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WIRTUALNE STUDIO PROJEKTOWE

Wirtualne studio projektowe Krispol to narzę

dzie wyjątkowe. 

Teraz można zaprojektować drzwi wejściowe, 

bramę garażową, rolety i okna najlepiej pasują

ce do charakteru domu. Ogromna paleta moż

liwości kolorystycznych i wzorniczych pozwala 

puścić wodze fantazji i dopasować wszystkie 

elementy stolarki do własnego gustu, a co naj

ważniejsze: Krispol wyprodukuje je dokładnie  

w ta kiej konfiguracji, jaka została wybrana.

www.krispol.pl

MONTAŻ
SZYBKI I PROFESJONALNY

GWARANCJA
5 LAT

SERWIS
POD KONTROLĄ

Proces produkcyjny oparty o naj

nowsze technologie umożliwia 

bar dzo szybką realizację całego

zamówienia. Dzięki temu można 

w bardzo krótkim czasie i – co 

najważniejsze – jednocześnie za

montować wszystkie elementy.

Sieć Autoryzowanych Punktów 

Ser wisowych gwarantuje naj

wyższy profesjonalizm montażu 

oraz umożliwia dokonywanie re

gu  lar nych przeglądów zamonto

wanych produktów. Dzięki te mu 

moż na cieszyć się ich niezawod

nością przez długie lata.

Przy profesjonalnym montażu 

i regularnym serwisowaniu pro

dukty Krispol objęte są 5letnią 

gwarancją producenta.
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PONAD 200 KOLORÓW RAL

         PONAD 40 OKLEIN

 Tylko w KRISPOL oferujemy całkowitą swobodę wy

boru koloru wszystkich elementów stolarki otworo

wej. Kolor okien można dopasować do koloru drzwi 

wejściowych, bramy garażowej oraz rolet. Istnieje 

też możliwość wykonania okna w dwóch kolorach: 

od zewnątrz dobranym do elewacji, a od środka – do 

wystroju wnętrza. W ten sposób wszystkie elementy 

będą idealnie dostosowane do potrzeb i charakteru 

budynku.

WYRAŹ SIEBIE

UNIKALNA OFERTA NA POLSKIM RYNKU
PALETA MOŻLIWOŚCI 

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU
MYŚLIMY O WSZYSTKIM
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Zostaw zgiełk za oknem i ciesz się ciepłem Twojego domu. 

Eleganckie i trwałe okna FEN 70 z podwójnym uszczelnieniem 

to lepszy komfort życia całej rodziny. Wysokiej jakości profil  

i szklenia gwarantują wyjątkowo korzystne dla okien tej klasy 

współczynniki izolacyjności termicznej i akustycznej. W prakty

ce oznacza to niższe koszty ogrzewania i skuteczną eliminację 

hałasu z zewnątrz.

OKNA PVC
FEN 70 

Dzięki funkcjonalnym dodatkom łatwo dopasujemy okna oraz 

drzwi tarasowe do indywidualnych potrzeb. Można zamówić 

okna FEN 70 o kolorystyce jednolitej (do wyboru kilkanaście 

atrakcyjnych oklein) lub oklejone tylko od strony zewnętrznej, 

eksponując doskonałą formę profilu. 

70-mm 
PROFIL

5 KOMóR

5 LAT
GWARANCJI

WYSOKA 
TERMOIZOLA-

CYJNOŚĆ

KILKANAŚCIE
OKLEIN

PRZESZKLENIE ZESPOLONE 
2SZYBOWE
3SZYBOWE
DO 36 mm

CIENKI ZGRZEW
NAJWYŻSZA ESTETYKA 

OKLEINOWANIA
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Wymagaj więcej!

System FEN 76, dzięki nadzwyczaj niskim współczynnikom 

prze nikania ciepła, można zaadaptować do wymagań domów 

energooszczędnych.

Elegancka, zaokrąglona forma profilu doskonale prezentuje 

się zarówno w wersji śnieżnobiałej, jak i dowolnej kolorystyce. 

Do wyboru oferujemy ponad 40 atrakcyjnych oklein, ponadto 

dzięki aluminiowym nakładkom na profile – możemy je pola

OKNA PVC
FEN 76 

kierować na każdy z ponad 200 kolorów palety RAL! W syste

mie FEN 76 wykonujemy także okna o nietypowym kształcie  

(w tym na bazie łuków o małym promieniu) oraz drzwi taraso

we uchylno lub podnośnoprzesuwne.

Teraz nic nie ogranicza kreatywności!

PONAD 200 
KOLORóW 

RAL

76-mm 
PROFIL

CIENKI ZGRZEW
NAJWYŻSZA ESTETYKA 

OKLEINOWANIA

ZAŚLEPKA
PRZECIWKURZOWA

5 LAT
GWARANCJI

WYSOKA 
TERMOIZOLA-

CYJNOŚĆ

PRZESZKLENIE ZESPOLONE 
2SZYBOWE
3SZYBOWE 
DO 48 mm

PONAD 
40 OKLEIN

5 LUB 7 KOMóR
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Dla koneserów wyjątkowych rozwiązań. 

Okna FEN 92 to najlepsza inwestycja w przyszłość domu  

i gwa rancja minimalnych kosztów jego utrzymania przez dłu

gie lata. Najlepszy profil na rynku zapewnia współczynniki 

przenikalności cieplnej niespotykane w żadnych innych syste

mach i idealnie spełnia rygory budownictwa pasywnego. Sub

telna forma profilu kryje w sobie najnowsze zdobycze techni

ki okiennej, a wysoka odporność na czynniki atmosferyczne 

sprawia, że okna zawsze będą wyglądać jak nowe.

