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Pewność wynikająca z doświadczenia, przyjemność płynąca
z projektowania nowatorskich rozwiązań i satysfakcja z zaufania, jakim
obdarzają nas nasi Klienci – to emocje, które towarzyszą nam od lat.
Dzięki nim z niesłabnącą pasją tworzymy wyjątkowe produkty,
łączące najwyższy design, funkcjonalność i doskonałą jakość
z gwarancją bezpieczeństwa.
Kompleksowe rozwiązania, jakie oferujemy naszym Klientom, to nie tylko
pewność pełnej spójności stylistycznej i technologicznej wszystkich
elementów stolarki, to również Gwarancja Spokoju na wiele lat.

GWARANCJA SPOKOJU
fachowe
doradztwo i serwis

uproszczenie
i przyśpieszenie
procesu
inwestycyjnego

pełna spójność
i elastyczność
rozwiązań od
jednego producenta

70 salonów
KRISHOME
w Polsce

5 lat gwarancji

7 lat gwarancji
na okna PVC

innowacyjne
rozwiązania

Partnerzy
w 28 krajach

śledzenie drogi
zamówienia

Miliony
produktów
rocznie

Pragniemy, by nasze rozwiązania stały się dla Was
inspiracją – tak, jak nas inspirują Wasze marzenia
o idealnym domu. Dlatego stworzyliśmy sieć Salonów
KRISHOME oferującą komplet stolarki dla domu.

3

Sieć Salonów KRISHOME oferuje kompleksowe, niezawodne
i elastyczne rozwiązania w zakresie stolarki otworowej.
Gwarantuje pełną spójność stylistyczną i technologiczną
wszystkich elementów stolarki oraz kompatybilność
automatycznych systemów ochrony.

Budujesz lub remontujesz dom?
Zaufaj naszym Doradcom, którzy polecą innowacyjne i komfortowe rozwiązania, perfekcyjnie
dopasowane do Twojego projektu. Podejmuj decyzje w oparciu o bezpośredni kontakt
z produktem w salonie KRISHOME. Otwieraj, zamykaj, porównuj, testuj i pytaj.
Przecież chodzi tutaj o Twój wymarzony dom!

Budowa domu to jedno z największych życiowych wyzwań.
Nic dziwnego, że proces inwestycyjny wydaje się złożony
i stresujący. W trosce o naszych Klientów stworzyliśmy sieć
innowacyjnych salonów KRISHOME, w których pomagamy
przejść przez skomplikowany, choć pełen satysfakcji,
proces powstawania domu.
W salonach KRISHOME prezentujemy doskonałej
jakości, energooszczędne produkty, łączące w sobie
bezpieczeństwo, funkcjonalność i ponadczasowy design.
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Wymagającym inwestorom dajemy możliwość zakupu
kompletu stolarki dla domu w jednym miejscu. To doskonałe
rozwiązanie dla tych, którym zależy na oszczędnościach
związanych z codzienną eksploatacją budynku w przyszłości.
Jedna inwestycja - jeden dostawca. Wierzymy, że zakup
kompletu stolarki od jednego producenta to mądry i racjonalny
wybór. To nie tylko uproszczenie i przyspieszenie procesu
inwestycyjnego, ale również GWARANCJA SPOKOJU na wiele lat.
To również pewność komfortowego i bezawaryjnego użytkowania
produktów, wynikająca z 30 lat doświadczenia marki KRISPOL
w produkcji kompletu stolarki do domu.

Gwarancja Spokoju podczas budowy domu?
7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH POWINIENEŚ
ZAKUPIĆ STOLARKĘ W SALONIE KRISHOME:
▪

W pełni zautomatyzowana ekspozycja produktów

▪

Racjonalny i szybki wybór w jednym miejscu – fachowe doradztwo
i pełna analiza potrzeb inwestycji

▪

Możliwość zamówienia kompletu stolarki – energooszczędnych i bezpiecznych
bram garażowych, okien, rolet, żaluzji i drzwi zewnętrznych w spójnym designie

▪

Dostawa w jednym terminie

▪

Profesjonalny montaż wykonywany przez certyfikowanych fachowców

▪

7 lat gwarancji na wszystkie okna PVC i 5 lat na pozostałe produkty

▪

Skuteczna opieka serwisowo-gwarancyjna

Linia flagowych produktów prezentowanych w Salonach KRISHOME obejmuje:
okna PVC, aluminiowe i hybrydowe, drzwi tarasowe, osłony zewnętrzne,
aluminiowe drzwi zewnętrzne oraz segmentowe bramy garażowe.
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BRAMY GARAŻOWE NA MIARĘ

