@krispol.pl, www.krispol.pl
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Dom o nowoczesnej bryle, w którym wykorzystano elegancką, ciepłą bramę garażową VENTE RFS, z paneli bez przetłoczeń, w kolorze białym.

Drzwi tarasowe FEN HST 85 są dostępne w kilkudziesięciu okleinach, w tym drewnopodobnych, gładkich i metalizowanych. Kolekcja oklein KRISPOL obejmuje m.in. dekor Carbon o trójwymiarowej strukturze, różne rodzaje antracytów 

i szarości, eleganckie wzory drewnopodobne, np. Sosna antyczna , Sosna palona, Cedr szary.

Systemy zabudowy i kolorystyka rolet zewnętrznych KALIMA pozwalają na ich idealne dopasowanie do projektu domu oraz wyglądu elewacji i stolarki otworowej. Dzięki nowoczesnym systemom sterowania rolety mogą być wy-

posażone m.in. w czujniki klimatyczne czy funkcje antywłamaniowe.
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