
DRZWI ZEWNĘTRZNE UNIWERSALNE

PRODUKTY DLA DOMU
I PRZEMYSŁU



Gwarancja 
spokoju
KRISPOL to ceniony polski producent  
kompletu stolarki otworowej. Oferujemy 
kompleksowe, nowoczesne rozwiązania 
dla domu i przemysłu w tym bramy, okna,  
rolety, żaluzje fasadowe i drzwi zewnętrzne. 
Są to produkty energooszczędne, trwałe, 
zaprojektowane dla osób, które myślą  
o przyszłych oszczędnościach związa-
nych z codzienną eksploatacją budynku.

Gwarancja spokoju wg KRISPOL to:

+ Racjonalny i szybki wybór w punktach  
 sprzedaży

+ Energooszczędne bramy, okna, rolety,  
 żaluzje i drzwi w jednolitej kolorystyce

+ 7 lat gwarancji na okna PVC oraz 5 lat na 
pozostałe produkty z linii HOME*

+ Skuteczny system gwarancyjno-serwisowy

Najwyższą jakość naszej pracy i produktów 
potwierdzają certyfikaty i wyróżnienia.

* Warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej KRISPOL
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Drzwi zewnętrzne uniwersalne to komfortowe rozwiązanie sprawdzające się w każdym budynku. Stanowią one dodatkowe 
wejście, dzięki któremu nie ma potrzeby, aby każdorazowo otwierać bramę garażową. W czasach, kiedy w pierwszej kolejno-
ści ludzie cenią komfort, funkcjonalność, taki wariant staje się bardzo popularny.

DRZWI ZEWNĘTRZNE UNIWERSALNE
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DZUM występuje w wersji jedno- lub dwuskrzydłowej. Dostępne są wypełnienia w formie panelu gładkiego czy też szkła, 
umożlwiające dopasowanie ich do różnych warunków zabudowy i indywidualnych potrzeb inwestora. Szeroka paleta kolo-
rów RAL, a także bogata oferta dekorów, pozwala również na osiągnięcie wizualnej spójności, np. z bramą garażową.

DOPASOWANE DO TWOJEJ INWESTYCJI
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W przypadku inwestycji przemysłowych ergonomia ma kluczowe znaczenie dla komfortu codziennej pracy, równie 
istotna jest jakość i odporność na często wymagające warunki. Drzwi uniwersalne sprawdzą się tutaj idealnie. Wa-
chlarz możliwości kolorystycznych, pozwala również wizualnie dopasować produkt do każdej inwestycji. 

WYPOSAŻENIE INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH
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BEZPIECZNE I ELEGANCKIE DRZWI DO GARAŻU

Aluminiowe drzwi uniwersalne najczę-
ściej znajdują zastosowanie jako wy-
godne, dodatkowe wejście do garażu 
wyposażonego w bramę segmentową 
lub rolowaną. Dwuskrzydłowe drzwi 
garażowe zazwyczaj same pełnią 
funkcję bramy, szczególnie sprawdza-
jąc się w miejscach o nietypowych wa-
runkach zabudowy. Oba rodzaje drzwi 
muszą gwarantować skuteczną ochro-
nę garażu, trwałość, odpowiedni po-
ziom izolacji, elegancki wygląd, a także 
komfortową obsługę. 

Szeroka oferta wzorniczo-kolory-
styczna sprawia, że drzwi boczne 
i  garażowe KRISPOL można idealnie 
wkomponować w rozmaite projekty 
architektoniczne. Swoje zastosowanie 
znajdą również w inwestycjach prze-
mysłowych.

SYSTEM DRZWI UNIWERSALNYCH DZUM

1

2

3

System dostępny dla drzwi jednoskrzydłowych (DZU 60S) i garażowych dwu-
skrzydłowych (DZU 60D). Skrzydła drzwi są wypełnione ocieplonymi segmentami 
bramowymi o grubości 40 mm. Wiele typów konfiguracji umożliwia elastyczne do-
pasowanie drzwi do potrzeb inwestycji, np. dzięki zastosowaniu poprzeczek i słup-
ków, czy też podziału wypełnienia.

Drzwi dostępne są w różnych wariantach przetłoczeń od strony zewnętrznej, 
mogą być wypełnione szkłem (jedno- lub dwukomorowym), a także panelem gład-
kim aluminiowym typu sandwich. Konstrukcja może być okleinowana jedno- lub 
dwustronnie, malowana na kolor z palety RAL (również w wersji bikolor).