O wyjątkowości domu decydują jego mieszkańcy. Rozbudowana oferta KRISHOME daje każdemu Klientowi możliwość
dopasowania bramy garażowej do własnych potrzeb i oczekiwań. Możliwość produkcji bram pod wskazany wymiar,
a także szeroka oferta kolorów, dekorów i przetłoczeń gwarantuje, że każdy Klient wybierze bramę idealną do swojego domu.

BRAMY SEGMENTOWE

KOLORYSTYKA

Segmentowe bramy garażowe VENTE dostępne są
z panelem 40 mm i 60 mm oraz w bogatej palecie
wykończeń i przetłoczeń. Najcieplejsza brama KRISPOL
z panelem 60 mm posiada wzmocniony system uszczelnień,
dopracowaną konstrukcję, podwójne uszczelnienie dolnego
panela, uszczelkę nadprożową oraz dwuwargową uszczelkę
boczną. Kształt łuku górnego został zaprojektowany tak,
by optymalnie dociskać górny panel bramy do nadproża.
Wszystko to umożliwia osiągnięcie współczynnika U na
poziomie 0,9 [W/m2K].

Bramy segmentowe dostępne są w ponad 200 kolorach RAL,
blisko 2000 kolorach NCS oraz kilkudziesięciu okleinach.
Umożliwia to perfekcyjne dopasowanie bramy do elewacji
i pozostałych elementów stolarki.
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KLAMKI I UCHWYTY

BEZ TŁOCZEŃ

SZEROKIE TŁOCZENIE

(VENTE K2 RF)

(VENTE K2 RS)

Brama bez przetłoczeń to synonim eleganckiej,
prostej formy. Dobrze komponuje się z różnymi
rozwiązaniami architektonicznymi. Jej styl można
podkreślić stosując odważną kolorystykę RAL,
NCS lub dekory o wyraźnej strukturze drewna
np. sosna antyczna.

Tłoczenie szerokie to wzór, który sprawdzi
się zarówno w domach o klasycznym, jak
i nowoczesnym wyglądzie. To interesująca
alternatywa dla wąskich przetłoczeń.

WĄSKIE TŁOCZENIE

KASETONY

(VENTE K2 RC)

(VENTE K2 RA)

Tłoczenie wąskie to wzór pasujący do domów
w wielu stylach. Jednym z atutów tego tłoczenia
jest atrakcyjny stosunek ceny do wysokiej
jakości produktu.

Wzór w kasetony to rozwiązanie polecane
osobom ceniącym urok i ciepło domów
o tradycyjnym lub rustykalnym charakterze.

V-PROFILOWANIE

(VENTE K2 RM)

V-profilowanie to wzór, który nadaje bramom
wyjątkowy, nowoczesny wygląd. Innowacyjna
forma idealnie komponuje się z najnowszymi
trendami architektonicznymi.
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BRAMA ELEWACYJNA K2 IS / IP

NOWOŚĆ

UKRYTA BRAMA GARAŻOWA

KOMFORT UŻYTKOWANIA

Zgodzicie się, że wjazd do garażu schowany w elewacji
budynku to intrygująca propozycja. Brama elewacyjna
to inspirujący produkt w naszej ofercie, nawiązujący do
najnowszych trendów w budownictwie jednorodzinnym
i komercyjnym. Pozwala w pełni dopasować wygląd
bramy garażowej do pozostałych elementów
architektonicznych budynku.

Wszystkie bramy garażowe KRISPOL posiadają
solidną konstrukcję i dostarczane są z dopasowaną
automatyką. Dzięki aplikacji myKRISPOL stają się
smart, a Ty w prosty sposób możesz sterować
wjazdem do garażu za pomocą smartfonu.

DLA ARCHITEKTÓW

MODNA I DOPASOWANA DO TWOJEGO GUSTU

Brama zlicowana z budynkiem to ukłon w stronę
architektów, którzy chcieliby mieć większą dowolność
w kształtowaniu projektowanych budynków. Tym bardziej,
że brama to element wielkoformatowy i jej wybór jest
kluczowy dla estetyki każdego domu.

