GARÁŽOVÉ BRÁNY

VÝROBKY PRE DOM

UNIKÁTNA PONUKA NA TRHU
PALETA MOŽNOSTÍ
PREDSTAVTE SI

VIAC AKO

200 FARIEB RAL

Niekoľko desiatok druhov
syntetických fólií
Ponuka KRISPOL vyhovie aj rafinovanému vkusu. Poskytuje ohromné možnosti obmedzené len
predstavivosťou kupujúceho. Garážovú bránu dôkladne prispôsobíte do okien a vchodových dverí.
Ak chcete zvýrazniť individuálny charakter svojho domu, použite nami navrhované dekoračné detaily. Vďaka širokej farebnej škále našich výrobkov bude celok ideálne prispôsobený potrebám
bývajúcich a neopakovateľnému štýlu budovy.
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KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE DOM
MYSLÍME NA VŠETKO

5
MONTÁŽ
RÝCHLA A
PROFESIONÁLNA

SERVIS
POD KONTROLOU

ZÁRUKA
5 ROKOV
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VIRTUÁLNE PROJEKTOVÉ štúdio
Virtuálne projektové štúdio je výnimočné
zariadenie. Uľahčuje vykonanie voľby a
umožňuje projektovať nielen bránu, ale
taktiež vonkajšie rolety, okná a vchodové dvere. Poskytuje možnosť experimentovania s farbami, vzormi jednotlivých
elementov. Ohromná paleta farebných
odtieňov a dizajnu umožňuje prispôsobiť
všetky časti a my ich vyrobíme v konfigurácii, ktorú ste si zvolili na obrazovke.

www.krispol.eu
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Sekcionálne brány

brány na mieru

Brána je jedným z najdôležitejších bodov záverečnej úpravy budovy. Musí
byť funkčná, solídna, bezpečná a vzhľadom prispôsobená fasáde. Všetky
tieto podmienky spĺňajú brány firmy KRISPOL. Najčastejšie volené riešenie
sú sekcionálne brány. Spôsob, akým fungujú, poskytne možnosť získania
maximálneho priestoru pre automobil parkujúci pred garážou i na príjazde.
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VENTE K2 RC (MISTRAL)
Úzke rebrovanie je populárnym vzorom, vhodným pre domy rôznych štýlov. Jedným z
jeho tromfov je atraktívny pomer ceny k vysokej kvalite brán.

VIAC AKO 200
FARIEB RAL
Niekoľko desiatok
druhov syntetických
fólií
5 ŠTRUKTÚR
yy
yy
yy
yy
yy

SLICK DÝHA
SLICK RAL
ŠTRUKTURÁLNE maľovanie
WOODGRAIN DEKORY DREVA
WOODGRAIN RAL

VENTE K2 RS (PASAT)
Široké rebrovanie je vzorom, ktorý sa osvedčí rovnako v domoch s klasickým, ako aj
moderným vzhľadom. Zaujímavá alternatíva pre úzke rebrovanie.

VIAC AKO 200
FARIEB RAL
Niekoľko desiatok
druhov syntetických
fólií
4 ŠTRUKTÚRY
yy
yy
yy
yy

SLICK DÝHA
SLICK RAL
ŠTRUKTURÁLNE maľovanie
WOODGRAIN RAL

VENTE K2 RF (SIROCCO)
Brána bez rebrovania je elegantnou, jednoduchou formou. Dobre sa kombinuje s
rôznymi architektonickými riešeniami. Štýl tejto brány je možné zvýrazniť použitím
originálnych dekoračných detailov.

VIAC AKO 200
FARIEB RAL
Niekoľko desiatok
druhov syntetických
fólií
3 ŠTRUKTÚRY
yy SLICK DÝHA
yy SLICK RAL
yy ŠTRUKTURÁLNE maľovanie
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Sekcionálne brány

VIAC AKO 200
FARIEB RAL

Takmer neobmedzené možnosti záverečnej úpravy umožňujú vytvárať
inovačné a neopakovateľné riešenia. Sekcionálne brány je možné prispôsobiť
rôznym typom garáží a šírke vjazdu aj do dvojitých garáží. Vysoký štandard
prevedenia zaručuje komfort, bezpečnosť a pohodlie používania, aj výbornú
tepelnú izoláciu.
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VENTE K2 RA (MAESTRO)
Vzor v kazetách odporúčame osobám, ktoré oceňujú kúzlo a teplo domova tradičného
alebo rustikálneho charakteru. Ponúkame možnosť dizajnu kaziet v dvoch variantoch –
v dlhých aj krátkych kazetách.

