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Czy wiesz, że zgodnie z przepisami dotyczą-
cymi warunków technicznych już za kilka 
lat każdy nowy dom będzie musiał spełniać 
normy dzisiejszych budynków energoosz-
czędnych? Wybór odpowiednich produktów 
pozwoli nie tylko realnie obniżyć koszty 
utrzymania. Za kilka lat wyraźnie przełoży 
się na wzrost wartości rynkowej domu, który 
nie będzie odbiegał od obowiązujących stan-
dardów.

NAJLEPSZY WYBÓR DLA 
„OSZCZĘDNEGO” DOMU 
– OKNA PASYWNE FEN 92 
Wybór stolarki otworowej zaczynamy zwykle 
od okien, które mogą odpowiadać nawet za 
25% strat ciepła całego budynku. KRISPOL, 
lider nowoczesnych rozwiązań w zakresie 
bram i stolarki otworowej, przygotował ofer-
tę dla osób szukających wyjątkowo ciepłych 
okien. System FEN 92 jest oparty na sześcio-
komorowych profilach o głębokości aż 92 mm. 
Jedne z najgrubszych profili na rynku umoż-
liwiają zastosowanie 3-, a nawet 4-szybowych 
przeszkleń. Okna te idealnie spełniają wy-
magające normy budownictwa pasywnego
U=0,8 [W/m2K]. To najlepszy i najpewniejszy 
wybór dla domu, który ma nam zapewnić wie-
loletnie oszczędności. 

ROLETY ZEWNĘTRZNE 
– ZAKUP, KTÓRY SIĘ OPŁACI
Zastosowanie rolet zewnętrznych KRISPOL 
pozwala obniżyć koszty ogrzewania nawet 
o 30%. Pancerze rolet wykonane są z alu-
miniowych profili wypełnionych pianką 
poliuretanową. Między oknem a zamknię-
tą roletą powstaje „poduszka powietrzna”. 
Ogranicza ona możliwość wymiany ciepła 

między wnętrzem a otoczeniem domu, przez 
co dom wolniej się wychładza. Montaż ro-
let pomaga też zniwelować mostki termicz-
ne na obwodzie okna.

Rolety zapewniają domownikom poczucie 
bezpieczeństwa i intymności, latem pomaga-
ją utrzymać komfortową temperaturę i osła-
niają przed nadmiarem słońca, a dzięki moż-
liwości sterowania zdalnego i programowania 
wyraźnie podnoszą nasz codzienny komfort.

NOWOŚĆ 2014! WYJĄTKOWO 
CIEPŁE BRAMY VENTE K2 
RFS 60
Tej wiosny KRISPOL przygotował wyjątkową no-
wość w ofercie bram garażowych. Linia ciepłych 
bram VENTE K2 RFS 60 jest przeznaczona szcze-
gólnie do domów energooszczędnych. Jej sekret 
tkwi w panelach grubości aż 60 mm i rozszerzo-
nym systemie uszczelnień. Współczynnik U pa-
nelu wynosi 0,39 [W/m2K] – to wynik o ok. 30% 

lepszy od paneli o grubości 40 mm. Jak wszyst-
kie produkty dla domu marki KRISPOL, bramy te 
są dostępne w 210 kolorach RAL i ponad 40 okle-
inach.  Aby ułatwić sobie wybór z tak szerokiej 
oferty, warto skorzystać z Wirtualnego Studia 
Projektowego na www.krispol.pl. 

Trend ku rosnącej energooszczędności skut-
kuje nie tylko powstawaniem nowych produk-
tów, lecz także coraz bardziej zaawansowanych 
technologicznie metod montażu. Prawidłowy 
i staranny montaż jest kluczowy dla zacho-
wania odpowiednich parametrów okien, ro-
let czy bramy garażowej. Z pewnością warto 
w tym zakresie skorzystać z usług sprawdzo-
nego fachowca, który dodatkowo podpowie, jak 
najlepiej przygotować otwory okienne i garaż 
do montażu i jakich błędów unikać. Aby sko-
rzystać z profesjonalnego doradztwa wystarczy 
odwiedzić najbliższy punkt zaufanego Partnera 
Handlowego KRISPOL. Jego adres zawsze znaj-
dziesz na www.krispol.pl. 
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