Teraz możesz zamówić u nas konstrukcję oraz napęd do
bramy, a następnie nałożyć okładzinę zgodną z projektem
architekta lub własną wizją estetyczną. Stosujemy trzy
warianty konstrukcji:

W pozycji zamkniętej, brama garażowa tworzy jedną
płaszczyznę z elewacją budynku, dzięki temu uzyskujemy
wizualny efekt gładkiej powierzchni. Podczas podnoszenia
zachowuje się jak klasyczna brama segmentowa.

DOPASOWANE
DO ELEWACJI
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BRAMY TWORZONE
NA MIARĘ

■ z panelem stalowym
■ z panelem aluminiowym
■ z sekcjami IP o dowolnym,
dostępnym w naszej ofercie, wypełnieniu

MOŻLIWOŚĆ
ARANŻACJI BRAMY

PRODUKT
PRZYJAZNY ARCHITEKTOM

Konstrukcja bramy jest indywidualnie przygotowywana w oparciu o analizę ciężaru
wybranego materiału okładziny (montowanej przez Partnera Handlowego lub we
własnym zakresie przez Inwestora). Można zastosować praktycznie dowolny
materiał m.in. drewno, metal, ceramikę, tworzywo sztuczne.
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BRAMY ROLOWANE

Alternatywnym rozwiązaniem dla segmentowych bram garażowych są bramy rolowane. To rozwiązanie konstrukcyjne
doskonale sprawdza się w przypadku nietypowych garaży i pomieszczeń gospodarczych. Bramy rolowane pozwalają
uzyskać maksymalnie wolną przestrzeń pod sufitem.

BRAMA ROLOWANA
WEWNĘTRZNA

BRAMA ROLOWANA
ZEWNĘTRZNA

(VENTE RGW)

(VENTE RGZ)

Brama garażowa rolowana wewnętrzna
– odkryty wał nawojowy znajduje się wewnątrz,
nad otworem garażowym.

Brama garażowa rolowana zewnętrzna
– skrzynka jest przymocowana do muru
na zewnątrz, wyposażona w specjalną
obudowę, osłaniającą wał nawojowy i pancerz
przed działaniem czynników zewnętrznych.

9 KOLORÓW I KILKADZIESIĄT OKLEIN

9 KOLORÓW I KILKADZIESIĄT OKLEIN
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DRZWI ZEWNĘTRZNE UNIWERSALNE

Aluminiowe drzwi boczne najczęściej znajdują zastosowanie jako
wygodne, dodatkowe wejście do garażu wyposażonego w bramę
segmentową lub rolowaną. Dwuskrzydłowe drzwi garażowe mogą
natomiast pełnić funkcję bramy, szczególnie sprawdzając się
w miejscach o nietypowych warunkach zabudowy.

DRZWI DB RFS
BEZ PRZETŁOCZEŃ

DRZWI DB RS
POZIOME TŁOCZENIE
SZEROKIE

DRZWI DG RFS
BEZ PRZETŁOCZEŃ

DRZWI DB RC
POZIOME TŁOCZENIE
WĄSKIE

DRZWI DG RSS
POZIOME TŁOCZENIE
SZEROKIE

Zarówno drzwi jednoskrzydłowe, jak i dwuskrzydłowe
gwarantują skuteczną ochronę muszą gwarantować
skuteczną ochronę garażu, trwałość, odpowiedni poziom
izolacji, elegancki wygląd, a także komfortową obsługę.

DRZWI DB RM
V-MIKROPROFILOWANIE

DRZWI DB RA
TŁOCZENIE
W KASETONY

DRZWI DG RCS
POZIOME TŁOCZENIE WĄSKIE

DRZWI DB T7
Z PROFILAMI
BRAMY ROLOWANEJ

DRZWI DG RM
V-PROFILOWANIE
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OKNA PVC
Najwyższej jakości okna FEN zostały skonstruowane tak, aby wszystkie elementy
pracowały na energooszczędność domu. Wszystkie modele okien marki KRISPOL
łączą w sobie nowoczesne i bezpieczne rozwiązania oraz designerską estetykę.
Najcieplejszy model FEN 92, oparty na profilu PVC o głębokości zabudowy 92 mm,
zapewnia wysoką i skuteczną izolację termiczną i akustyczną, a także zwiększoną
stabilność konstrukcji. Okna te spełniają wymagania domów pasywnych, osiągając
wartość współczynnika U na poziomie 0,76 [W/m2K].
Okna FEN zachwycają prostotą formy, dostępne są w opcjach okleinowania
jednostronnego, dwustronnego, a także bikolor. Sprawdzą się nie tylko w nowo
powstałych domach, ale także w budynkach poddanych termomodernizacji.

