
GARÁŽOVÉ BRÁNY



eURÓPska 
kvalIta
NemeCkÁ 
dÔkladNosŤ

každÝ dom Je INÝ a INÉ sÚ aJ NÁRokY JeHo oBYvateĽov, každÝ vŠak 
PotReBUJe RIeŠeNIa, ktoRÉ ZaRUČUJÚ sPoĽaHlIvosŤ a BeZPeČNosŤ 
a ZaBeZPeČUJÚ vYsokÝ komFoRt PoUžÍvaNIa.

spájame vášne

a preto spoločnosť kRIsPol ponúka komplexné riešenia pre 
dom: garážové brány, PvC okná, vonkajšie rolety a vchodové 
dvere dodávané naraz jedným, overeným výrobcom s jednotným 
systémom servisu a zárukou..

okrem toho ponúkame jedinečnú možnosť ľubovoľného výberu 
farieb a povrchovej úpravy všetkých prvkov tak, aby vytvárali 
neopakovateľný štýl vášho domu.

Pre zaistenie úplnej bezpečnosti vašej rodiny sú brány 
krispol vybavené ochranou proti následkom prasknutia 
pružín a oceľovými lankami so zvýšenou pevnosťou. 
konštrukcia panelov znemožňuje privretie prstov 
počas pohybu brány. automatické brány sú vybavené 
vypínačmi proti preťaženiu, ktoré zastavia činnosť brány 
v prípade stretu s osobou alebo predmetom. Fotobunky 
montované na želanie zákazníka zastavia zatváranie 
brány, ak pod ňu vbehne dieťa alebo zviera.

aby bol váš dom zabezpečený pred zlodejmi, sú naše 
automatické brány vybavené zatláčacím blokovacím 
mechanizmom, ktorý bránu chráni pred nadvihnutím 
zvonku. Na ručne obsluhovaných bránach používame 
zámok so západkou obsluhovaný z obidvoch strán 
a zamykaný na kľúč.

BeZPeČNosŤ 
a ZÁRUka

konštrukcia segmentov chrániaca 
pred privretím prstov

vysoká úroveň tepelnej izolácie

vysoká úroveň zvukovej izolácie 

vypínače proti preťaženiu zastavujúce 
zatváranie brány

Zatláčací blokovací mechanizmus 
chrániaci pred otvorením zvonku

vďaka konštrukcii z ohňom pozinkovanej ocele 
a vyplneniu panelov bezfreónovou polyuretánovou 
penou sú naše brány trvanlivé a stabilné a zároveň 
zabezpečujú dokonalú tepelnú a zvukovú izoláciu.

PRI PRAVIDELNOM SERVISE SA NA BRÁNY 
KRISPOL VZŤAHUJE ZÁRUKA 5 ROKOV.

Naše výrobky majú označenie Ce potvrdzujúce 
zhodu so smernicami európskej únie, ktoré sa 
na ne vzťahujú. tento symbol potvrdzuje, že 
výrobok spĺňa prísne európske požiadavky v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia používateľov.
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mistral

pasat

maestro

klasické a univerzálne brány s úzkym, horizontálnym 
prelisom, ktorý sa hodí k väčšine domov.

Štýlové brány so širokým, horizontálnym prelisom. 
vzorkovanie, ktoré sa hodí rovnako pre domy 
s klasickým vzhľadom ako aj pre domy založené 
na najmodernejších projektoch.

Panely s kazetovým prelisom sú ideálnym doplnením 
teplej atmosféry domov s tradičným aj rustikálnym 
charakterom.

kolekCIa 
SEGMENTOVÝCH 

GaRÁžovÝCH BRÁN

breva

sirocco

moderný vzor prelisov – v-profi l. Inovačná forma tejto 
brány je v súlade s najnovšími trendmi svetového 
dizajnu a výborne ladí s modernou architektúrou.

elegantné brány vyrobené zo segmentov bez prelisov 
a s hladkou štruktúrou povrchu. Zvýraznia štýl 
a charakter každého typu budovy.
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ponente
RGZ
vonkajšia rolovacia garážová brána 
s pancierom navíjaným do hliníkovej skrinky.

levante
RGW
vnútorná rolovacia garážová brána. 
Brána bez skrinky, pancier brány sa navíja 
na valec s postrannými doskami.

