ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ДОМУ

ЄВРОПЕЙСЬКА
ЯКІСТЬ
НІМЕЦЬКА
МІЦНІСТЬ

Поєднуємо захоплення
КОЖЕН ДІМ МАЄ СВІЙ ХАРАКТЕР, А ТАКОЖ ІНДИВІДУАЛЬНІ ВИМОГИ ЙОГО
МЕШКАНЦІВ, ТА ВОДНОЧАС, МАЄ ПОТРЕБУ У РІШЕННЯХ, ЩО ГАРАНТУЮТЬ
НАДІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКУ, А ТАКОЖ ГАРАНТУЮТЬ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КОМФОРТУ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
Власне тому компанія „KRISPOL” пропонує комплексні рішення
для дому: гаражні ворота, вікна ПВХ, рольставні (ролети
зовнішні) та вхідні двері, що постачаються одночасно одним,
перевіреним виробником, охоплені єдиною сервісною системою
та гарантією.
Крім того, ми пропонуємо унікальну можливість вибору на свій
смак колористичного рішення та оздоблення всіх елементів,
завдяки чому Ви створите неповторний стиль Вашого дому.

БЕЗПЕКА

Для гарантування цілковитої безпеки Вашої
родини, гаражні ворота марки „Krispol” оснащені
системою захисту від наслідків зламу пружин та
сталевими тросами з підвищеним коефіцієнтом
міцності. Конструкція панелі унеможливлює
защемлення пальців під час руху воріт. Автоматичні
ворота оснащені вимикачами перевантаження,
які затримують роботу воріт при потраплянні на
особу чи предмет. На бажання клієнта монтуються
фотоелементи, завдяки яким ворота затримуються,
якщо під ними опиниться дитина чи тварина.
Щоб гарантувати безпеку Вашого дому від злодіїв,
наші автоматичні ворота оснащені пристроєм
блокування, який захищає від підняття з зовнішнього
боку. У воротах, що мають ручний режим управління,
застосований замок-заскочка, що обслуговується з
обох сторін та замикається на ключ.

Конструкція сегментів,
яка запобігає защемленню пальців.

Високий рівень термоізоляції.

Високий рівень звукоізоляції.

Вимикачі перевантаження, завдяки яким
ворота затримуються й не зачиняються.

Блокування забезпечує захист від
відкривання з зовнішньої сторони.

Завдяки конструкції зі сталі гарячого
цинкування та наповненню панелей
безфреонною пінополіуретановою ізоляцією,
наші ворота міцні й тривкі, а разом з тим –
гарантують досконалу термічну й акустичну
ізоляцію.
ЗА ПОСТІЙНОГО СЕРВІСНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОРОТА „KRISPOL”
ОХОПЛЕНІ 5-РІЧНОЮ ГАРАНТІЄЮ.
Наша продукція має маркування CE,
яке засвідчує відповідність директивам
Європейського Союзу, яким підлягає даний
виріб. Цей знак є підтвердженням того, що товар
відповідає суворим європейським вимогам щодо
безпеки та здоров’я споживачів.

КОЛЕКЦІЯ
СЕКЦІЙНИХ
ГАРАЖНИХ ВОРІТ

mistral
Класичні Тa універсальні ворота з вузьким
горизонтальним тисненням, яке гармонійно
вписується в дизайн більшості будинків.

pasat
Стильні ворота з широким горизонтальним
тисненням. Дизайн підходить для будинків,
зведених у класичному стилі, а також споруд
з найсучаснішими проектами.

maestro
Панелі з тисненням „касетон” ідеально
доповнюють теплу затишну атмосферу будинків,
які відзначаються традиційним характером.

breva
Сучасний дизайн тиснення – профілі у формі
літери „V”. Інноваційна форма цих воріт ідеально
підходить до найновіших тенденцій світового
дизайну та гармонійно поєднується з сучасною
архітектурою.

sirocco
Елегантні ворота, сформовані з секцій, що не
мають тиснення, з гладкою структурою поверхні.
Підкреслюють стиль та характер будинків будьякого типу.

КОЛЕКЦІЯ
РУЛОННИХ
ГАРАЖНИХ ВОРІТ

Нетиповий гараж не може бути причиною
занижених вимог щодо якості та креативності
у виборі кольору та вигляду гаражних воріт.
Рулонні ворота марки „Krispol” – це зручне та функціональне рішення, призначене для об’єктів з нестандартними умовами забудови. Не займаючи місця під перекриттям, ці ворота ідеально підходять для приміщень з висотою менше стандартної або таких,
у яких системи під стелею унеможливлюють монтаж секційних воріт.
До стандартного комплекту оснащення воріт входить аварійне гальмо, що запобігає їхньому опусканню у випадку несправності,
а також електричний привод з можливістю дистанційного управління, інтегрований з іншими елементами оснащення дому.

ponente
RGZ
Зовнішні рулонні гаражні ворота, полотно
воріт скручуються в алюмінієвий короб.

levante
RGW
Внутрішні рулонні гаражні ворота. Ворота без
короба, полотно воріт намотується на вал з
боковими опорами.

БІЧНІ ДВЕРІ ДЛЯ
СЕКЦІЙНИХ ТА РУЛОННИХ
ГАРАЖНИХ ВОРІТ

Бічні двері полегшують експлуатацію гаража, створюючи можливість доступу до нього без
необхідності відкривати ворота. Для створення максимально гармонійного вигляду фасаду,
пропонуємо можливість виконання бічних дверей такої ж структури та колористики,
що й гаражні ворота. Також існує можливість монтажу ідентичних елементів декору.
Тепер нічого не обмежує Вашу креативність!