FEN 84H

FEN 92

■ liczba komór: 6
■ głębokość profilu: 87,5 mm
■ pakiety szybowe: 2 lub 3
o szerokości do 48 mm
■ Uw = 0,75 [W/m2K]*

■ liczba komór: 6
■ głębokość profilu: 92 mm
■ pakiety szybowe: 2 lub 3
o szerokości do 48 mm
■ Uw = 0,75 [W/m2K]*

FEN 82

FEN 82B

SYSTEM FEN 82 HST

■ liczba komór: 6
■ głębokość profilu: 85 mm
■ pakiety szybowe: 2 lub 3
o szerokości do 48 mm
■ Uw = 0,75 [W/m2K]*

■ liczba komór: 6
■ głębokość profilu: 82 mm
■ pakiety szybowe: 2 lub 3
o szerokości do 48 mm
■ Uw = 0,77 [W/m2K]*

■
■
■
■

* Dotyczy okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm
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liczba komór: 5
głębokość profilu: 82 mm
pakiety szybowe: 3
Uw = 0,76 [W/m2K]*

OKNA ALUMINIOWE

Stolarka aluminiowa jest trwała i charakteryzuje się bardzo dobrą statyką,
co jest szczególnie ważne w przypadku wielkogabarytowych konstrukcji
szklanych. Do największych zalet stolarki aluminiowej należy przede wszystkim
imponująca trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Konstrukcje są
odporne na wilgoć i zmiany temperatury. Okna aluminiowe pozwalają realizować
najśmielsze wizje i marzenia architektoniczne, np. przeszklenia na całą ścianę.
Wielkogabarytowe konstrukcje wymagają użycia bardziej wytrzymałych
materiałów, w tym także odpowiednich szyb i okuć. Okna aluminiowe są lekkie,
a przy tym eleganckie i estetyczne. Wysokie parametry FEN 86A pozwalają
na osiągnięcie Uw na poziomie od Uw=0,9 [W/m2K]* i Uw=0,8 [W/m2K]**
dla okna tarasowego.
FEN 86A
■ liczba komór: 3
■ głębokość profilu: 86 mm
■ pakiety szybowe: 3- i 4-szybowe
o szerokości 44 – 60 mm
■ Uw = 0,9 [W/m2K]*
* Dotyczy okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm
** Dotyczy okna tarasowego o wymiarach 1700×2100 mm

