
HLINÍKOVÉ BOČNÉ 
A GARÁŽOVÉ DVERE



Hliníkové bočné dvere sa najčastejšie využívajú ako 
pohodlný, vedľajší vchod do garáže so sekcionálnou 
alebo rolovacou bránou. Dvojkrídlové garážové dve-
re sú schopné samostatne plniť funkciu vchodovej 
brány a sú obzvlášť vhodné do budov s netypickým 
stavebným riešením. Oba typy dverí poskytujú účin-
nú ochranu priestorov garáže, majú dobrú trvácnosť, 
dostatočnú tepelnú izoláciu, elegantný vzhľad a ich 
používanie je pohodlné.

Konštrukčné riešenie dverí KRISPOL pozostáva 
z  pevných hliníkových profi lov v troch systémoch. 
Výplň dverí pozostáva zo zateplených panelov alebo 
bránových profi lov. Široká ponuka vzorov a farieb za-
ručuje, že bočné a garážové dvere KRISPOL sa dajú 
vhodne zladiť s rôznymi architektonickými projektmi. 
Pevná konštrukcia je doplnená o najnovšie riešenia 
z oblasti automatizácie a riadenia prístupov.
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Systém bočných dverí pozostáva z profi lov s hĺbkou 
51 mm. Výplň krídla dverí tvoria hliníkové profi ly rolo-
vacej brány alebo panely s hrúbkou 40 mm. Jednotný 
vzhľad rámu a krídla dverí a ich dokonalý súlad s výplňou 
garážovej brány je dosiahnutý ich obojstranným náte-
rom jednou z 200 dostupných farieb RAL.

SYSTÉM DVERÍ DB 51

BEZPEČNÉ A ELEGANTNÉ DVERE DO GARÁŽE
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PRÍDAVNÉ ŠTETINOVÉ
TESNENIE  TESNÍ MEDZERU 
MEDZI KRÍDLOM A PRAHOM

1

HLINÍKOVÝ PRAH
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SYSTÉM DVERÍ DB 75

SYSTÉM DVERÍ DB 60 / DG 60
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Systém je dostupný pre bočné (DB) a garážové 
–  dvojkrídlové (DG) dvere. Výplň dverového krídla 
je zo zateplených bránových segmentov s hrúbkou 
40 mm. Dvere sú dostupné v rôznych verziách liso-
vaných detailov z vonkajšej strany. Na rám dverí je 
nanesený farebný náter alebo syntetická fólia, kto-
rých vzhľad je identický alebo veľmi podobný dvero-
vému krídlu.

PRÍDAVNÉ EPDM TESNENIE TESNÍ
SPOJE MEDZI KRÍDLOM A PRAHOM DVERÍ
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TEPELNE IZOLOVANÝ PRAH

2

TROJKOMOROVÉ PROFILY S HĹBKOU
60 MM S TEPELNOIZOLAČNÝMI PRIEHRADAMI
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PANEL S HRÚBKOU

60 mm

TROJKOMOROVÉ PROFILY S HĹBKOU
 77 MM S TEPELNOIZOLAČNÝMI PRESTAVKAMI

1

PRÍDAVNÉ MASKOVACIE TESNENIE

2

TERMICKY IZOLOVANÝ ZATEPLENÝ PRAH
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Systém DB 75 sú dvere, ktoré pozostávajú z panelov 
s hrúbkou, ktorá dosahuje až 60 mm. Vďaka kombinácii 
zateplených panelov s profi lmi s hĺbkou 77 mm sa dve-
re dokonale hodia do energeticky úsporných a pa-
sívnych domov. Dostupné sú vo verzii bez lisovaných 
detailov alebo s naneseným farebným náterom alebo 
so syntetickou fóliou z vonkajšej strany.
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Bočné dvere plnia funkciu pohodlného, vedľajšieho vstupu 
do garáže. Sú obzvlášť vhodné, ak garáž slúži aj iné potre-
by, napr. na uskladnenie náradia na.  