DODATKOWA USZCZEL-
KA EPDM USZCZELNIA 
POŁĄCZENIE SKRZYDŁA 
Z PROGIEM

PRÓG IZOLOWANY 
TERMICZNIE

TRZYKOMOROWE 
PROFILE O GŁĘBOKOŚCI 
60 MM Z PRZEKŁADKA-
MI TERMICZNYMI

1 2 3

PANEL GRUBOŚCI
40 mm
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System drzwi bocznych oparty na profilach głębokości 
51  mm. Wypełnienie skrzydła stanowią profile aluminio-
we bramy rolowanej lub segmenty o grubości 40 mm. Aby 
uzyskać jednolity wygląd ościeżnicy i skrzydła oraz idealną 
spójność z poszyciem bramy garażowej, profile są malowa-
ne dwustronnie na dowolny z 200 kolorów RAL.

SYSTEM DRZWI DB 51

SYSTEM DRZWI DB 75

1

2

3

DODATKOWA USZCZEL-
KA SZCZOTKOWA 
DOSZCZELNIAJĄCA 
POŁĄCZENIE SKRZYDŁA 
Z PROGIEM

PRÓG ALUMINIOWY

1 2

PANEL GRUBOŚCI
40 mm

PANEL GRUBOŚCI
60 mm

1 2 3

TRZYKOMOROWE 
PROFILE GŁĘBOKOŚCI 
77 mm Z PRZEKŁADKAMI 
TERMICZNYMI

DODATKOWA USZCZEL-
KA MASKUJĄCA

IZOLOWANY TERMICZNIE 
CIEPŁY PRÓG

System DB 75 to drzwi wypełnione panelami o grubości zwiększonej do 60 mm. 
Dzięki połączeniu ciepłych paneli z profilami głębokości 75 mm drzwi doskonale 
sprawdzają się w domach energooszczędnych i pasywnych. Dostępne są w wersji 
bez przetłoczeń, od strony zewnętrznej malowane lub okleinowane.
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DESIGN 
Wypełnienie skrzydeł drzwi 
stanowią najwyższej jakości 
panele garażowe. W ofer-
cie znajduje się większość 
wzorów przetłoczeń do-
stępnych w kolekcjach bram 
segmentowych KRISPOL. 
Kolorystyka obejmuje po-
nad 200 kolorów RAL, a tak-
że autorską kolekcję oklein, 
zawierającą  m.in. nowocze-
sne wzory drewnopodobne 
i metaliczne antracyty.

PERSONALIZACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH  
UNIWERSALNYCH (DZU 60D)

SZYBY JEDNO- LUB 
DWUKOMOROWE
Możliwość zamontowania 
w drzwiach przeszklenia 
w postaci szyb jedno- lub 
dwukomorowych, które wi-
zualnie ozdobią konstruk-
cję, ale będą też spraw-
dzać się w praktycznym 
użytkowaniu na co dzień. 

Dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne uniwersalne mogą pełnić 
funkcję bramy garażowej i sprawdzają się w przypadku trudnych 
warunków zabudowy. Szeroka siatka wymiarów i bogata oferta 
wzornicza pozwala dopasować je do każdego projektu domu.

TERMOIZOLACJA 
Wysoką izolację cieplną i akustyczną 
drzwi garażowych zapewnia konstrukcja 
oparta na ciepłym systemie profili, izolo-
wanych termicznie, a także wypełnienie 
w postaci paneli grubości 40 mm, ocieplo-
nych pianką poliuretanową.

WYMIARY 
Szeroka siatka wymiarów zapewnia do-
pasowanie nawet w przypadku nietypo-
wych projektów. 

PANEL BRAMOWY
Panel stalowy (40 mm) wy-
pełniony pianką poliureta-
nową i gwarantuje dobrą 
izolacyjność.

PANEL GŁADKI 
Istnieje możliwość wy-
pełnienia drzwi panelem 
gładkim aluminiowym typu 
sandwich w kolorach RAL.

PROFIL  
RENOWACYJNY 
Szeroka siatka wymiarów 
zapewnia dopasowanie na-
wet w przypadku nietypo-
wych projektów. 
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TŁOCZENIE SZEROKIE (RSS)

PRÓG ALUMINIOWY
Nasze drzwi boczne i garażowe stan-
dardowo wyposażone są w dyskretny 
i  elegancki, a zarazem bardzo trwały 
i   odporny na warunki zewnętrzne próg 
aluminiowy.

