Przemysłowe
Bramy Segmentowe

KRISPOL
BRAMY DLA WYMAGAJĄCYCH
Firma KRISPOL jest czołowym europejskim producentem bram i stolarki otworowej oraz liderem
innowacji w zakresie technologii i designu produktów. Posiadamy dwa nowoczesne zakłady produkcyjne, wyposażone w bogaty park maszynowy.
Nasze produkty trafiają do kilkunastu krajów Europy, pokonując ponad 2 mln km rocznie.
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Dostarczamy naszym Klientom najlepsze, innowacyjne rozwiązania, które sprawdzą się w każdych warunkach. Oferujemy jednak o wiele więcej: profesjonalne doradztwo w autoryzowanych
punktach sprzedaży, możliwość personalizacji zamówień, jednolity system gwarancyjny i fachowy
serwis. Nieważne, czy mówimy o małym warsz-

tacie, czy o wielkopowierzchniowej hali magazynowej. W przypadku każdej inwestycji tak samo
ważne jest, aby stworzyć bezpieczne i komfortowe warunki dla rozwoju biznesu. Nasze produkty
z linii FIRM powstają właśnie w tym celu.
KRISPOL. BLIŻEJ CIEBIE
BRAMA SEGMENTOWA K2 IS
z sekcją IP oraz drzwiami serwisowymi

BRAMA SEGMENTOWA K2 IS
Z 3 SEKCJAMI PRZESZKLONYMI (IP)

BRAMA SEGMENTOWA K2 IS
Z Oknami
zobacz więcej modeli bram
na www.krispol.pl
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SZEROKIE
ZASTOSOWANIA
Każdego dnia produkty KRISPOL usprawniają pracę w tysiącach firm. Niezwykle elastyczna
oferta pozwala nam sprostać różnym oczekiwaniom. Większość indywidualnych rozwiązań
powstaje na miejscu, w naszych fabrykach.
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Bramy KRISPOL do Twojej firmy wykonamy pod
wskazany wymiar, wraz z wybranym typem prowadzenia, wyposażeniem i w dowolnym wariancie kolorystycznym (ponad 200 kolorów RAL
i kilkadziesiąt oklein).

Dopasowanie
do potrzeb
W Twojej firmie każdy metr jest cenny, dlatego pomagamy Ci zoptymalizować przestrzeń. Bramę
możemy poprowadzić na 10 sposobów, w tym niemal pionowo nad światło przejazdu lub równolegle do zadaszenia.

Dzięki drzwiom serwisowym, oknom i przeszklonym
sekcjom płaszcz bramy dokładnie dopasujemy do
Twoich wymagań. W ofercie znajdziesz też drzwi
boczne, rozwiązania do pomieszczeń wymagających intensywnej wentylacji, a także bramy aluminiowe o podwyższonej odporności na wilgoć.
KRISPOL. BLIŻEJ CIEBIE

10 TYPÓW PROWADZEŃ
Dzięki różnym typom prowadzeń znajdziemy
rozwiązanie dla każdego obiektu.

NISKI PRÓG 20 mm

DRZWI SERWISOWE

Bezpieczne przejście przez drzwi serwisowe
gwarantuje bardzo niski próg.

Drzwi serwisowe usprawniają komunikację
i ułatwiają codzienne korzystanie z bramy.

drzwi boczne
Dodatkowe wejście do obiektu, idealnie dopasowane wyglądem do bramy.

www.krispol.pl

PANELE BRAM GARAŻOWYCH
Bogata oferta wzorów i kolorów bram garażowych KRISPOL teraz jest dostępna także
w bramach przemysłowych.
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ZAAWANSOWANA
TECHNOLOGIA
W ofercie KRISPOL znajdziesz niezawodne, nowoczesne rozwiązania do Twojej firmy. W naszych
produktach stosujemy najnowsze technologie i
surowce. Każdy nasz dostawca przechodzi szczegółowy proces weryfikacji.
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Stawiamy na sprawdzone komponenty, staranną
produkcję, rygorystyczną kontrolę jakości i bezpieczny transport. Dzięki temu mamy pewność, że
każda brama, która opuszcza naszą fabrykę, jest
najwyższej jakości i trafi do Ciebie w idealnym
stanie. Nasze zobowiązanie wobec Ciebie trwa
jednak o wiele dłużej.

FOTOKOMÓRKA

ZABEZPIECZENIA

BLOKADA PRZEC

Fotokomórka wyprzedzająca bramę pozwala dodatkowo podnieść poziom bezpieczeństwa.

Każda brama jest wyposażona w zabezpieczenie w przypadku zerwania linek
oraz zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyn.

Taka blokada zna
tecznie uniemożliw

dbamy o twoje
bezpieczeństwo
Sieć autoryzowanych Partnerów KRISPOL zapewnia szybką pomoc i gwarantuje najwyższy profesjonalizm montażu i usług serwisowych. Kompleksowe wyposażenie inwestycji w produkty KRISPOL
zapewni Ci wygodę serwisowania i cenne poczucie
bezpieczeństwa.

Twoja firma ma wielką wartość. Rozwiązania stosowane w naszych bramach pomogą Ci zadbać
o jej pełne bezpieczeństwo. Profesjonalny doradca
z autoryzowanego punktu sprzedaży KRISPOL pomoże Ci znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz.
KRISPOL. BLIŻEJ CIEBIE

Proin a fermentum nunc. Curabitur sit amet blandit elit

CIWPODWAŻENIOWA

WYGODNE STEROWANIE

SERWIS

acząco poprawia bezpieczeństwo i skuwia podważenie bramy z zewnątrz.

Wybór spośród wielu wariantów sterowania bramą gwarantuje komfort wszystkich użytkowników.

Profesjonalny serwis zapewni Ci pewność fachowej
obsługi i wieloletniego działania produktów.

www.krispol.pl
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www.youtube.com/KRISPOLvideos

www.krispol.pl

www.facebook.com/KRISPOLpl

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
Zakład nr 1
Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września

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 prawnych dla Krispol Sp. z o.o.

Druk folderu wykonano 09.09.2014 r.

Zakład nr 2
ul. Strzykały 4, 62-300 Września

Skontaktuj się z nami