ДОДАТКОВЕ
ОСНАЩЕННЯ
АКСЕСУАРИ
Елементи декору

Вікна у воротах

Ручки

Сервісні двері

Для того, щоб підкреслити
індивідуальний характер Ваших воріт, компанія „Krispol”
пропонує широкий спектр декоративних елементів. Кожна
з деталей виконана з високоякісної нержавіючої сталі товщиною 1 мм, має колір матового срібла.

Скляні елементи необхідні не
лише для освітлення гаража.
Великий вибір форм та оздоблення віконець дає можливість використати їх у якості
елементу, що оздоблює Ваші
секційні ворота та надає їм
виняткового характеру. Розташування скляних елементів та їх кількість залежить
виключно від потреб та творчого підходу клієнта.

Представлені у чорному та
сатиновому кольорах ручки
є ідеальним доповненням
воріт, полегшуючи їх відкривання. Оснащення замком з
профіль-циліндром дає можливість контролю доступу до
гаража з зовнішньої сторони.
Це має особливе значення у
ситуації перебоїв з електроенергією або у воротах, спроектованих для ручного режиму управління.

Істотним полегшенням для
осіб, які використовують гараж не лише для в’їзду –виїзду автомобіля, є вмонтовані
у воротах сервісні двері. Винятковою перевагою наших
дверей є дуже низький поріг
висотою лише 20 мм, який
виключає можливість спіткнутися. Безпека дверей до
гаража гарантована, в свою
чергу, сучасним замком.

Представлені далі моделі ручок є НОВИНКОЮ, яка вводиться у продаж у IV кварталі
2012 року.

Приводи
ПРИВОДИ ОСНАЩЕНІ ЕЛЕКТРОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ КІНЦЕВИХ ВИМИКАЧІВ, ВИМИКАЧЕМ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ, ФУНКЦІЄЮ „М’ЯКИЙ СТАРТ ТА ЗУПИНКА”, А ТАКОЖ ЛАМПОЮ.

Ці ідеально продумані елементи характеризуються сучасним естетичним дизайном,
прекрасними технічними параметрами, регульованою швидкістю, простим програмним
забезпеченням та тихою роботою. Всі ці властивості гарантують абсолютний комфорт експлуатації воріт, разом з тим, зберігаючи всі
стандарти безпеки.

У РОЗПОРЯДЖЕННІ КЛІЄНТА – ДВО- АБО ЧОТИРИКАНАЛЬНІ ПУЛЬТИ УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ДАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ОДНОЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ БАГАТЬМА
ЕЛЕМЕНТАМИ ОСНАЩЕННЯ ОБ’ЄКТУ, НАПРИКЛАД,
В’ЇЗНИМИ ВОРОТАМИ, ГАРАЖНИМИ ВОРОТАМИ, РОЛЕТАМИ.

КОЛОРИСТИКА

B

A

C

A - ЗОВНІШНЯ ФАКТУРА ПАНЕЛІ
Woodgrain (зріз дерева) – ідеальне відтворення
теплого характеру дерев’яних поверхонь.
Гладка – гарантія елегантного оздоблення
будь-якого кольору.
B - КОЛІР, ЯКИЙ ВИ ШУКАЄТЕ
У постійному асортименті представлено
понад 210 кольорів з палітри RAL,
які відповідатимуть найбільш вишуканому смаку.
C - ДЕКОР У ВАШОМУ СТИЛІ
Кількадесят варіантів декору покриття дає можливість
виняткового оздоблення Ваших воріт. У асортименті
представлені покриття деревоподібні, такі, що
імітують благородну сталь та камінь, а також
оригінальні колористичні рішення, відсутні у палітрі RAL.

KRISPOL.UA

Спроектуйте свої ворота...i не тільки!
Віртуальна проектна студія „Krispol” – це унікальний інструмент.

ТЕПЕР ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ СПРОЕКТУВАТИ ГАРАЖНІ ВОРОТА, РОЛЕТИ, ВІКНА ТА ДВЕРІ, ЯКІ ІДЕАЛЬНО ВПИСУЮТЬСЯ В ДИЗАЙН ФАСАДУ
ВАШОГО БУДИНКУ. ШИРОКИЙ СПЕКТР МОЖЛИВОСТЕЙ ВИБОРУ КОЛОРИСТИКИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ДАЄ ЗМОГУ НЕ ОБМЕЖУВАТИ ФАНТАЗІЮ ТА
ПІДІБРАТИ ВСІ ЕЛЕМЕНТИ СТОЛЯРКИ ЗА ВЛАСНИМ СМАКОМ.

ЩО НАЙВАЖЛИВІШЕ – КОМПАНІЯ „KRISPOL” ВИГОТОВИТЬ ЇХ ДЛЯ ВАС У
ОБРАНІЙ КОНФІГУРАЦІЇ. ВОНИ БУДУТЬ ОХОПЛЕНІ ЄДИНОЮ ГАРАНТІЄЮ
ТА СЕРВІСНОЮ СИСТЕМОЮ, А ЇХ УНІКАЛЬНА ЯКІСТЬ ТА ПІДГОНКА
ГАРАНТУЮТЬ ВИНЯТКОВИЙ ХАРАКТЕР ВАШОГО ДОМУ.
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ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ДОМУ
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З АЛЮМІНІЮ
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ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

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.ua
Цей буклет створений з метою рекламної презентації продукції. Фотографії та креслення продукції представлені для перегляду та можуть відрізнятися від наявних у асортименті. Товариство з обмеженою відповідальністю «Krispol» зберігає за собою право до внесення змін до асортименту
продукції у будь-який час. Посилання на представлені у буклеті графічні елементи чи описи з метою реалізації продукції здійснюються під відповідальність суб’єкта, що виконує продаж, та не мають юридичних наслідків для компанії «Krispol».