UWOLNIJ WYOBRAŹNIĘ
Wyobraź sobie pełną swobodę aranżacji. Bez względu na to, czy wybierzesz okna PVC, aluminiowe czy połączy oba te
rozwiązania, np. stosując systemy aluminiowe do dużych przeszkleń, a PVC do pozostałych, możesz liczyć na spójną
kolorystykę wszystkich elementów stolarki. Do dyspozycji masz bogatą paletę 200 kolorów RAL. W przypadku wszystkich
okien z portfolio marki KRISPOL możesz zdecydować się na dwa kolory. Unikalna technologia okleinowania aluminium
pozwala na zastosowanie różnych dekorów od wewnętrznej i zewnętrznej strony profili tak, aby dopasować je zarówno
do elewacji, jak i wnętrza domu.
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DRZWI TARASOWE
PRZESTRZEŃ PEŁNA NATURALNEGO ŚWIATŁA
Panoramiczne okna tarasowe i duże przeszklenia to symbole nowoczesnej architektury.
Dzięki nim łatwo zatrzeć granicę między wnętrzem domu a naturą. Dobrze zaprojektowane
i doposażone drzwi tarasowe umożliwiają domownikom komfortowe przejście z salonu
na taras, a panoramiczne okna wpuszczają do wnętrza więcej dziennego światła.
Duże okna tarasowe z widokiem na piękny ogród to marzenie wielu osób planujących
budowę domu. Przeszklenia sięgające od podłogi po sufit sprawiają, że wnętrze staje
się jasne i bardziej przestronne, a dom wygląda nowocześnie i elegancko. Maksymalne
wymiary okien tarasowych wynikają między innymi ze sposobów otwierania skrzydeł.
Do wyboru pozostają systemy okienne uchylno-przesuwne PSK, unoszono-przesuwne
HST oraz przesuwne SLIDE design. Nowoczesne okna tarasowe mają doskonałe parametry
termoizolacyjne. Zarówno w oknach PSK, HST, jak i SLIDE design można stosować
energooszczędne pakiety 3-szybowe.
Otwierając okno w systemie PSK najpierw uchylamy i odsuwamy skrzydło od progu,
a następnie przesuwamy po szynie znajdującej się w prowadnicy w dolnej części ościeżnicy.
Takie rozwiązanie zapewnia cichą i płynną pracę nawet bardzo dużych okien. Skrzydło okna
w systemie PSK można również pozostawić w położeniu uchylonym w taki sam sposób, jak
w tradycyjnych oknach. Ich obsługa jest prosta, mimo dużych wymiarów i ciężaru.
System drzwi tarasowych HST cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i stanowi duży
krok w stronę architektury bez barier. W drzwiach unoszono-przesuwnych możliwe jest
całkowite zlicowanie progu z podłogą, co ułatwia poruszanie się osobom o specjalnych
potrzebach, a także przejazd osobom na wózkach. W praktyce to również nowy wymiar
komfortu i funkcjonalności. Całkowite zlicowanie progu w drzwiach tarasowych pozwala
skrócić dystans między wnętrzem domu, a naturą dookoła niego.
Dla całkowitej lekkości obsługi dostępne jest rozwiązanie HS LiftUnit. Mechaniczne
poruszanie masywnych drzwi bez napędu może być trudne, a dla niektórych domowników
praktycznie niemożliwe. Użycie specjalnej wkładki LiftUnit sprawia, że siła podnoszenia
skrzydła jest zredukowana, w wyniku czego jego obsługa nie wymaga wysiłku.

NOWOŚĆ: Drzwi tarasowe przesuwne FEN SLIDE design to nowoczesne rozwiązanie pozwalające tworzyć duże przeszklenia
i uzyskać satysfakcjonujący efekt doświetlenia wnętrz. Smukłość profili w połączeniu z wyraźnymi krawędziami nawiązuje
do stylistyki aluminium i sprawia, że wygląd FEN SLIDE design jest nowoczesny, minimalistyczny i niezwykle efektowny. Drzwi
tarasowe przesuwne to kolejne rozwiązanie dla domów otwartych na naturę i złoty środek pomiędzy rozwiązaniami unoszono
-przesuwnymi HST, a uchylno-przesuwnymi PSK. Nowość łączy w sobie zalety obu systemów, oferując również wyjątkową
szczelność i wysoki poziom komfortu obsługi.
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SZYBY ECLAZ

WIĘCEJ ŚWIATŁA.
WIĘCEJ CIEPŁA.
WIĘCEJ KOMFORTU.

■ Przepuszczalność światła na poziomie
80% zapewnia efekt, jak przy zwiększeniu
powierzchni okna o 8%
■ Izolacja termiczna szyb na najwyższym
poziomie Ug = 0,5 [W/m²K]

■ 10% więcej zysków cieplnych, niż przy zastosowaniu
standardowych pakietów trzyszybowych
■ Pozytywny wpływ naturalnego światła
na Twoje samopoczucie i zdrowie
■ Neutralna transmisja światła, bez efektu lustra

POLECAMY! NISKOEMISYJNE SZYBY Z POWŁOKĄ ECLAZ
Energooszczędność okna uzależniona jest nie tylko od izolacyjności termicznej, ale także od zysków cieplnych. Równowaga
tych dwóch parametrów określa wydajność energetyczną okna oraz przyczynia się do dobrego samopoczucia domowników.
Najważniejsze korzyści z zastosowania szyby ECLAZ to przede wszystkim oszczędność energii. W praktyce, optymalizacja
bilansu energetycznego, przekłada się na redukcję kosztów ogrzewania i energii elektrycznej. Zastosowanie szyby jest
porównywalne ze zwiększeniem powierzchni okna aż o 8%. Nowe zespolenia szybowe dają większą elastyczność podczas
projektowania okien po stronie północnej i wschodniej, gdzie istnieje potrzeba doświetlenia wnętrz.
Produkt dostępny jest ze wszystkimi systemami okiennymi z oferty KRISPOL. Można łączyć je z funkcjonalnością szkła
bezpiecznego, szkła poprawiającego izolację akustyczną i szkła dekoracyjnego.
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ŻALUZJE FASADOWE

