Artykuï promocyjny

Zamykamy stan surowy
DOM – bezpieczna, komfortowa przestrzeñ, dla wielu z nas najwaĝniejsza
inwestycja w ĝyciu. Nie moĝemy pozwoliÊ sobie na ryzyko nietrafnego wyboru. DziÚki kompleksowej ofercie marki KRISPOL staje siÚ on duĝo prostszy.

Elementy domu to zespóï produktów, które
funkcjonujÈ, jako caïoĂÊ majÈca zapewniaÊ bezpieczeñstwo i komfort. Tylko idealnie dopasowane pod wzglÚdem wizualnym i funkcjonalnym
speïniÈ swoje zadanie. KRISPOL oferuje w jednym miejscu bramy garaĝowe, okna, drzwi wyjĂciowe i rolety okienne. Klient moĝe dziÚki temu
szybko i oszczÚdnie znaleěÊ idealnie dopasowane, kompatybilne rozwiÈzania i nie musi iĂÊ
na ĝadne ustÚpstwa. Produkty marki KRISPOL
sÈ energooszczÚdne, niezawodne i bezpieczne,
bo kupno estetycznej bramy, okien czy drzwi
nie oznacza dziĂ rezygnacji z pozostaïych, istotnych parametrów.

Estetyka – wszystko, co
podpowie ci wyobraěnia
Bramy segmentowe marki KRISPOL to 210 kolorów z palety RAL, ponad 40 dekorów i 5 kolekcji bram garaĝowych oraz dodatkowe detale dekoracyjne. Równie szeroki wybór istnieje
w przypadku okien, rolet i drzwi wejĂciowych.
Istnieje moĝliwoĂÊ wykonania okien i drzwi
w dwóch kolorach: od zewnÈtrz dobranych do
koloru elewacji, a od Ărodka do wystroju wnÚtrza.
Ta oferta zaspokoi nawet najbardziej wyrafinowane gusta. Wszystkie produkty wykonywane sÈ wedïug wskazanego wymiaru, równieĝ
w nietypowych ksztaïtach. Daje to ogromne moĝliwoĂci, ograniczone wïaĂciwie tylko wyobraěniÈ kupujÈcego. Dopasowanie
do siebie elementów domu przestaje byÊ
problemem.

Bezpieczeñstwo – spokojna
codziennoĂÊ
Dom to najbardziej osobista przestrzeñ, kojarzÈca siÚ z poczuciem bezpieczeñstwa.
KRISPOL wprowadza do swoich bram rozwiÈzania zapewniajÈce zarówno zabezpieczenie domu przed wïamaniem, jak i bezpieczeñstwo codziennego uĝytkowania. SÈ
to fotokomórki powstrzymujÈce zamykanie
siÚ bramy, wyïÈczniki przeciÈĝeniowe, dziÚki
którym brama przerywa pracÚ, kiedy na swojej drodze natrafia na przeszkodÚ, specjalna
konstrukcja segmentów bramy, która zapobiega przytrzaĂniÚciu palców, ale takĝe zabezpieczenia w obrÚbie samego mechanizmu, wydïuĝajÈce ĝywotnoĂÊ produktów.

rygory budownictwa pasywnego (Uw = 0,80 W/
(m2·K)). Rolety termoizolacyjne redukujÈ straty ciepïa dodatkowo nawet do 37%.

Najbliĝej ideaïu
Ten sam producent, ta sama jakoĂÊ, serwis
i gwarancja, jedna dostawa, jedna faktura, kompatybilne rozwiÈzania, dopasowane do stylu
i potrzeb klienta oraz bardzo korzystny stosunek jakoĂci do ceny – czy moĝna zrobiÊ to proĂciej? Na stronie internetowej www.krispol.pl
znajduje siÚ wirtualne studio projektowe pomocne przy planowaniu. Wystarczy jedna wizyta w punkcie sprzedaĝy produktów marki
KRISPOL i budowa zamkniÚta.
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Dobra izolacja termiczna
i akustyczna – drogocenne
ciepïo i cisza
Produkty marki KRISPOL ïÈczÈ w sobie estetykÚ i doskonaïe parametry izolacyjnoĂci termicznej i akustycznej. W przypadku bram garaĝowych wspóïczynnik przenikania ciepïa
U wynosi zaledwie 1,05 W/(m2·K) dla bramy
podwójnej (5000 x 2450 mm). WĂród okien na
uwagÚ zasïuguje model FEN 92, który speïnia
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