OPCJA BEZPROGOWA
Istnieje możliwość zastosowania syste-
mu bezprogowego z uszczelką szczotko-
wą, który zapewni wygodne przejście bez 
ograniczeń.

DODATKOWY ZAMEK 
JEDNOPUNKTOWY 
Dodatkowy punkt ryglowania skrzydła 
drzwiowego znacząco podnosi poziom 
bezpieczeństwa.

ZAMEK WIELOPUNKTOWY
Zapewnia najwyższe bezpieczeństwo – 
przy przekręceniu klucza stalowe trzpie-
nie i haki ryglują drzwi w kilku punktach 
o różnej wysokości.

OKUCIA
Okucia w kolorze anody srebrnej, inox 
i RAL są eleganckim, estetycznym rozwią-
zaniem do każdego modelu drzwi. Ich za-
letą są klamki z szyldami o niewidocznych 
śrubach, także od strony wewnętrznej.

WKŁADKA 
ANTYWŁAMANIOWA 
Do wkładki antywłamaniowej klasy C do-
łączona jest karta kodowa klucza – wy-
łącznie na jej podstawie można go sko-
piować.

GAŁKO-KLAMKA 
Z ELEKTROZACZEPEM 
Zamek może być wyposażony w elektro-
zaczep z funkcją dzień / noc, która umożli-
wia swobodne otwieranie drzwi, a zarazem 
skuteczne ich zabezpieczanie, np. na noc. 

SAMOZAMYKACZ 
DRZWIOWY 
Wygodny mechanizm do-
mykający drzwi za użytkow-
nika. Działanie samozamy-
kacza można dostosować 
do indywidualnych prefe-
rencji, modyfikując m.in. 
szybkość zamykania.

TRZPIENIE ANTY-
WYWAŻENIOWE 
Uzupełniają mocną kon-
strukcję drzwi. Ich zamknię-
cie uniemożliwia wyważe-
nie skrzydła z ościeżnicy.

WYPOSAŻENIE
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DRZWI, JAKICH POTRZEBUJESZ

Szeroki wachlarz możliwości, pozwala na dopasowanie wypełnienia drzwi do warunków obecnych na inwestycji.

WYPEŁNIENIE:  
Bez tłoczeń Slick

KOLORY ZEW.: 
RAL / DEKOR

DOSTĘPNOŚĆ:  
DB51 / DZUM / DB75

WYPEŁNIENIE:  
Profile aluminiowe  
o wysokości 77 mm 
RGZ/RGW

KOLORY ZEW.: 
RAL / DEKOR

DOSTĘPNOŚĆ:  
DB51

WYPEŁNIENIE:  
V-profilowanie Slick 
(garaż)

KOLORY ZEW.: 
RAL

DOSTĘPNOŚĆ:  
DB51 / DZUM

WYPEŁNIENIE:  
w kasetony Woodgrain

KOLORY ZEW.: 
RAL

DOSTĘPNOŚĆ:  
DB51

WYPEŁNIENIE:  
Tłoczenie poziome 
wąskie Woodgrain

KOLORY ZEW.: 
RAL / DEKOR

DOSTĘPNOŚĆ:  
DB51 / DZUM

WYPEŁNIENIE:  
Tłoczenie poziome 
wąskie Slick

KOLORY ZEW.: 
RAL / DEKOR

DOSTĘPNOŚĆ:  
DB51 / DZUM

WYPEŁNIENIE:  
Tłoczenie poziome 
szerokie Woodgrain

KOLORY ZEW.: 
RAL / DEKOR

DOSTĘPNOŚĆ:  
DB51 / DZUM

WYPEŁNIENIE:  
Tłoczenie poziome 
szerokie Slick

KOLORY ZEW.: 
RAL / DEKOR

DOSTĘPNOŚĆ:  
DB51 / DZUM

WYPEŁNIENIE:  
Bez tłoczeń Woodgrain

KOLORY ZEW.: 
RAL / DEKOR

DOSTĘPNOŚĆ:  
DB51 / DZUM

RC RCS RS RSS RF

RFS RAT7 RM

WYPEŁNIENIA PANELAMI GARAŻOWYMI
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PROFILE

WYPEŁNIENIE:  
Tłoczenie poziome 
wąskie Stucco (blacha 
aluminiowa)
KOLORY ZEW.:  
RAL
DOSTĘPNOŚĆ:  
DB51 / DZUM

