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RODZAJ BRAMY 
Na rynku s  dost pne ró ne rodzaje bram 
gara owych, ale najcz ciej wybierane przez 
klientów s bramy segmentowe. Dlaczego? S
ciep e, komfortowe w obs udze i pozwalaj
na maksymalne wykorzystanie przestrzeni 
zarówno wewn trz gara u, jak i przed nim. 
Dzi ki ró nym systemom prowadzenia
i estetycznym profilom renowacyjnym, bramy 
segmentowe KRISPOL mo na stosowa  nawet 
w bardzo nietypowych warunkach zabudowy. 

TERMOIZOLACJA
Wi kszo  bram segmentowych jest 
zbudowana ze stalowych paneli wype nionych 
izolatorem – piank  poliuretanow  o grubo ci 
ok. 40 mm. Zapewniaj  one dobr  izolacj
ciepln  i sprawdzaj  si  tak e w sytuacji, gdy 
gara  jest po czony z domem. Je li zale y
Ci na najwy szym poziomie termoizolacji, 
skorzystaj z bram zaprojektowanych dla 
domów energooszcz dnych. Model VENTE 
RFS 60 jest zbudowany z paneli grubo ci 
60 mm i wyposa ony w rozszerzony system 
uszczelnie .

AUTOMATYKA
Brama automatyczna czy nie? Zdecydowanie 
tak! Nap dy elektryczne do bram s  ju
standardem. W naszym klimacie szybko 
docenisz komfort wje d ania do gara u bez 
wychodzenia z samochodu. Wa ne, by nap d
bramy by dostosowany do jej rozmiarów 
i wagi. Pami taj te  o po o eniu instalacji 
elektrycznej przed wyko czeniem gara u.

WYMIARY
Czasami zapominamy, jak du e znaczenie 
dla naszego komfortu maj wymiary bramy.
Powinny one uwzgl dnia  m.in. wielko
i ilo  samochodów czy projekt dzia ki. 

Szersza brama zwi ksza wygod , je li przy 
wje d aniu do gara u musisz manewrowa ,
wysoka – je li cz sto korzystasz z baga nika 
dachowego. Czasami ju  kilka centymetrów 
robi ró nic . Bramy KRISPOL s dost pne 
w wymiarach co 1 mm i produkowane na 
indywidualne zamówienie.

ZABEZPIECZENIA
Szukaj c bezpiecznej bramy si gnij po 
sprawdzone rozwi zania i mark  godn
zaufania. Bramy gara owe KRISPOL nale  do 
najcz ciej wybieranych w Europie. Segmenty 
bram posiadaj specjalnie zaprojektowany 
kszta t, chroni cy palce. W ka dej bramie 
jest montowane zabezpieczenie przed 
opadni ciem w przypadku zerwania 
spr yn. Standardowym wyposa eniem 
nap dów KRISPOL jest wy cznik 
przeci eniowy, który unosi bram  o ok. 
10 cm, gdy ta napotka na opór. Pomy l
o dodatkowych zabezpieczeniach – rolki 
jezdne montowane w bramach mo na 
wyposa y  w os ony chroni ce palce, a bramy 
automatyczne – w fotokomórki. 

STYL  
Gara  i brama zwykle s  wyeksponowane we 
frontowej cz ci domu. Warto po wi ci  troch
czasu na dopasowanie wygl du bramy do 
stylu i kolorystyki elewacji. Do wyboru masz 
ró ne wzory przet ocze , kilkadziesi t oklein 
z autorskiej kolekcji  KRISPOL, wzory na 
wy czno ,  malowanie w dowolnym kolorze. 

Pomys y mo esz znale  w Galerii Inspiracji na 
www.krispol.pl/galeria. Dzi ki spójnej ofercie 
kolorystycznej produktów HOME, bram
mo esz idealnie dopasowa  do okien, rolet 
i drzwi wej ciowych.  

Masz dalsze pytania, w tpliwo ci? 
Skorzystaj z porad ekspertów publikowanych 
na www.krispol.pl lub skonsultuj si
z fachowym Doradc  w najbli szym 
salonie sprzeda y – adresy sprawdzonych 
Partnerów KRISPOL znajdziesz na  stronie
www.krispol.pl.

Bramy gara owe – jak wybra  najlepsz ?
Szukasz najlepszej bramy do 
nowego lub remontowanego 
gara u? Zanim podejmiesz 
decyzj  o zakupie, sprawd ,
na co trzeba zwróci  uwag .
Podpowiemy Ci w kilku 
prostych krokach.
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