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Dostępne przeszklenia
Stosujemy wypełnienia w postaci szyb pojedynczych i zespolonych. Szyba zespolona to układ szyb oddzielonych od
siebie ramką dystansową, wypełnioną pochłaniaczem pary wodnej, połączonych na zewnątrz spoiwem
zapewniającym właściwą szczelność układu.
Rodzaje oferowanych szyb zespolonych:
- niskoemisyjne – umożliwiają obniżenie kosztów ogrzewania dzięki oszczędności energii cieplnej;
- ze szkłem laminowanym – dzięki zastosowaniu folii pomiędzy szybami są dodatkowo chronione przed rozbiciem
i zabezpieczają użytkowników przed zranieniem;
- ze szkłem hartowanym o zwiększonej odporności na włamanie;
- dźwiękochłonne o izolacyjności akustycznej Rw od 34 do 51 dB;
- przeciwsłoneczne – absorpcyjne, refleksyjne i selektywne, w różnych kolorach: niebieskim, zielonym, brązowym,
szarym oraz neutralnym;
- ze szkłem ornamentowym – poprzez bogatą ofertę wzorów umożliwiają podkreślenie indywidualnego stylu
budynku.
Przykładowe zespolenia ornamentowe:

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”,
trzykrotny tytuł „Produkt Przyjazny dla Mojego Domu”, a także wyróżnienie rolet zewnętrznych tytułem
„Najlepsze w Polsce”.
W ofercie KRISPOL znajdują się również:
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BRAMY GARAŻOWE

BRAMY PRZEMYSŁOWE

KRATY ROLOWANE

ROLETY ZEWNĘTRZNE

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 garażowe 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.

KRISPOL oferuje dwa rodzaje krat rolowanych: stalowe
oraz aluminiowe, produkowane na wymiar. Wyposażenie
obiektu w kratę rolowaną pozwala na stałą i atrakcyjną,
a jednocześnie w pełni bezpieczną ekspozycję oferowanych produktów.

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 ochron
przed hałasem i są dodatkową
przeszkodą dla włamywaczy.
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STOLARKA ALUMINIOWA
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Stolarka aluminiowa KRISPOL jest dopasowana do Twoich oczekiwań
wymiary dostosowane do potrzeb zabudowy – dzięki produkcji na wymiar, czyli na
indywidualne zamówienie Klienta, stolarka aluminiowa KRISPOL znajduje
zastosowanie w zabudowie zarówno standardowych, jak i niestandardowych otworów;
oferta na każdą kieszeń – dla Klientów szukających ekonomicznych rozwiązań
KRISPOL przygotował produkty zarówno w systemach bez przekładki termicznej
(tzw. „aluminium zimne”), jak i w systemach z przekładką termiczną (tzw. „aluminium
ciepłe”);
różnorodność dostępnych produktów – rozmaite rozwiązania konstrukcyjne
i bogate wyposażenie, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta i wymagań
technicznych obiektu;
kolor jakiego szukasz – w stałej ofercie malowanie na 210 kolorów z palety RAL,
szeroka gama kolorów drewnopodobnych, okleinowanie w 36 dekorach, możliwość
wykonania konstrukcji dwukolorowych – umożliwia to idealne dopasowanie stolarki do
elewacji lub innych elementów budynku, a także wnętrza;
różnorodność wypełnień – głównymi wypełnieniami są szyby różnego rodzaju,
pojedyncze i podwójne; jako wypełnienia pełne stosowane są panele typu HPL
i aluminiowe w niepowtarzalnych wzorach;
zaawansowane rozwiązania techniczne - możliwości materiałowe pozwalają na
zastosowanie bardzo wielu rozwiązań technicznych i wykonanie indywidualnie
wyposażonych konstrukcji. KRISPOL oferuje różnorodne rozwiązania, począwszy od
zastosowania zawiasów wrębowych, nawierzchniowych, zamków antywłamaniowych
klasy C, wkładek atestowanych, samozamykaczy, zasuwnic trzypunktowych,
elektrorygli, blokad antywyważeniowych, zamków antypanicznych, pochwytów,
chwytaczy oraz wiele innych elementów.

Drzwi jedno – i dwuskrzydłowe
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Okna
Oferta okien rozwiernych, uchylnych oraz
uchylno-rozwiernych pozwala na dopasowanie
produktu do indywidualnych potrzeb. Okna
z aluminium zyskują coraz większe grono
zwolenników, głównie ze względu na ich
oryginalny i nowoczesny wygląd. Są idealnym
rozwiązaniem dla Klientów, którzy chcą
podkreślić indywidualny charakter swojego
domu.
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Oferta witryn KRISPOL pozwala na wykonanie
przeszkleń wewnętrznych i zewnętrznych
w różnorodnych wymiarach i konfiguracjach,
przy zastosowaniu rozmaitych wypełnień.

Drzwi wejściowe
Drzwi wejściowe charakteryzują się dużym wyborem wypełnień oraz wysokim poziomem wykonania. Istnieje możliwość
zastosowania różnej gamy okuć, podnoszących poziom bezpieczeństwa drzwi. Różnorodność wzorów pozwala na
wykonanie drzwi niepowtarzalnych i indywidualnie dopasowanych do każdego domu.
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Szeroka gama kolorystyki oraz wypełnień
pozwala na zastosowanie drzwi zarówno
w obiektach użyteczności publicznej,
jak i obiektach przemysłowych. Trwałość
i wytrzymałość to największe atuty tego
produktu.
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Drzwi dwuskrzydłowe wraz z naświetlami,
zarówno bocznymi jak i górnymi, mają
zastosowanie w sklepach i innych obiektach
użyteczności publicznej. Zaletą produktu jest
złożoność konstrukcji, połączona z wysoką
jakością oraz trwałością.
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Drzwi boczne
Dzięki zastosowaniu takiego samego typu
wypełnienia, jakie zostało wykorzystane
w bramie, drzwi boczne idealnie się z nią
komponują. Całość daje bardzo elegancki
i harmonijny efekt.
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