Żaluzje zapewniają skuteczną osłonę termiczną oraz większy komfort świetlny. Między powierzchnią lamelową a szybą
wytwarza się bariera termiczna, czyli masa powietrza, która spowalnia wymianę ciepła. Dzięki temu przy temperaturze 35°C
na zewnątrz można obniżyć temperaturę wewnątrz budynku nawet o 10°C.

ŻALUZJA STANDARDOWA
Z PROFILEM C80 / Z90
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ŻALUZJA DO ZABUDOWY
Z PROFILEM C80 / Z90

ŻALUZJA NAKŁADANA
Z PROFILEM C80 / Z90

ROLETY ZEWNĘTRZNE

ROLETY DO ZABUDOWY
KALIMA RHZ (HYBRID)
hybrydowy system obudowy
Przemyślana, kompaktowa konstrukcja,
która powstała z połączenia dwóch
różnych materiałów – aluminium
i PVC. Pokrywa rewizyjna z PVC daje
wyjątkową sztywność, nawet przy
bardzo dużych wymiarach rolet.
Ten model rolety pozwala
zastosować podświetlenie LED
na całej szerokości skrzynki.

ROLETY ELEWACYJNE

ROLETY NAOKIENNE

KALIMA RS
system obudowy aluminiowej

KALIMA RT
system obudowy PVC

Ścięta pod kątem 45º lub zaokrąglona
skrzynka montowana jest nad oknem,
na elewacji lub we wnęce okiennej.
Montaż nie wymaga wcześniejszego
zaplanowania w projekcie budynku
ani wymiany okna.

Roleta montowana wraz z oknem.
Skrzynkę umieszczoną we wnęce
pod nadprożem można zaizolować
wkładką neoporową lub jednostronną
zabudową. System stosuje się
w nowych budynkach i podczas
wymiany okien.

Pancerz: M3, M4 lub M5

Pancerz: M3 lub M4

ROLETY NAOKIENNE

ROLETY DO ZABUDOWY

KALIMA RN
system obudowy PVC

KALIMA RZ
system obudowy aluminiowej

Roletę montuje się wraz z oknem.
Skrzynka zostaje umieszczona we
wnęce pod nadprożem. Może zostać
dodatkowo jedno- lub obustronnie
obudowana. Stosuje się ją w nowych
budynkach i podczas wymiany okien.

Skrzynka montowana jest w nadprożu,
a prowadnice we wnęce okiennej.
Umożliwia to obudowanie
i ocieplenie rolety. System wymaga
wcześniejszego zaplanowania
w projekcie architektonicznym.

Pancerz: M3 lub M4

Pancerz: M3 lub M4
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APLIKACJA myKRISPOL

PEŁNA MOC MOŻLIWOŚCI INTELIGENTNEGO DOMU

Współczesny dom to nie tylko cztery ściany urządzone
według najnowszych trendów architektonicznych – to nasz
partner w codziennym życiu, który pomaga w realizowaniu
codziennych obowiązków, daje komfort i dba o nasze
bezpieczeństwo.

WYKORZYSTAJ SWÓJ SMARTFON
DO STEROWANIA BRAMĄ GARAŻOWĄ,
ROLETAMI I ŻALUZJAMI

Możliwość zarządzania domem z poziomu aplikacji
w smartfonie to synonim wygody na najwyższym poziomie.
Aplikacja myKRISPOL to nowoczesne narzędzie do
zarządzania stolarką KRISPOL z poziomu smartfonu
i budowania domowego centrum dowodzenia.
W połączeniu z automatyką STARCUS aplikacja
umożliwia projektowanie inteligentnego i bezpiecznego
domu zintegrowanego ze światem IoT.