VIAC AKO 200
FARIEB RAL
ZLATÝ DUB,
ORECH
2 štruktúry
yy SLICK DÝHA
yy WOODGRAIN RAL

VENTE K2 RM (BREVA)
V - profilovanie je vzorom, ktorý dáva bránam výnimočný, moderný vzhľad. Inovačná
forma sa ideálne kombinuje s najnovšími architektonickými smermi.
VIAC AKO 200
FARIEB RAL
štruktúra
V–PROFILOVANIE
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BRÁNY ROLOVACIE A BOČNÉ DVERE

Niekoľko desiatok druhov
syntetických fólií

Rolovacie brány svojim konštrukčným riešením umožňujú montáž v garážach,
v ktorých chceme získať voľný priestor bezprostredne pod stropom v prípade
netypických garáží a hospodárskych miestností. Brána sa otvára zvisle hore a
pancier sa po zvinutí nachádza v skrinke zvonka alebo vo vnútri garáže nad
vjazdovým otvorom.
Bočné garážové dvere prispôsobené bráne farbou aj druhom rebrovania,
umožňujú prístup do garáže bez nutnosti otvárania brány. Možnosť dyhovania takmer všetkých častí dverí a použitie dekoračných detailov prispôsobených k bráne, zabezpečuje kompaktnú záverečnú úpravu fasády garáže. Sú
dostupné v jednokrídlovej alebo v dvojkrídlovej verzii.
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VENTE RGZ (PONENTE) - so skriňou

9 FARIEB

Niekoľko desiatok
druhov syntetických
fólií

VENTE RGW (LEVANTE) - bez skrine

9 FARIEB

Niekoľko desiatok
druhov syntetických
fólií

jedno a dvojkrídlové
bočné dvere
VIAC AKO 200
FARIEB RAL

Niekoľko desiatok
druhov syntetických
fólií
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efektná ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA
Záverečný vizuálny efekt sa v prípade brán získava zosúladením nielen farby
alebo dyhy do druhu rebrovania panciera, ale taktiež štruktúry povrchu
panelov. Brány KRISPOL sú dostupné v šiestich štruktúrach. Ak chcete
zvýrazniť individuálny charakter svojho domu, využite nami navrhované
ozdobné detaily z nehrdzavejúcej ocele vysokej kvality. Dekoračné elementy
s elegantným matovým povrchom je možné použiť v bráne VENTE K2 RFS
a prispôsobiť ich vzhľad k ozdobným častiam vo vchodových dverách do
budovy.

DEKORAČNÉ DETAILY

KĽUČKY A ÚCHYTY

povrchové štruktúry
V – PROFILOVANIE

SLICK

FARBA RAL
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ŠTRUKTURÁLNE MALOVANIE

WOODGRAIN

DÝHA

FARBA RAL

DEKORY DREVA

PRAKTICKÉ RIEŠENIA

Garáž nie je len miesto, v ktorom parkujeme automobil. Niekedy plní funkciu
miestnosti vyžadujúcej dodatočné a praktické riešenia. Perfektným doplnením
garážovej brány sú často bočné garážové dvere alebo vstavané servisné
dvere. Poskytujú možnosť vstupu do garáže cez nízky prah, umožňujúci
prejazd zariadeniam na kolesách bez nutnosti dvíhania celej brány. V našej
ponuke tiež nájdete najrôznejšie doplnky: presklené hliníkové sekcie alebo
okná rôznych rozmerov a tvarov, vetracie mriežky, zásuvky a zámky. Bránu
je možné vybaviť dvojstranným úchytom alebo kľučkou s ergonomickým
úchytom.
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DRAHOCENNÉ TEPLO

1

TEPLÉ
PANELY

3

TESNENIE
S DVOMA VÝSTUPKAMI

UTESNENIE
NA OBVODE

2

2
4
1
5

Sekcionalne brány od firmy KRISPOL sa vyznačujú tými najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré môžete nájsť na trhu: U = 1,12 [W/m²K]*, a v
prípade oteplenej brány VENTE K2 RFS 60 dokonca U = 0,9 [W/m²K]*. Sú
zhotovené z panelov s hrúbkou 40 alebo 60 mm, ktoré sú vyplnené polyuretánovou penou a sú utesnené aj medzi jednotlivými segmentmi. Brána je
pri spodnom okraji vybavená dvomi prídavnými tesniacimi lištami, ktoré sa
dotýkajú podlahy. Tvar horného oblúka bol navrhnutý tak, aby najvyšší panel
mohol čo najlepšie priľnúť k hornému rámu brány. Oteplená brána VENTE
K2 RFS 60 je vyrobená z hrubších panelov, je vybavená dvomi tesneniami v
spodnej časti, ďalej tesnením medzi jednotlivými panelmi a prídavnými tesnením po celom obvode brány, ktorá potláča tepelné mosty, ktoré vznikajú medzi stenou a rohmi.
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kvalitná KONŠTRUKCIA

