KRATY ROLOWANE

Rozwiązania
Rozwiązania indywidualnie
indywidualnie dopasowane
dopasowane

Kraty rolowane KRISPOL
wymiar dopasowany do potrzeb – produkcja na indywidualne zamówienie „pod wymiar”;
wzór i wykończenie według upodobań – do wyboru spoÊród 4 rodzajów krat stalowych i aluminiowych,
istnieje mo˝liwoÊç łàczenia wybranych typów krat z profilami pełnymi w dowolnej konfiguracji, otwieranie
r´czne lub automatyczne;
kolor jakiego szukasz – w kratach R2 AMZ i R2 AMG mo˝liwoÊç wyboru koloru aluminium anodowanego
lub jednego z 210 kolorów z palety RAL; pozostałe kraty w kolorze ocynkowanej stali lub anodowanego
aluminium – dopasowane do nowoczesnych rozwiàzaƒ architektonicznych;
automatyka o niezawodnej jakości – nap´dy elektryczne renomowanych producentów, mo˝liwoÊç
sterowania radiowego;
zabezpieczenie przed włamaniem – w ofercie zamek ryglujàcy i wieszaki blokujàce w kratach aluminiowych;
gwarantowane bezpieczeństwo użytkowników – stosowane zabezpieczenia: mikrowyłàcznik zamka,
hamulec bezpieczeƒstwa, optyczne lub pneumatyczne zabezpieczenie kraw´dziowe, zabezpieczenie przed
nawini´ciem na wał, zabezpieczenie przeciw skutkom p´kni´cia spr´˝yn, fotokomórki zabezpieczajàce
przed przytrzaÊni´ciem;
w ofercie równie˝ bramy rolowane wykonane ze stalowych profili perforowanych, które spełniajà funkcj´
zbli˝onà do krat.

Krata rolowana – elementy konstrukcji

Motoreduktor
Sprężyna
napędowa

Płyta boczna
Konsola

Skrzynia

Listwa dolna

Zamek
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Kraty rolowane stalowe
KRISPOL oferuje dwa rodzaje krat stalowych: zbudowane z sinusoidalnych rurek połączonych stalowymi
spinkami oraz prostych rurek stalowych połączonych w układzie prostokątnym.

Istnieje możliwość łączenia krat stalowych, zbudowanych z sinusoidalnych rurek,
z profilami pełnymi w dowolnej konfiguracji:

Krata stalowa zbudowana z sinusoidalnych rurek

Krata stalowa zbudowana z prostych rurek

Kraty rolowane aluminiowe
KRISPOL oferuje dwa rodzaje krat aluminiowych: wykonane z tłoczonych profili z otworami oraz z profili aluminiowych
połączonych poprzeczkami dystansowymi.

Istnieje możliwość łączenia krat aluminiowych z profili tłoczonych z profilami pełnymi
w dowolnej konfiguracji:
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Krata aluminiowa zbudowana z tłoczonych profili
aluminiowych
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Krata aluminiowa zbudowana z profili aluminiowych
połączonych przegubowo poprzeczkami
dystansowymi
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KRISPOL ma wzamówieniowy
swojej ofercie bramy
B x H ze stalowych
rolowane, wykonane
profili perforowanych, które spełniają
funkcją zbliżoną do krat.
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KRISPOL jest przedsiębiorstwem obecnym w branży budowlanej od 1991 roku, zaliczanym do grona najważniejszych
polskich producentów bram garażowych, przemysłowych, rolet zewnętrznych i innych produktów w branży technik osłonowych. Współpracując z najlepszymi dostawcami w kraju i za granicą, tworzy produkty od lat doceniane przez użytkowników i wyróżniane przez ekspertów. Świadczą o tym m.in. nagrody „Gazele Biznesu”, „Kryształowy profil”, „Jakość roku”,
a także trzykrotny tytuł „Produkt Przyjazny dla Mojego Domu”.
W ofercie KRISPOL znajdują się również:

BRAMY GARAŻOWE

BRAMY PRZEMYSŁOWE

ROLETY ZEWNĘTRZNE

STOLARKA ALUMINIOWA

Bramy garażowe KRISPOL to
produkty nie tylko bezpieczne i funkcjonalne, lecz również komfortowe i estetyczne.
Różnorodność ich wzorów i kolorów gwarantuje spełnienie
oczekiwań każdego Klienta.
KRISPOL oferuje bramy ga- rażowe segmentowe, rolowane i
uchylne.

Bramy przemysłowe KRISPOL
to idealne zabezpieczenie pomieszczeń firmowych. Chronią
one przed włamaniem, a także
eliminują ryzyko wypadków.
KRISPOL oferuje bramy przemysłowe segmentowe i rolowane.

Rolety zewnętrzne KRISPOL
są wykonane z wysokiej jakości profili aluminiowych i wypełnione bezfreonową pianką
poliuretanową, dzięki czemu
zimą oraz w nocy skutecznie
zatrzymują ciepło, a latem
chronią przed światłem i przegrzaniem. Rolety zapewniają
także ochronę przed hałasem
i są dodatkową przeszkodą dla
włamywaczy.

Stolarka aluminiowa KRISPOL
gwarantuje trwałość, łatwość
w utrzymaniu i odporność na
warunki zewnętrzne. KRISPOL
oferuje drzwi wejściowe i boczne, drzwi jedno – i dwuskrzydłowe, drzwi z naświetlem górnym
i bocznym, okna oraz witryny.

Dystrybutor:

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

