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Artyku  promocyjny

Elementy domu to zespó  produktów, które 

funkcjonuj , jako ca o  maj ca zapewnia  bez-

piecze stwo i komfort. Tylko idealnie dopasowa-

ne pod wzgl dem wizualnym i funkcjonalnym 

spe ni  swoje zadanie. KRISPOL oferuje w jed-

nym miejscu bramy gara owe, okna, drzwi wyj-

ciowe i rolety okienne. Klient mo e dzi ki temu 

szybko i oszcz dnie znale idealnie dopasowa-

ne, kompatybilne rozwi zania i nie musi i

na adne ust pstwa. Produkty marki KRISPOL 

s energooszcz dne, niezawodne i bezpieczne,

bo kupno estetycznej bramy, okien czy drzwi 

nie oznacza dzi  rezygnacji z pozosta ych, istot-

nych parametrów. 

Estetyka – wszystko, co 
podpowie ci wyobra nia 
Bramy segmentowe marki KRISPOL to 210 ko-

lorów z palety RAL, ponad 40 dekorów i 5 ko-

lekcji bram gara owych oraz dodatkowe deta-

le dekoracyjne. Równie szeroki wybór istnieje 

w przypadku okien, rolet i drzwi wej ciowych. 

Istnieje mo liwo  wykonania okien i drzwi 

w dwóch kolorach: od zewn trz dobranych do 

koloru elewacji, a od rodka do wystroju wn trza. 

Ta oferta zaspokoi nawet najbardziej wyrafino-

wane gusta. Wszystkie produkty wykonywa-

ne s wed ug wskazanego wymiaru, równie

w nietypowych kszta tach. Daje to ogrom-

ne mo liwo ci, ograniczone w a ciwie tyl-

ko wyobra ni  kupuj cego. Dopasowanie 

do siebie elementów domu przestaje by

problemem.

Bezpiecze stwo – spokojna 
codzienno
Dom to najbardziej osobista przestrze , ko-

jarz ca si  z poczuciem bezpiecze stwa. 

KRISPOL wprowadza do swoich bram roz-

wi zania zapewniaj ce zarówno zabezpie-

czenie domu przed w amaniem, jak i bez-

piecze stwo codziennego u ytkowania. S

to fotokomórki powstrzymuj ce zamykanie 

si  bramy, wy czniki przeci eniowe, dzi ki 

którym brama przerywa prac , kiedy na swo-

jej drodze natrafia na przeszkod , specjalna 

konstrukcja segmentów bramy, która zapobie-

ga przytrza ni ciu palców, ale tak e zabezpie-

czenia w obr bie samego mechanizmu, wy-

d u aj ce ywotno  produktów. 

Dobra izolacja termiczna 
i akustyczna – drogocenne 
ciep o i cisza 
Produkty marki KRISPOL cz  w sobie este-

tyk  i doskona e parametry izolacyjno ci ter-

micznej i akustycznej. W przypadku bram ga-

ra owych wspó czynnik przenikania ciep a

U wynosi zaledwie 1,05 W/(m2·K) dla bramy

podwójnej (5000 x 2450 mm). W ród okien na 

uwag  zas uguje model FEN 92, który spe nia 

rygory budownictwa pasy wnego (U
w
 = 0,80 W/

(m2·K)). Rolety termoizolacyjne redukuj  stra-

ty ciep a dodatkowo nawet do 37%.

Najbli ej idea u
Ten sam producent, ta sama jako , serwis 

i gwarancja, jedna dostawa, jedna faktura, kom-

patybilne rozwi zania, dopasowane do stylu 

i potrzeb klienta oraz bardzo korzystny stosu-

nek jako ci do ceny – czy mo na zrobi  to pro-

ciej? Na stronie internetowej www.krispol.pl 

znajduje si wirtualne studio projektowe po-

mocne przy planowaniu. Wystarczy jedna wi-

zyta w punkcie sprzeda y produktów marki 

KRISPOL i budowa zamkni ta.

KRISPOL. BLI EJ CIEBIE

Zamykamy stan surowy
DOM – bezpieczna, komfortowa przestrze , dla wielu z nas najwa niejsza 

inwestycja w yciu. Nie mo emy pozwoli  sobie na ryzyko nietrafnego wybo-

ru. Dzi ki kompleksowej ofercie marki KRISPOL staje si  on du o prostszy.