 TEPELNÁ IZOLÁCIA 

Výplň krídla bočných dverí pozostáva z garážových panelov, kto-
ré sú zateplené polyuretánovou penou. Panely dosahujú hrúbku 
až 60 mm. S takýmto riešením sa môžeme stretnúť pri najtep-
lejšie tepelne izolovanej bráne KRISPOL, ktorá je jedinou bránou 
na trhu s bránami zhotovenými z panelov s hrúbkou 60 mm po 
celej výške. Dvere a brány s takouto izoláciou sú vhodné aj pre 
pasívne domy. 

 BEZPEČNOSŤ 

Každý vchod do domácnosti by mal byť bezpečný a účinne 
chránený. Bočné dvere KRISPOL je možné doplniť o najnovšie 
riešenia z oblasti kontroly prístupu, ako sú čítačky odtlačkov 
prstov alebo kódovacie klávesnice.

 DOKONALÁ DVOJICA 

Ponuka výplní bočných dverí je totožná s ponukou výplní ga-
rážových brán KRISPOL. Nájdete v nej profi ly rolovacích brán 
a panely sekcionálnych brán v niekoľkých vzoroch a v širokej 
ponuke farebných odtieňov. Môžete tak dosiahnuť elegantný 
konečný vzhľad.

 MODERNÝ DIZAJN 

Na vonkajšej strane bočných dverí môže byť syntetická fólia z 
niekoľkých desiatok vzorov alebo farebný odtieň z palety viac 
ako 200 farieb, môže byť na nich nanesený takisto štruktu-
rálny náter (farba panelov z vnútra ostáva biela). Vo väčšine 
prípadov má rám dverí rovnakú syntetickú fóliu alebo je zho-
tovený v rovnakom farebnom odtieni ako je výplň dverového 
krídla.
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JEDNOKRÍDLOVÉ BOČNÉ DVERE
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DVERE DB RM
V-MIKROPROFILY

DVERE DB RA
LISOVANÉ PRVKY V TVARE KAZETY

DVERE DB RC ÚZKE,
VODOROVNÉ LISOVANÉ PRVKY

DVERE DB RS ŠIROKÉ,
VODOROVNÉ PÁSY

DVERE DB RF
BEZ LISOVANÝCH PRVKOV

DVERE DB T7
S PROFILMI ROLOVACEJ BRÁNY
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Dvojkrídlové garážové dvere môžu plniť funkciu garážovej 
brány. Vďaka širokej ponuke rozmerov a neobyčajne bohatej 
palete vzorov je možné zosúladiť dvere s vonkajším vzhľadom 
garáže a zladiť ich s dizajnom Vášho domu.

 MODERNÝ DIZAJN 

Vysoký stupeň tepelnej a akustickej izolácie garážových dverí 
zabezpečuje konštrukcia, ktorá pozostáva zo systému tepel-
ne izolovaných profi lov a výplne z panelov s hrúbkou 40 mm, 
ktoré sú zateplené polyuretánovou penou.

 KOMFORT A BEZPEČNOSŤ 

Garážové dvere svojím konštrukčným riešením nadväzujú na 
krídlové brány, ktorých konštrukčné riešenie sa dlhodobo po-
užíva v praxi. V súčasnosti však obsluha takýchto dverí môže 
byť zautomatizovaná a dvere môžu byť ovládané aj pomocou 
diaľkového ovládača. Na zabezpečenie vstupu sa môžu použiť 
najnovšie technológie, ako sú čítačky odtlačkov prstov alebo 
kódovacie klávesnice.

 ROZMERY 

Vďaka neobyčajne širokej ponuke rozmerov sa dvere môžu 
použiť aj pri netypických projektoch. Najnovšie systémy pro-
fi lov nám umožňujú výrobu garážových dverí so šírkou až 
2800 mm.