IA

WYPEŁNIENIE:  
z podwójną szybą
KOLORY ZEW.: 
RAL
DOSTĘPNOŚĆ:  
DB51 / DZUM

IP D

WYPEŁNIENIE:  
z blachą perforowaną
KOLORY ZEW.: 
RAL
DOSTĘPNOŚĆ:  
DB51

IP PERFO

WYPEŁNIENIE:  
z siatką aluminiową
KOLORY ZEW.: 
RAL
DOSTĘPNOŚĆ:  
DB51

IP SIATKA

WYPEŁNIENIE:  
V-profilowanie Slick 
(przemysł)
KOLORY ZEW.: 
RAL
DOSTĘPNOŚĆ:  
DB51 / DZUM

IM

WYPEŁNIENIE:  
profil aluminiowy ocieplony
KOLORY ZEW.: RAL
DOSTĘPNOŚĆ:  DB51

WYPEŁNIENIE:  
profil aluminiowy "perfo"
KOLORY ZEW.: RAL
DOSTĘPNOŚĆ: DB51

WYPEŁNIENIE:  
profil stalowy ocieplony
KOLORY ZEW.: RAL
DOSTĘPNOŚĆ: DB51

AD APSD

WYPEŁNIENIE:  
profil stalowy "perfo"
KOLORY ZEW.: RAL
DOSTĘPNOŚĆ: DB51

WYPEŁNIENIE:  
profil stalowy
KOLORY ZEW.: RAL
DOSTĘPNOŚĆ: DB51

WYPEŁNIENIE:  
profil aluminiowy 
KOLORY ZEW.: RAL
DOSTĘPNOŚĆ: DB51

SP AS SS

WYPEŁNIENIE:  
Tłoczenie poziome 
wąskie Stucco  
(blacha stalowa)

KOLORY ZEW.: 
RAL

DOSTĘPNOŚĆ:  
DB51 / DZUM

IS

WYPEŁNIENIA PANELAMI PRZEMYSŁOWYMI 
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V-MIKROPROFILOWANIE
(RM)

TŁOCZENIE W KASETONY  
(RA)

POZIOME TŁOCZENIA WĄSKIE 
(RC)

POZIOME TŁOCZENIE SZEROKIE 
(RS)

BEZ PRZETŁOCZEŃ  
(RFS)

PROFILE BRAMY ROLOWANEJ  
(T7)

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 75

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DB 51

WZORY WYPEŁNIEŃ
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SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DZUM

WZORY WYPEŁNIEŃ

BEZ PRZETŁOCZEŃ  
(RFS)

POZIOME TŁOCZENIE WĄSKIE  
(RCS)

V-PROFILOWANIE  
(RM)

POZIOME TŁOCZENIE SZEROKIE  
(RSS)

PANEL
40 mm

PANEL
40 mm

PANEL
40 mm

PANEL
40 mm
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RÓŻNE KONFIGURACJE KONSTRUKCJI DZUM

Drzwi uniwersalne zostały zaprojektowane tak, aby w pełni umożliwić stworzenie odpowiedniej konstrukcji.

KONFIGURACJA:  
DZU 60D Z PANELEM ALUMINIOWYM 

KONFIGURACJA:  
DZU 60S Z PANELEM ALUMINIOWYM

KONFIGURACJA:  
DZU 60D Z PANELEM ALUMINIOWYM 

I PRZESZKLENIEM

KONFIGURACJA:  
DZU 60S Z PANELEM ALUMINIOWYM 

I PRZESZKLENIEM 

KONFIGURACJA:  
DZU 60D Z PANELEM ALUMINIOWYM 

I PRZESZKLENIEM

KONFIGURACJA:  
DZU 60S  PANELEM ALUMINIOWYM 

I PRZESZKLENIEM
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KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU

A
ktualizacja: 0

6
.12.20

22 r.

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 wprowa dzenia 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 karnych dla KRISPOL Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

GWARANCJA
5 LAT*

MONTAŻ
SZYBKI I PROFESJONALNY

EKSPERCI
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

SERWIS
POD KONTROLĄ
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*Warunki gwarancji dostępne na stronie internetowej KRISPOL

facebook.com/KRISPOLpl

youtube.com/c/KRISPOLofficial

instagram.com/krispolpl

twitter.com/krispolpl

linkedin.com/company/krispol-sp-z-o-o

tiktok.com/@krispolpl

krispol.pl

KRISHOME Sp. z o.o. ul. Budowlana 1, Psary Małe, 62-300 Września, tel. +48 61 639 86 88, www.krishome.pl