OKNA PVC
FEN 92 

Okna i drzwi tarasowe FEN 92 wykończymy według indywidu

alnych potrzeb: jednostronnie, dwustronnie a także z zastoso

waniem różnych oklein od strony zewnętrznej i  wewnętrznej 

(bikolor). Wybór spośród ponad 40 oklein gwarantuje dopaso

wanie okien do wystroju każdego wnętrza i charakteru elewacji.

92-mm 
PROFIL

CIENKI ZGRZEW
NAJWYŻSZA ESTETYKA 

OKLEINOWANIA

ZAŚLEPKA
PRZECIWKURZOWA

5 LAT
GWARANCJI

WYSOKA 
TERMOIZOLA-

CYJNOŚĆ

PRZESZKLENIE ZESPOLONE 
3SZYBOWE
4SZYBOWE 
DO 60 mm

PONAD 
40 OKLEIN

U<0,8
OKNO PASYWNE

6 KOMóR
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KLAMKA SECUSTIK® FIRMY HOPPE
BEZPIECZEńSTWO, KTÓRE… SłYChAć!

ELEMENT WIELOFUNKCYJNY

Każdorazowe przekręcenie klamki Secustik® powoduje pre

cyzyjne przesunięcie wałków ryglujących w kolejne pozycje 

na obwodzie obudowy. Towarzyszy temu charakterystyczne 

kliknięcie, potwierdzające, ze funkcja zabezpieczenia jest ak

tywna. Opatentowany mechanizm blokujący uniemożliwia ma

nipulację przy klamce Secustik® i otwarcie okna od  zewnątrz, 

zabezpieczając przed włamaniem.

Uniemożliwia uchylenie skrzydła gdy okno jest otwarte, chro

niąc przed wyczepieniem z górnego zawiasu, co mogłoby 

stanowić niebezpieczeństwo dla użytkowników. Element za

pewnia także możliwość przymknięcia drzwi balkonowych od 

zewnątrz, pełniąc funkcję zatrzasku oraz ułatwia zamknięcie 

skrzydła, pełniąc funkcję podnośnika.

STOPNIOWANY UCHYł

Sterowanie klamki daje aż 5 położeń skrzydła. Funkcja ta 

umoż liwia regulowanie intensywności wietrzenia, dzięki cze

mu zapobiega niepotrzebnym stratom ciepła. Okno ustawio

ne w pozycji uchylonej jest także zabezpieczone przed zatrza

śnięciem.

ZACZEPY MAGNETYCZNE

Czujniki otwarcia okna stanowiące część systemu alarmowe

go to skuteczne, acz dyskretne zabezpieczenie przed niepro

szonymi gośćmi. Czujniki zintegrowane z okuciem obwiednio

wym pozostają niewidoczne przy zamkniętym oknie.

„GRZYBEK” ANTYWłAMANIOWY UKRYTE ZAWIASY

Szeroka krawędź rolki dociskowej zwanej „grzybkiem” blokuje 

skrzydło w zaczepie antywłamaniowym na ramie. Ten zgrany 

duet zapewnia całkowite bezpieczeństwo zamkniętego okna.

Okno może być jeszcze ładniejsze dzięki ukryciu zawiasów. 

Okucia SELECT są całkowicie niewidoczne – także z wnętrza 

pomieszczenia!

Energooszczędność jest jednym z najważniejszych parametrów 

każdego domu. Im lepsza izolacja, tym niższe koszty utrzymania. 

Ponieważ okna stanowią największe otwory w elewacji, warto 

je zabezpieczyć, by skutecznie poprawić bilans energetyczny ca

łego budynku.

ROLETY TERMOIZOLACYJNE KRISPOL REDUKUJĄ 
STRATY CIEPłA NAWET DO 37%! 
TO REALNE OSZCZĘDNOŚCI! 

ROLETY ZEWNĘTRZNE
ELEWACYJNE

ROLETY ZEWNĘTRZNE
NAKłADANE NA OKNO

ROLETY ZEWNĘTRZNE
DO ZABUDOWY

OKNA PVC
DODATKI

ROLETY

Rolety to także wiele korzyści poza sezonem grzewczym. Chro

nią przed przegrzaniem pomieszczeń w trakcie upałów i pozwa

lają kontrolować oświetlenie, podnosząc komfort pracy i wypo

czynku. Są naturalną barierą gwarantującą intymność, a dzięki 

bogatej kolorystyce – dodatkowym elementem ozdobnym.

Równoczesny zakup okna i rolety pozwala na idealne wzajem

ne dopasowanie tych elementów – zarówno pod względem 

bu dowy, jak i atrakcyjnej kolorystyki.
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Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w ro

zumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Przedsta

wione zdjęcia i rysunki produktów mają charakter poglądowy i mogą 

różnić się od oferowanych w rzeczywistości. Krispol Sp. z o.o.  za

strzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej 

w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione w folderze ele

menty graficzne lub opisy celem sprzedaży produktów dokonywane 

jest na odpowiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie 

rodzi skutków karnych dla Krispol Sp. z o.o.

Druk folderu wykonano 12.01.2013 r.

Skontaktuj się z nami


