GARÁŽOVÉ BRÁNY

VÝROBKY PRE DOM

KOMPLEXNÁ
PONUKA
Výrobky KRISPOL ponúkajú plnú slobodu pri výbere farby všetkých
druhov výplní stavebných otvorov. Garážové brány môžeme dôkladne
prispôsobiť oknám, vonkajším roletám a vchodovým dverám. Vďaka
širokej ponuke farebných odtieňov budú všetky prvky ideálne
prispôsobené potrebám a charakteru budovy.
Všetky farebné varianty sa týkajú výrobkov HOME, t. j.: garážové
brány, okná, rolety a vchodové dvere.
Realizujeme všetky originálne, kreatívne nápady našich zákazníkov.
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ESTETIKA
A ODTIENE
Široká paleta farebných a dizajnových riešení umožňuje prispôsobiť
všetky prvky brán vlastnému vkusu.

RÔZNE VARIANTY KONEČNÉHO PREVEDENIA
Môžete vytvoriť individuálny charakter Vášho domu zodpovedajúci
jeho veľkosti a architektonickej forme vďaka výberu z bohatej ponuky
dekórov, panelov a štruktúr.

ŠIROKÁ PONUKA OLEPOVACÍCH FÓLIÍ
V snahe držať krok so súčasnými trendmi zavádzame nové dekóry,
ako napr. karbón, sivý céder, antická borovica, antracity, beton,
Woodec Dub Turner.
Ponuka olepovacích fólií zahŕňa niekoľko desiatok vzorov a je zladená
v rámci všetkých výrobkov z ponuky HOME.
Viac inšpirácií nájdete na:

galeria.krispol.pl

3

SEKČNÉ BRÁNY
Brána je jedným z najdôležitejších prvkov prispievajúcich k vzhľadu
budovy. Musí byť praktická, spoľahlivá, bezpečná a zladená so
vzhľadom fasády. Všetky tieto požiadavky spĺňajú brány značky
KRISPOL. Najobľúbenejším riešením sú segmentové brány. Vďaka
spôsobu ich fungovania získavame maximálny priestor pre vozidlo
parkujúce v garáži a na príjazdovej ceste.
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VÝROBOK NA MIERU
VIAC AKO 200 FARIEB RAL
NIEKOĽKO DESIATOK DEKÓROV

VENTE K2 RC
Úzke prelisy sú populárnym vzorom, ktorý harmonizuje s rôznymi
štýlmi domov. Jednou z výhod tohto riešenia je atraktívny pomer
ceny a vysokej kvality brán.

POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA PANELOV:
y
y
y
y
y

dekór SLICK
SLICK RAL
štruktúrny náter
WOODGRAIN – DEKÓRY NAPODOBŇUJÚCE DREVO
WOODGRAIN RAL

VENTE K2 RS
Široký prelis je populárny vzor, ktorý je vhodný na budovy s klasickým
aj moderným vzhľadom. Zaujímavá alternatíva pre úzke prelisy.

POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA PANELOV:
y
y
y
y
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dekór SLICK
SLICK RAL
štruktúrny náter
WOODGRAIN RAL

VENTE K2 RF
Brána bez prelisov sa vyznačuje elegantnou, jednoduchou formou.
Ideálne sa komponuje s rôznymi architektonickými riešeniami. Štýl tejto
brány môžete zdôrazniť použitím odvážnejších farieb z palety RAL
alebo dekórov s výraznou štruktúrou dreva, ako napr. antická borovica.

POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA PANELOV:
y
y
y
y

dekór SLICK
SLICK RAL
štruktúrny náter
WOODGRAIN RAL
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SEKČNÉ BRÁNY
Takmer neobmedzené možnosti konečnej úpravy dovoľujú vytvárať
inovačné a neopakovateľné riešenia. Segmentové brány môžete
prispôsobiť rôznym typom garáží a šírke vjazdu – vhodné sú aj pre
dvojité garáže. Vysoký štandard prevedenia zaručuje komfort,
bezpečnosť a pohodlie počas prevádzky, zabezpečuje tepelnú izoláciu.
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VÝROBOK NA MIERU
VIAC AKO 200 FARIEB RAL

VENTE K2 RM
Profil V je vzor, ktorý dodá bráne výnimočný, moderný vzhľad.
Inovačná forma ideálne ladí s najnovšími architektonickými trendmi.

POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA PANELOV:
PROFIL V
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VENTE K2 RA
Kazetový vzor odporúčame osobám, ktoré doceňujú čaro a teplo
domov s tradičným alebo rustikálnym charakterom.

