UNIKALNA OFERTA NA POLSKIM RYNKU
PALETA MOŻLIWOŚCI

WYRAŹ SIEBIE

200 KOLORÓW RAL
PONAD 40 OKLEIN

PONAD

Tylko w KRISPOL oferujemy całkowitą swobodę wyboru koloru wszystkich elementów stolarki otworowej. Drzwi wejściowe, brama garażowa, okna i rolety zostaną idealnie dostosowane do potrzeb i charakteru budynku.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU
MYŚLIMY O WSZYSTKIM

5
MONTAŻ
SZYBKI I PROFESJONALNY

SERWIS
POD KONTROLĄ

GWARANCJA
5 LAT

Proces produkcyjny oparty o naj-

Sieć Autoryzowanych Punktów

Przy profesjonalnym montażu

nowsze technologie umożliwia

Ser
wisowych gwarantuje naj-

i regularnym serwisowaniu pro-

bardzo szybką i - co najważniej-

wyższy profesjonalizm montażu

dukty Krispol objęte są 5-letnią

sze - jednoczesną realizację ca-

oraz umożliwia dokonywanie re

gwarancją producenta.

łego zamówienia.

gularnych przeglądów zamontowanych produktów. Dzięki temu
można cieszyć się ich niezawodnością przez długie lata.

WIRTUALNE STUDIO PROJEKTOWE

www.krispol.pl
Wirtualne studio projektowe Krispol to narzędzie wyjątkowe.
Teraz można zaprojektować drzwi wejściowe,
bramę garażową, rolety i okna najlepiej pasujące do charakteru domu. Ogromna paleta możliwości kolorystycznych i wzorniczych pozwala
puścić wodze fantazji i dopasować wszystkie
elementy stolarki do własnego gustu, a co najważniejsze: Krispol wyprodukuje je dokładnie
w takiej konfiguracji, jaka została wybrana.
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DRZWI WEJŚCIOWE
LINIA CLASSIC

Linia Classic to rozwiązanie dla osób ceniących tradycyjną
estetykę wykończenia drzwi wejściowych. Wypełnienia wsadowe w kolorze białym pasują niemal do każdej elewacji,
a klasyczne przetłoczenia szczególnie dobrze komponują się
z tradycyjnym budownictwem.
Linia zawiera także wzory pasujące do bardziej modernistycznych brył budynków.
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DRZWI WEJŚCIOWE
LINIA MODERN

Nowoczesna linia drzwi Modern to rozwiązanie dla osób podążających za najnowszymi trendami w architekturze. Gwarantujące wysoką trwałość i energooszczędność wypełnienia
wsadowe oraz wyszukane wzornictwo stanowią o unikalności
tej linii.
Bogata kolorystyka (ponad 200 kolorów palety RAL lub kilka
dziesiąt oklein) gwarantuje dopasowanie drzwi do każdej elewacji. Teraz nic nie ogranicza kreatywności!

DRZWI WEJŚCIOWE
LINIA PREMIUM

Drzwi Premium to linia produktów skierowana do osób poszukujących najbardziej wyrafinowanych rozwiązań. Eleganckie
i trwałe wypełnienia wsadowe lub nakładkowe pozwalają osiągać bardzo korzystne parametry, pożądane w budownictwie
energooszczędnym. Ponadto drzwi Premium mogą być dowolnie wykończone, zarówno jedno- jak i dwustronnie. Dzięki
palecie kilkudziesięciu oklein i ponad 200 kolorów RAL można
je maksymalnie dopasować do wystroju wnętrza i wyglądu
elewacji.
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DRZWI WEJŚCIOWE
NAŚWIETLA
Wśród szerokich możliwości jakie stwarza system stolarki Solano, znajdują się też naświetla górne i boczne, dopasowane
do indywidualnego charakteru drzwi.
Możliwe jest tworzenie naświetli wypełnionych panelami
o wybranym wzorze lub przeszklonych w całości. Bogaty
asortyment szkleń oferowanych przez Krispol z pewnością
pozwoli dopasować rodzaj zabudowy do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