Bez ohľadu na to, ako dobre brána vyzerá zvonka, je nesporné, že musí byť
predovšetkým kvalitne montovaná. Treba teda skontrolovať, ako brána vyzerá vo vnútri. V mechanizmoch brán používame riešenia, ktoré ju zosilňujú,
uľahčujú montáž a prispôsobenie k priestoru garáže a zabezpečujú spoľahlivosť a estetický vzhľad aj z vnútra. V každej bráne montujeme stredné závesy, ktoré dodatočne zvyšujú pevnosť konštrukcie. Ponúkame 6 typov vedení,
vďaka ktorým je možné bez problému vybrať do garáže najvhodnejšie riešenie. Všetky kovové časti brán sú zabezpečené pred koróziou. Ako jedni z prvých na trhu maľujeme bočné kovanie vo vnútri brány farbou prispôsobenou
farbe panelov.

ANTIKORÓZNE POZINKOVANIE
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STREDNÉ ZÁVESY

5

MAĽOVANÉ KOVANIE
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* vzťahuje sa na brány s rozmermi 5000 x 2500
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POHODLNÁ OBSLUHA

INTELIGENTNÝ
DOM

ĽAHKÁ obsluha

Pohodlná brána je pri obsluhe bezproblémovým spoľahlivým a tichým zariadením. Komfort používania zabezpečuje aj spoľahlivá automatika. Mechanizmy
používané v našich výrobkoch sú zariadeniami najlepších, renomovaných výrobcov. Zaručujú jednoduchú a bezproblémovú obsluhu a umožňujú zapojenie
brány do ľubovoľného systému „inteligentného domu” a poplašné inštalácie.
V bránach používame kolieska s ložiskami. Zminimalizovali sme počet spojení
na vodiacich lištách. Vďaka týmto riešeniam je práca brány tichá a plynulá.
Každú nami vyrobenú bránu, nezávisle od rozmeru, je možné bez problému
otvoriť jednou rukou bez použitia sily. Umožňujú to dve pružiny, ktoré zabezpečujú optimálne vyváženie brány.
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každodenná bezpečnosť
Nepretržite zdokonaľujeme naše výrobky, zavádzajúc do nich riešenia
zlepšujúce bezpečnosť používania a zabezpečujúce fungovanie mechanizmov. V každej bráne montujeme dodatočné zabezpečenia pred opadnutím
brány v prípade pretrhnutia pružiny. Pohony majú štandardne namontovaný
vypínač proti preťaženiu, ktorý dvíha bránu o cca 10 cm, keď sa stretne s
odporom. Automatickú bránu je možné taktiež vybaviť fotobunkami, ktoré
znemožnia zatvorenie, ak sa v svetle brány ocitne prekážka. Jazdné kolieska montované vo všetkých bránach môžeme dodatočne vybaviť krytmi chrániacimi prsty. Brány majú naprojektovaný špeciálny bezpečný tvar. Naše brány spĺňajú najnovšie európske bezpečnostné normy.

LOŽISKOVÉ kolieska
S KRYTOM

FOTOBUNKA

BEZPEČNÉ PANELY
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www.krispol.eu

Krispol Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września,
tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48, e-mail: biuro@krispol.pl
Výrobný závod č. 1
Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września

Tento materiál má reklamný charakter. Predstavené obrázky a
nákresy výrobkov majú ilustračný charakter a môžu sa líšiť od
skutočne ponúkaných výrobkov. Spoločnosť Krispol sp z o.o. si
vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v ponuke výrobkov.
Odvolávanie sa na grafické prvky alebo opisy predstavené v tomto
materiály za účelom predaja výrobkov je na vlastnú zodpovednosť
subjektu, ktorý taký predaj vykonáva, a nemá právne účinky pre
spoločnosť Krispol sp. z o.o.

Tlač brožúry bola 15.12.2014 r.

Výrobný závod č. 2
ul. Strzykały 4, 62-300 Września

Skontaktujte sa s nami

