
Artyku  promocyjny

Zbli a si  jesie  – najlepszy czas na odk ada-

ny od dawna remont i porz dki, które nale-

y zrobi  przed zbli aj c  si  zim . To rów-

nie  doskona a okazja, by zastanowi  si  nad 

funkcjonalno ci   poszczególnych elementów 

domu lub wi kszym remontem zwi zanym ze 

zmian  wygl du budynku. Je li remont doty-

czy gara u, wi e si  cz sto z wymian  bramy. 

Powody zmian mog  by  bardzo ró ne, wa ne 

by znale  najw a ciwsze rozwi zanie, odpo-

wiadaj ce na nasze konkretne potrzeby.

Czasami liczy si  ka dy milimetr

Jednym z najcz stszych powodów wymiany 

bramy gara owej s  jej rozmiary. Zmieniamy 

samochody na wi ksze i dla w asnej wygody 

mo emy zmieni  równie  rozmiary wjazdu 

do gara u. Czasami liczy si  ka dy milimetr. 

Wiedz  o tym doskonale osoby, które przed bra-

m  maj  ograniczone pole manewru. Gdy wy-

jazd wymaga wykonania skr tu, podjazd jest 

krótki, a brama zbyt w ska – wydostanie si

z gara u mo e by  naprawd  trudne. Je li bry a

budynku pozwala na poszerzenie wjazdu war-

to zmieni  szeroko  bramy nawet o kilka cen-

tymetrów. Produkowane na indywidualne za-

mówienie bramy marki KRISPOL dost pne s

w wymiarach co 1 mm.

Nowe zadania dla gara u

Bardzo cz sto gara  s u y nie tylko do parko-

wania samochodu. Czasem urz dzamy w nim 

warsztat, przechowujemy rowery lub sprz t ogro-

dowy. Takie zmiany wymuszaj  wprowadzenie 

najró niejszych udogodnie . KRISPOL propo-

nuje zamontowanie w bramie dodatków, które 

u atwiaj  codzienne u ytkowanie. Mog  to by

przeszklone sekcje aluminiowe, okna do wie-

tlaj ce, otwory wentylacyjne, rygle, zamki lub 

drzwi przej ciowe w poszyciu bramy. Dzi ki nim 

wejdziemy wygodnie do gara u, bez konieczno-

ci podnoszenia ca ej bramy. Z nastaniem zim-

niejszych dni niezb dna mo e si  okaza  nowa, 

cieplejsza brama. Produkty marki KRISPOL po-

siadaj  jedne z najlepszych w a ciwo ci termo-

izolacyjnych na rynku (U=1,05 [W/m2.K] dla bra-

my o wymiarach 5000 x 2450).

Skrócony podjazd

Zamontowanie bramy umo liwiaj cej parkowa-

nie przy samej jej kraw dzi mo e by  koniecz-

ne, gdy kupimy drugi samochód, który chcemy 

parkowa  na podje dzie. Podobna sytuacja ma 

miejsce, gdy z jakich  powodów podjazd zo-

sta  skrócony. Wymiana bramy dwuskrzyd o-

wej lub uchylnej na segmentow  b d  rolowan

b dzie w tej sytuacji idealnym rozwi zaniem. 

KRISPOL oferuje kilka systemów prowadze .

Umo liwiaj  dopasowanie bram do ró nych roz-

wi za  architektonicznych, a dzi ki monta owi 

konstrukcji prowadze  bezpo rednio przy sufi-

cie, mo liwe jest na przyk ad korzystanie z ba-

ga nika samochodu wewn trz gara u.

Bezpieczniejsza brama

Gdy pojawiaj  si  dzieci wprowadzamy zmia-

ny, dzi ki którym dom ma si  sta  bezpiecz-

niejszy. Urz dzeniem, które warto wyposa y

w dodatkowe zabezpieczenia jest brama gara-

owa. W takiej sytuacji najlepiej sprawdzaj

si  bramy automatyczne z fotokomórk  i wy-

cznikiem przeci eniowym. Bramy marki 

KRISPOL posiadaj  równie  zabezpieczenia 

newralgicznych miejsc w urz dzeniu – os o-

ny na rolki jezdne, czy bezpieczny kszta t seg-

mentów bramy.

Dom w nowym stylu

Gdy decydujemy si  na od wie enie wygl du 

posesji, zmieniamy najcz ciej kolor tynku, po-

szczególnych elementów stolarki lub nawierzch-

ni  przed domem. Wszystko to mo e by  powo-

dem wymiany bramy gara owej, która powinna 

wspó gra  wizualnie z pozosta ymi elementa-

mi. Oferta firmy KRISPOL jest bardzo bogata 

wzorniczo. Umo liwia dodatkowo idealne do-

pasowanie kolorystyczne bramy, drzwi wej cio-

wych, okien i rolet. Olbrzymi wybór kolorów 

z palety RAL (ponad 200), oklein (ponad 40),

kilka wzorów przet ocze  i dodatkowe detale de-

koracyjne umo liwi  uzyskanie zamierzonego 

efektu wizualnego dla ca ego domu.

Zmiana bramy mo e wydawa  si  skompliko-

wan  operacj . Je li jednak trafnie zdiagnozu-

jemy swoje potrzeby, efekt ko cowy na pewno 

nas zadowoli. Gdy pojawiaj  si  w tpliwo ci naj-

lepiej skorzysta  z fachowej pomocy, któr  uzy-

ska  mo na w jednym z wielu punktów sprze-

da y marki KRISPOL. 

KRISPOL. BLI EJ CIEBIE

Nowa brama wiele zmieni
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