BIELA

POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA PANELOV:
y WOODGRAIN RAL
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ZATEPLENÁ BRÁNA
PANEL 40 ALEBO 60 mm
Segmentové brány KRISPOL sú konštruované z panelov s hrúbkou
40 mm vyplnených polyuretánovou penou a utesnených po celom
obvode aj medzi segmentmi. Tvar horného oblúku je navrhnutý tak,
aby optimálne pritlačoval horný panel brány k nadpražiu. Vďaka tomu
sa tieto brány vyznačujú jedným z najlepších ukazovateľov tepelnej
izolácie na trhu: U = 1,12 [W/m2K]*.

Panel s hrúbkou 40 mm.

Panel s hrúbkou 60 mm.

U = 1,12 [W/m2K]*.

U = 0,9 [W/m2K]*.

40 mm

*v prípade brány s rozmermi 5000 x 2500 mm
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Pre energeticky úsporné domy máme špeciálnu ponuku: bránu
VENTE K2 RFS 60 s hrúbkou zvýšenou na 60 mm. Táto mimoriadne
teplá brána má dodatočné dvojité tesnenie spodného panela,
tesnenia medzi sekciami a celoobvodové tesnenie zamedzujúce
vzniku tepelných mostov medzi stenou a uhlovými profilmi. Vďaka
tomu je možné dosiahnuť súčiniteľ U = 0,9 [W/m²K]*.

SOLÍDNA
KONŠTRUKCIA
Bez ohľadu na vonkajší vzhľad brány, nesmieme zabúdať, že musí
byť predovšetkým spoľahlivá. Je vhodné si tiež preveriť, ako brána
vyzerá zvnútra. V mechanizmoch brán používame riešenia, ktoré ich
spevňujú, zjednodušujú montáž a prispôsobenie priestoru garáže,
zabezpečujú spoľahlivosť a estetický vzhľad aj zvnútra.

V každej bráne montujeme stredové závesy, čím dodatočne zvyšujeme
pevnosť konštrukcie. Ponúkame 6 typov riešení vodiacich prvkov,
vďaka čomu si bez problémov vyberiete vedenie, ktoré sa najlepšie
osvedčí vo vašej garáži. Všetky kovové prvky brán sú zabezpečené
proti korózii. Ako jedna z mála firiem na trhu maľujeme bočné
kovanie vo vnútri brány farbou zladenou s odtieňom panelov.

POZINKOVANÉ PROTI KORÓZII

STREDOVÉ ZÁVESY

MAĽOVANÉ KOVANIE

Panel s hrúbkou 40 mm.

Panel s hrúbkou 60 mm.

DVOJITÉ TESNENIE
PO CELOM OBVODE A MEDZI SEKCIAMI

CELOOBVODOVÉ TESNENIE

DVOJITÉ TESNENIE
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BEZPEČNOSŤ
KAŽDÝ DEŇ
Neustále zdokonaľujeme naše výrobky, zavádzame riešenia zvyšujúce
bezpečnosť prevádzky a spoľahlivé fungovanie mechanizmov. V každej
bráne montujeme dodatočné istiace prvky proti spadnutiu brány
v prípade uvoľnenia sa pružiny. Pohony sú štandardne vybavené
vypínačom so zabezpečením proti preťaženiu, ktorý zdvihne bránu
o cca 10 cm v prípade, že narazí na odpor. Automatická brána môže
byť tiež vybavená fotobunkami, ktoré zamedzia jej zatvoreniu
v prípade, že v otvore sa objaví prekážka. Pojazdové kolieska vo všetkých
bránach môžeme dodatočne vybaviť ochranou prstov. Jednotlivé
segmenty brán majú taktiež špeciálne navrhnutý, bezpečný tvar.
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POHODLNÁ OBSLUHA
Komfort používania brány závisí predovšetkým od dopasovanej
automatiky. V našich pohonoch sú ukryté trvanlivé mechanizmy
s výbornými technickými parametrami. Zaručujú ľahkou a pohodlnou
obsluhu, a tiež umožňujú „zaradenie” brány do ľubovoľného systému
inteligentného domu a poplašnej inštalácie. Funkčná brána pracuje
ticho, plynule a je spoľahlivá. V našich riešeniach používame valčeky
uložené v ložiskách. Minimalizovali sme tiež počet spojení na
vodiacich lištách. Každý model brány, nezávisle na rozmeru, je možné
bez problému otvoriť jednou rukou, bez použitia veľkej sily. Umožňujú
to dve skrútne pružiny, zabezpečujúce optimálne vyváženie brány.