kolekCIa 
ROLOVACÍCH 

GaRÁžovÝCH BRÁN

BoČNÉ dveRe PRe 
SEGMENTOVÉ A ROLOVACIE 

GaRÁžovÉ BRÁNY

Rolovacie brány krispol predstavujú funkčné a pohodlné riešenie určené pre objekty s neštandardnými podmienkami zástavby. 
keďže tieto brány nezaberajú priestor pod stropom, dokonale sa hodia do miestností so zníženou výškou, alebo do miestností, 
v ktorých podhľadové inštalácie znemožňujú montáž segmentovej brány.

v štandardnej výbave brány je núdzová brzda, ktorá chráni pred spadnutím brány v prípade poruchy a elektrický pohon s možnosťou 
rádiového ovládania integrovaného s ostatnými prvkami vybavenia domu.

Bočné dvere uľahčujú používanie garáže, umožňujú do nej prístup bez nutnosti otvárať bránu. 
Pre zabezpečenie maximálne harmonického vzhľadu priečelia ponúkame možnosť vyhotovenia 
bočných dverí v rovnakej štruktúre a farbe ako garážová brána. existuje dokonca možnosť 
montáže identických dekoratívnych prvkov. vašej kreatívnosti teraz už nič nestojí v ceste!

atypická garáž nemôže byť dôvodom na 
obmedzenie nárokov na kvalitu a kreatívnosť pri 
výbere farby a vzhľadu garážovej brány.



ponente
RGZ
vonkajšia rolovacia garážová brána 
s pancierom navíjaným do hliníkovej skrinky.

levante
RGW
vnútorná rolovacia garážová brána. 
Brána bez skrinky, pancier brány sa navíja 
na valec s postrannými doskami.

kolekCIa 
ROLOVACÍCH 

GaRÁžovÝCH BRÁN

BoČNÉ dveRe PRe 
SEGMENTOVÉ A ROLOVACIE 

GaRÁžovÉ BRÁNY

Rolovacie brány krispol predstavujú funkčné a pohodlné riešenie určené pre objekty s neštandardnými podmienkami zástavby. 
keďže tieto brány nezaberajú priestor pod stropom, dokonale sa hodia do miestností so zníženou výškou, alebo do miestností, 
v ktorých podhľadové inštalácie znemožňujú montáž segmentovej brány.

v štandardnej výbave brány je núdzová brzda, ktorá chráni pred spadnutím brány v prípade poruchy a elektrický pohon s možnosťou 
rádiového ovládania integrovaného s ostatnými prvkami vybavenia domu.

Bočné dvere uľahčujú používanie garáže, umožňujú do nej prístup bez nutnosti otvárať bránu. 
Pre zabezpečenie maximálne harmonického vzhľadu priečelia ponúkame možnosť vyhotovenia 
bočných dverí v rovnakej štruktúre a farbe ako garážová brána. existuje dokonca možnosť 
montáže identických dekoratívnych prvkov. vašej kreatívnosti teraz už nič nestojí v ceste!

atypická garáž nemôže byť dôvodom na 
obmedzenie nárokov na kvalitu a kreatívnosť pri 
výbere farby a vzhľadu garážovej brány.



doPlNkovÁ 
vÝBava

DOPLNKY

dekoratívne prvky

Na zdôraznenie individuálneho 
charakteru vašej brány spo-
ločnosť krispol ponúka širokú 
paletu dekoratívnych prvkov.  
každý prvok je vyrobený z vy-
sokokvalitnej ušľachtilej ocele 
s hrúbkou 1 mm vo farbe lešte-
ného striebra. 

Okná v bráne

Presklenia neslúžia len na lep-
šie osvetlenie garáže. Bohatá 
ponuka tvarov a povrchových 
úprav umožňuje využiť okien-
ka ako ozdobný prvok vašej 
segmentovej brány, ktorý jej 
dodá výnimočnosť. Usporiada-
nie presklení a ich počet záleží 
výhradne od potrieb a kreatív-
nosti zákazníka. 

servisné dvere

dôležitým uľahčením pre oso-
by používajúce garáž, a to nie-
len pri vjazde a  výjazde s  vo-
zidlom, je montáž servisných 
dverí v bráne. mimoriadnou 
výhodou našich dverí je veľmi 
nízky prah s výškou sotva 20 
mm – účinná eliminácia nebez-
pečenstva potknutia. Bezpeč-
nosť dverí do garáže stráži mo-
derný zámok z viacbodovými 
západkami.

