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Rolety zewnętrzne

ELEWACJE

P R E Z E N TA C J A

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: przez sieæ dystrybutorów

Gwarancja: 2 lata, pod warunkiem autoryzowanego monta¿u

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2000 potwierdzony przez TÜV

MANAGEMENT SERVICE, znak CE na bramy segmentowe 

i rolowane (gara¿owe i przemys³owe) oraz na rolety zewnêtrzne,

Aprobaty Techniczne ITB, Atesty Higieniczne

Us³ugi: serwis, realizacja nietypowych zamówieñ, doradztwo 

techniczne, szkolenia, transport, pakiet programów wspieraj¹cych,

wspó³praca z architektami

Pozosta³a oferta: bramy gara¿owe i przemys³owe (segmentowe

i rolowane), kraty rolowane (stalowe i aluminiowe), moskitiery

zwijane, automatyka steruj¹ca

NOWOŒÆ: silniki do rolet z czujnikiem przeci¹¿eniowym – czuj-

nik gwarantuje maksymaln¹ pewnoœæ dzia³ania oraz chroni silnik,

zapobiega uszkodzeniu silnika np. w przypadku oblodzenia

pancerza

KRISPOL SSp. zz oo.o.

ul. Budowlana 1, Psary Ma³e, 62-300 Wrzeœnia

tel. 061 662 41 00, faks 061 436 76 48

www.krispol.pl, e-mail: biuro@krispol.pl

GDZIE SIÊ STOSUJE?
Budynki mieszkalne, obiekty u¿ytecznoœci publicznej, witryny

sklepowe, hale produkcyjne i magazynowe

JAKIE MAJ¥ ZALETY?
ochrona przed w³amaniem, ha³asem, zbyt wysokimi i zbyt niski-

mi temperaturami

wysoka izolacja termiczna i akustyczna (dla rolety wraz z oknem,

wykonanej z profili wype³nionych piank¹ wspó³czynnik przenika-

nia ciep³a U mieœci siê w przedziale od 0,33 do 0,76 W/(m2K),

a wspó³czynnik izolacji akustycznej Rw mieœci siê w przedziale

od 36 do 45 dB)

16 typów rolet w ofercie

rozwi¹zania kompatybilne z ka¿dym systemem zabudowy; inte-

gracja produktów z architektur¹ budynków

nowoczesne wzornictwo, szeroka gama kolorów oraz renolitów

wygl¹dem przypominaj¹ch drewno

mo¿liwoœæ doboru optymalnej iloœci i rodzaju zabezpieczeñ

mo¿liwoœæ doboru optymalnego systemu sterowania

mo¿liwoœæ integracji z systemem moskitier zwijanych

CHARAKTERYSTYKA
Materia³: pancerz: profile aluminiowe wype³nione bezfreonow¹

piank¹ poliuretanow¹; skrzynka: aluminium lub PVC

Kolory:
pancerza: standardowy – bia³y, jasnoszary, br¹zowy, ciemnobr¹-

zowy, jasnobe¿owy, ciemnobe¿owy, kremowy, srebrny, tek, d¹b

z³oty, inne kolory na zamówienie

system obudowy ALUMINIOWY: standardowy – bia³y, jas-

nobe¿owy, br¹zowy, ciemnobr¹zowy, srebrny, szary, na zamówie-

nie dowolny wg palety RAL

system obudowy PVC: standardowy – bia³y, na zamówienie du¿y

wybór oklein m.in. d¹b z³oty, orzech, mahoñ

Monta¿: na elewacji, we wnêce okiennej, w nadpro¿u, razem

z oknem

Wymiary zabudowanych otworów [m]:
szerokoœæ – od 0,5 do 3,8

wysokoœæ – od 0,5 do 3,0

Napêd:
elektryczny – sterowanie zdalne (jedno- i wielokana³owe), 

centralne (z programowaniem  czasowym,  automatyk¹ zmierz-

chow¹, wiatrow¹ i s³oneczn¹)

rêczny – nawijarka (taœmy lub linki), przek³adnia (³añcuszkowa

lub z korb¹), mechanizm sprê¿ynowy

Zabezpieczenie antyw³amaniowe: rygiel rêczny lub automaty-

czny, zamek baskwilowy, wzmocnienie dolnej listwy, maskownica

prowadnicy, wieszak blokuj¹cy, zabezpieczenie hakowe, zabez-

pieczenie grzebieniowe

Wspó³czynnik przenikania ciep³a U [W/(m2K)]: 1,5 (profile

ocieplane)
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