INTELIGENTNÝ DOM
JEDNODUCHÁ OBSLUHA

FOTOBUNKA

BEZPEČNÉ PANELY

LOŽISKOVANÉ KOLIESKA S PVC OBJÍMKOU
ZARUČUJÚ TICHÚ PREVÁDZKU
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EFEKTNÉ
DOKONČOVACIE PRVKY
Konečný vzhľad brán tvorí nielen správny výber farby alebo dekóru
podľa druhu lisovania plášťa, ale tiež povrchová štruktúra panelov.
Brány KRISPOL ponúkajú možnosť vybrať si jednu zo šiestich povrchových
štruktúr. V prípade, že chcete zdôrazniť individuálny charakter Vášho
domu, využite dizajn a trendy navrhnuté architektmi na rok 2016.
Brány tvoria pomerne veľkú plochu na fasáde budovy. Preto by sme
sa mali dobre zamyslieť nad výsledkom, ktorý chceme dosiahnuť.

TRENDY V DIZAJNE 2018

Woodec Dub Turner

Betón

Woodec Dub Turner je jedinečná
dyha, ktorá verne imituje drevo
a tiež dáva zaujímavý haptický
efekt. Pod prstami štruktúru
dyhy zreteľne cítiť, pri zachovaní
plnej trvanlivosti PVC. Neobvyklý
„dubový“ charakter dyhy a jej
matný vzor sa overí v mnohých
prevedeniach a usporiadaniach.

Fólia Betón 2 je ideálny návrh
pre všetkých milovníkov šedosti
a industriálnych interiérov. Z ohľadu na veľký podiel povrchu brány
v celom objektu domu dekór zaistí
zaujímavý vizuálny efekt, ktorý
poskytne budove moderný, výrazný charakter a zdôrazní individuálny charakter investície.

KĽUČKY A MADLÁ

POVRCHOVÉ ŠTRUKTÚRY
Slick
FARBA
RAL
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OLEPOVACIA
FÓLIA

Woodgrain
FARBA
RAL

PRAKTICKÉ RIEŠENIA
– SERVISNÉ DVERE
Garáž je nielen miesto, kde parkujeme vozidlo. Občas plní funkciu
priestorov, ktoré si vyžadujú dodatočné a praktické riešenia.
Perfektným doplnením garážovej brány sú často vedľajšie garážové
dvere alebo zabudované servisné dvere. Takto získame možnosť
vojsť do garáže cez nízky prah uľahčujúci vjazd zariadením na
kolieskach bez nutnosti zdvíhania celej brány. V našej ponuke
nájdete tiež rôzne doplnky: zasklené hliníkové sekcie alebo okná
pre dodatočné presvetlenie vnútra garáže s rôznou veľkosťou
a tvarom, vetracie mriežky, závory, zámky. K bráne môžete pripevniť
dvojstranné madlo alebo ergonomickú kľučku.
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ALTERNATÍVNE
RIEŠENIA
Rolovacie brány sú konštrukčným riešením umožňujúcim montáž
brány v garážach, v ktorých chceme získať maximálny priestor
priamo pod stropom, v netypických garážach a hospodárskych
priestoroch. Brána sa otvára zvisle nahor a plášť je po zvinutí
uložený v skrinke vo vnútri alebo zvonku garáže nad vjazdovým
otvorom. Bočné garážové dvere zladené s bránou farbou aj druhom
lisovania umožňujú vstup do garáže bez potreby otvárať bránu.
Možnosť olepenia skoro všetkých fragmentov dverí dekoračnou
fóliou zabezpečuje zosúladenie vzhľadu garáže. Dvere sú dostupné
v prevedení s jedným alebo dvoma krídlami.

NIEKOĽKO DESIATOK DEKÓROV

GARÁŽOVÉ DVERE
JEDNO- A DVOJKRÍDLOVÉ
200 FARIEB
NIEKOĽKO DESIATOK DEKÓROV
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VENTE RGW

VENTE RGZ

8 FARIEB

8 FARIEB

NIEKOĽKO DESIATOK DEKÓROV

NIEKOĽKO DESIATOK DEKÓROV
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MONTÁŽ
RÝCHLA A PROFESIONÁLNA

SERVIS

ZÁRUKA

POD KONTROLOU

5 ROKOV

www.youtube.com/KRISPOLvideos

www.facebook.com/KRISPOLpl

Kontaktujte nás

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

Aktualizovať: 06.04.2020 r.

Tento leták má reklamný charakter a nie je ponukou podľa
zákona z 23. apríla 1964 – Občiansky zákonník. Uvedené
fotografie a nákresy výrobkov sú ukážkou a môžu sa
odlišovať od výrobkov ponúkaných v skutočnosti. Krispol
Sp. z o.o. si vyhradzuje právo na zavádzanie zmien v ponuke
výrobkov v akomkoľvek čase. Za odkazovanie na grafické
prvky uvádzané v letáku alebo na ich opisy za účelom predaja
výrobkov je zodpovedný predávajúci subjekt a nespája sa to
s trestnoprávnymi následkami pre Krispol Sp. z o.o.

www.krispol.pl