 DIZAJN 

Výplň krídla garážových dverí je zhotovená z najkvalitnejších 
garážových panelov. V ponuke preto nájdete všetky vzory li-
sovaných prvkov, ktoré sú dostupné v ponuke sekcionalnych 
brán KRISPOL. V palete farebných odtieňov sa nachádza viac 
ako 200 farieb RAL, medzi ktorými nájdete aj autorskú ko-
lekciu syntetických fólií s modernými vzormi v imitácii dreva 
alebo kovového antracitu.

DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ DVERE
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DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ DVERE

GARÁŽOVÉ DVERE DG RF 
BEZ PÁSOV
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GARÁŽOVÉ DVERE DG RA LISOVANÉ PRVKY 
V TVARE KAZETY

GARÁŽOVÉ DVERE DG RC ÚZKE, 
VODOROVNÉ PÁSY

GARÁŽOVÉ DVERE DG RM 
V-PROFILOVÉ PRVKY

GARÁŽOVÉ DVERE DG RS ŠIROKÉ, 
VODOROVNÉ PÁSY

VZORY VÝPLNÍ

SYSTÉM

DG 60
PANEL

40 mm



BOČNÉ DVERE DB RS

HLINÍKOVÝ PRAH

Naše bočné a garážové dvere sú štan-
dardne vybavené diskrétnym a ele-
gantným hliníkovým prahom, ktorý je 
zároveň vysoko trvácny a odolný voči 
nepriaznivým vplyvom vonkajšieho 
prostredia.

PRÍDAVNÝ JEDNOBODOVÝ 
ZÁMOK 

Prídavný zámok na zabezpečenie dve-
rového krídla významne zvyšuje bez-
pečnosť bočných dverí proti vlámaniu.

VIACBODOVÝ ZÁMOK

Poskytuje najvyššiu bezpečnosť – po 
otočení kľúčom oceľové čapy a háky 
zablokujú dvere v niekoľkých bodoch 
a v rôznej výške.

STRIEBORNÉ KOVANIE

Kovanie v striebornej farbe sú este-
tickým a elegantným riešením pre 
každý model dverí. Jeho prednosťou 
sú kľučky so štítmi s neviditeľnými 
skrutkami, takisto z vnútornej strany.

VLOŽKA PROTI VLÁMANIU 

Súčasťou vložky proti vlámaniu trie-
dy C je karta s kódom kľúča – výlučne 
podľa ktorej je možné vyhotoviť kópiu 
kľúča.

KÓDOVACIA KLÁVESNICA 

Poskytuje kontrolu nad vstupom do 
domácnosti a jeho kód sa dá nastaviť 
v rozsahu až 9 číselných kombinácií.

KĽUČKA-MADLO 
S ELEKTRONICKOU ZÁPADKOU 

Zámok môže byť vybavený elektronic-
kou západkou s funkciou deň / noc, 
ktorá umožňuje jednoduché ovládanie 
dverí v čase, kedy dvere skutočne pou-
žívame, a zároveň poskytuje ich účinné 
zabezpečenie, napr. v noci. 

AUTOMATICKÉ ZAMYKANIE DVERÍ 

Pohodlný zamykací mechanizmus, kto-
rý zamyká dvere za Vás. Činnosť auto-
matického zamykania dverí si môžete 
nastaviť podľa vlastných požiadaviek, 
napríklad nastavením rýchlosti zamy-
kania.

BEZPEČNOSTNÉ HÁKY 

Podieľajú sa na celkovom zabezpečení 
konštrukcie dverí. Ich uzamknutie zne-
možňuje vypáčenie dverového krídla 
z rámu.

ČÍTAČKA ODTLAČKOV PRSTOV  

Moderné riešenie, ktoré účinne chrá-
ni dvere a zároveň umožňuje rýchly 
a pohodlný prístup do domácnosti pre 
celú rodinu.

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


