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Bramy i ogrodzenia10

SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE KRISPOL
 Najszersza oferta oklein – dekorów i kolorów – 56 dekorów – oklein, 210 kolorów palety RAL;
 Wzór według upodobań – do wyboru pięć kolekcji, klasycznych i nowoczesnych; 
 Wymiar dopasowany do każdego garażu – produkcja „na wymiar” zapewnia rozwiązanie dla każdego niestandardowego pomieszczenia;
 Oferta na każdą kieszeń – oferta ekonomiczna - bramy typowe, produkowane w najczęściej stosowanych wymiarach i w standardowym wyposażeniu;
 Pewność zakupu – dzięki 5-letniej gwarancji;
 Bogata gama dodatków – okna, detale dekoracyjne ze stali szlachetnej, klamki i uchwyty, drzwi boczne, drzwi serwisowe;
 Energooszczędność w standardzie – panele wypełnione pianka poliuretanową o grubości 40 mm
 Gwarancja wygody i bezpieczeństwa – prosta i bezpieczna obsługa ręczna lub automatyczna; bardzo niski próg w drzwiach serwisowych – tylko 15 mm – eliminuje ryzyko potknięcia; 
automatyka niezawodnej jakości – napędy elektryczne renomowanych producentów; system zabezpieczeń; proste i niezawodne systemy zabezpieczenia przed włamaniem.
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KRISPOL Sp. z o.o. to producent najwyższej jakości 
bram garażowych i przemysłowych, krat rolowanych, 
rolet zewnętrznych oraz stolarki aluminiowej. Firma 
jest obecna w branży budowlanej już od 20 lat i zalicza 
się do grona najważniejszych producentów stolarki 
otworowej w Polsce. 
KRISPOL oferuje dystrybutorom współpracę handlową 
opartą na profesjonalnym doradztwie i spełniającą 
oczekiwania najbardziej wymagającego klienta, w myśl 
zasady – „rozwiązania indywidualnie dopasowane”. 
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”, „Lider stolarki budowlanej”, 
czterokrotny tytuł „Produkt Przyjazny dla Mojego 
Domu”, a także wyróżnienie rolet zewnętrznych tytułem 
„Najlepsze w Polsce”.

KOLEKcjE SEGMENTOWYch BRAM 
GARAŻOWYch KRISPOL 
MISTRAL – najczęściej wybierane
Wąskie poziome przetłoczenia stosowane w bramach MISTRAL należą do ulubionych wzorów 
polskich Klientów, którzy cenią je za uniwersalny i naturalny wygląd, przypominający ułożone 
poziomo deski.

PASAT – połączenie klasyki i nowoczesności
Kolekcja PASAT obejmuje bramy z segmentów z szerokimi, poziomymi przetłoczeniami. 
Elegancka i naturalna forma bram PASAT sprawdzi się zarówno w domach o klasycznym 
wyglądzie, jaki tych wpisanych w nowoczesny design.

MAESTRO – dla miłośników tradycji
Wzór kasetonów stosowany w bramach MAESTRO idealnie prezentuje się w domach 
o tradycyjnym charakterze. Kolekcję tę szczególnie polecamy więc Klientom ceniącym urok 
i ciepło domów o klasycznej stylistyce.

BREVA – nowoczesne i innowacyjne
Kolekcję tę wyróżnia unikalny wzór przetłoczeń – V-profilowanie, który zapewnia bramom 
wyjątkowy i nowoczesny wygląd. Innowacyjna forma bram BREVA idealnie wpisuje się 
w najnowsze trendy designu i świetnie komponuje się z nowoczesnym budownictwem.

SIROCCO – elegancja formy
Bramy z segmentów bez przetłoczeń, z gładką strukturą na zewnętrznej powierzchni. 
Połączenie eleganckiej, prostej formy bramy i jej naturalnego wyglądu idealnie komponuje 
się z różnymi rozwiązaniami architektonicznymi i dobrze sprawdza się w każdym domu. 
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