7

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA

POCHWYTY

KLAMKI I GAŁKI

Dla osób poszukujących rozwiązań nieszablonowych, dosko-

Klamki i gałki stosowane w drzwiach wejściowych Krispol

nałą propozycją będzie wyposażenie drzwi w pochwyt alumi-

podlegają surowym wymogom technicznym oraz gwarantują

niowy lub ze stali nierdzewnej.

niezawodność i trwałość tych produktów. Szeroka gama kolo-

To eleganckie i praktyczne rozwiązanie sprawi, że każde drzwi

rystyczna zapewnia wysoką estetykę wykończenia.

Krispol będą wyglądały nowocześnie i interesująco. Szeroka
gama pochwytów umożliwia niemal dowolne kształtowanie
estetyki i znakomite dopasowanie wizualne do wzoru wypełnienia.
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SZKLENIA
Ostateczny wygląd drzwi zależy w ogromnym stopniu od wybranego rodzaju szklenia. Dlatego w naszych drzwiach dos
tępnych jest wiele różnych wariantów. Od gładkich, przezro
czystych powierzchni poprzez lekko zniek
ształcające obraz
aż po szkło refleksyjne ograniczające widoczność z zewnątrz.
Dzięki temu można nadać drzwiom indywidualny charakter,
dopasowany do potrzeb budynku.
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KOMFORT
I BEZPIECZEŃSTWO

KAŻDY DOM JEST INNY I INNE SĄ
WYMAGANIA JEGO MIESZKAŃCÓW,
ALE KAŻDY POTRZEBUJE
ROZWIĄZAŃ GWARANTUJĄCYCH
NIEZAWODNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO
ORAZ WYSOKI KOMFORT
UŻYTKOWANIA

TRZPIENIE
ANTYWYWAŻENIOWE

ZASUWNICA
TRZYPUNKTOWA

Zależnie od indywidualnych preferencji, profile drzwi mogą
mieć głębokość 60 lub 70 mm. Wypełnienia drzwi dostępne
są w grubości 24, 36 lub 44 mm. Dzięki izolowanym termicznie profilom ramy i skrzydła oraz najwyższej jakości wypełnieniom, wszystkie modele drzwi Krispol charakteryzują się

CZYTNIK LINII
PAPILARNYCH

bardzo dobrymi współczynnikami przenikalności cieplnej oraz
znakomicie chronią przed hałasem.

Drzwi można wyposażyć w szereg dodatkowych elementów

KLAWIATURA
KODOWA

podnoszących ich odporność na włamania: trzpienie antywyważeniowe, wkładki antywłamaniowe, zasuwnicę trzypunktową oraz wypełnienie z dodatkowym wzmocnieniem.
Dla osób ceniących nowoczesną technikę posiadamy też pakiet możliwości godnych XXI wieku: odporną na uszkodzenia
klawiaturę kodową, czytniki zbliżeniowe oraz czytniki linii papilarnych.
Rozwiązania te umożliwiają wygodny i bezproblemowy dostęp do wnętrza domu członkom rodziny, równocześnie skutecznie ograniczając go osobom niepowołanym. Przy regularnym serwisowaniu drzwi wejściowe Krispol objęte są 5-letnią
gwarancją.
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WKŁADKA
ANTYWŁAMANIOWA

CZYTNIK
KART

DRZWI WEJŚCIOWE,
KTÓRYM MOŻNA ZAUFAĆ

IZOLACJA TERMICZNA
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

IZOLACJA AKUSTYCZNA
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ
NA WŁAMANIA
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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
Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Przedstawione
zdjęcia i rysunki produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywistości. Krispol Sp. z o.o. zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione w folderze elementy graficzne lub
opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na odpowiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie rodzi skutków karnych
dla Krispol Sp. z o.o.
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