madlá a kľučky

kľučky dostupné v čiernej 
a saténovej farbe sú dokona-
lým doplnkom brány, ktorý 
uľahčuje jej otváranie. vybave-
nie brány zámkom s patento-
vou vložkou umožňuje kontrolu 
prístupu do garáže zvonku. to 
má mimoriadny význam v situ-
ácii, keď je prerušená dodávka 
elektrickej energie alebo v prí-
pade brán naprojektovaných 
na ručnú obsluhu.

modely kľučiek predstavené 
nižšie predstavujú NovINkU, 
ktorá bude uvedená na trh 
v Iv. štvrťroku 2012.

motory

motoRY sÚ vYBaveNÉ elektRICkoU ReGUlÁCIoU 
koNCovÝCH sPÍNaČov, vYPÍNaČom PRotI PRe-
ŤažeNIU, FUNkCIamI mÄkkÝ ŠtaRt a ZastaveNIe 
a lamPoU.

tieto dokonale vypracované prvky sú charak-
terizované moderným a estetickým dizajnom, 
vynikajúcimi technickými parametrami, regulo-
vanou rýchlosťou, jednoduchým programovaním 
a tichým chodom. všetky tieto vlastnosti garan-
tujú plný komfort obsluhy brány pri zachovaní 
všetkých bezpečnostných štandardov.

ZÁkaZNÍk mÁ k dIsPoZÍCII dvoJ - aleBo ŠtvoRka-
NÁlovÉ vYsIelaČe UmožŇUJÚCe sÚČasNÉ ovlÁ-
daNIe mNožstva PRvkov vYBaveNIa oBJektU, 
ako sÚ NaPR. vJaZdovÁ BRÁNa, GaRÁžovÁ BRÁ-
Na a RoletY.
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B

c

B - FaRBa, akÚ HĽadÁŠ
v stálej ponuke máme viac ako 210 farieb z palety Ral, 
ktoré uspokoja aj ten najvyberanejší vkus.

c - vZoR vo vaŠom ŠtÝle
Niekoľko desiatok vzorov preglejok umožňuje výnimočnú po-
vrchovú úpravu vašej brány. dostupné sú preglejky podobné 
drevu, imitujúce ušľachtilú oceľ a kameň a tiež zaujímavé sfar-
benia, ktoré nie sú dostupné v rámci palety Ral.

A - voNkaJŠIa ŠtRUktÚRa PaNelov
Woodgrain – dokonalá replika teplého charakteru 
drevených povrchov. Hladká – záruka elegantnej povrchovej 
úpravy v každom sfarbení.

Navrhnite si svoju bránu... a nie len to!
virtuálne projektové štúdio krispol je výnimočným nástrojom.

teRaZ sI mÔžete NavRHNÚŤ GaRÁžovÉ BRÁNY, RoletY, okNÁ a dveRe, 
ktoRÉ sa NaJlePŠIe HodIa k PRIeČelIU vÁŠHo domU. OHROMNÁ PALETA 
MOŽNOSTÍ sFaRBeNIa a vZoRkovaNIa dovoĽUJe PoPUstIŤ UZdU FaNtÁ-
ZII a PRIsPÔsoBIŤ vŠetkY stolÁRske PRvkY vlastNÉmU vkUsU. 

a Čo Je NaJdÔležIteJŠIe: sPoloČNosŤ kRIsPol ICH PRe vÁs vYRoBÍ 
vo vamI ZvoleNeJ koNFIGURÁCII. BUde sa Na Ne vZŤaHovaŤ JedNotNÁ 
ZÁRUka a seRvIsNÝ sYstÉm a ICH JedINeČNÁ kvalIta a PRIsPÔsoBeNIe 
ZaBeZPeČIa vÝNImoČNosŤ vÁŠHo domU.

FaRBY kRIsPol.Pl

A
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BRÁNY

Krispol Sp. z o.o. Psary małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48,
e-mail: biuro@krispol.pl, www.krispol.pl

tento materiál má reklamný charakter. Predstavené obrázky a nákresy výrobkov majú ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočne ponúkaných výrob-
kov. spoločnosť krispol sp z o.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v ponuke výrobkov. odvolávanie sa na grafické prvky alebo opisy predsta-
vené v tomto materiály za účelom predaja výrobkov je na vlastnú zodpovednosť subjektu, ktorý taký predaj vykonáva, a nemá právne účinky pre spoločnosť 
krispol sp. z o.o.

VÝROBky PRe domÁCNosŤ

VÝROBky PRe PRIemYsel