■ Otwórz bramę garażową zdalnie, aby kurier mógł
zostawić przesyłkę pod Twoją nieobecność.
■ Zsynchronizuj otwieranie i zamykanie rolet
i żaluzji ze wschodami i zachodami słońca.
■ Z dowolnego miejsca na ziemi nadaj wybranej osobie
status gościa i zdecyduj, kiedy może zarządzać
Twoimi roletami, żaluzjami i bramą garażową.
■ Imituj swoją obecność w domu, kiedy wyjeżdżasz
na wakacje.
■ W trudnych sytuacjach skorzystaj z pomocą asystenta
głosowego. Dzięki niemu automatyczne rolety, żaluzje
czy brama garażowa wykonają zadanie za Ciebie.

Decyzję o domu smart można podjąć w dowolnym
momencie - na etapie projektu, stanu surowego
otwartego lub podczas modernizacji domu.
To rozwiązanie dla każdej inwestycji.

STERUJ
WYGODNIE

TWÓRZ
SCENARIUSZE

NADAWAJ
DOSTĘP
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ZAWSZE
POD RĘKĄ

SYNCHRONIZUJ
WSCHODY
I ZACHODY SŁOŃCA

BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ

SAFEHOME TO SYSTEM BEZPIECZNEGO DOMU DLA CIEBIE

Nasze rozwiązania skutecznie chronią tysiące
domów oraz firm w Polsce i Europie.
Każdego dnia podejmujemy starania, aby zapewnić
Tobie i Twojej rodzinie Gwarancję Spokoju.
System SafeHOME obejmuje nowoczesne czujniki
alarmowe, montowane fabrycznie wewnątrz produktów
z oferty KRISPOL: bram, okien, rolet i drzwi zewnętrznych.
SafeHOME jest rozwiązaniem funkcjonalnym
pod każdym względem.
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KOLEKCJA DRZWI ALUMINIOWYCH SOLANO

MODEL S401

MODEL S402

MODEL S403

MODEL S404

UNIKALNA KOLORYSTYKA
MALOWANIE W
KOLORACH RAL
malowanie gładkie
według palety RAL
obejmującej ponad
200 kolorów

MALOWANIE
STRUKTURALNE
malowanie
strukturalne
w kilkudziesięciu
wzorach struktur

DRZWI ALUMINIOWE SOLANO – ciepłe, bezpieczne
i piękne drzwi wejściowe. To system aluminiowych drzwi
opartych na profilach o głębokości zabudowy 90 mm.
Dopracowane w każdym szczególe: posiadają przekładki
bimetaliczne w profilach, izolowany termicznie próg
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OKLEINOWANIE
okleinowanie w
dowolnym wzorze
z autorskiej kolekcji
oklein, zawierającej
kilkadziesiąt wzorów

z poliamidowymi przekładkami, dodatkową uszczelkę EPDM
oraz dodatkowy wkład termiczny wewnątrz profili. Osiągają
wartość współczynnika U na poziomie 0,8 [W/m2K]. Panele
drzwi są obustronnie nakładkowe, co pozwala uzyskać
elegancką płaszczyznę, jednolitą z ościeżnicą.

MODEL S303

MODEL S301

MODEL S109

MODEL S107

MODEL S108

MODEL S206

MODEL S302

MODEL S106

MODEL S304

MODEL S102

MODEL S103

MODEL S105

MODEL S204

MODEL S203

MODEL S201

MODEL S202

MODEL S205

MODEL S109

BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA DOSTĘPU

TRZPIENIE ANTYWYWAŻENIOWE
 uzupełnienie mocnej konstrukcji drzwi
 skutecznie uniemożliwiają
wyważenie skrzydła z ościeżnicy

ZAWIASY UKRYTE
 całkowicie niewidoczne przy
zamkniętych drzwiach
 wysoki stopień bezpieczeństwa

ZAPADKA Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC
 umożliwia działanie drzwi
bez klucza w dzień
 bezpieczne zamykanie na noc

NADAJNIKI ZDALNE
 możliwość obsługi pilotem nawet
4 urządzeń np. bramy garażowej,
wjazdowej i dwóch par drzwi wejściowych
 wygodne dla osób niepełnosprawnych

WKŁADKA ANTYWŁAMANIOWA
 wyposażona w kartę identyfikacyjną
z kodem nacięcia klucza
 odporna na próby manipulacji
elektronicznych i mechanicznych

ZAWIASY ROLKOWE
 wytrzymałe i eleganckie
 standardowe wyposażenie drzwi SOLANO
 14 klasa wytrzymałości CE
 dostępne również w kolorze czarnym

CZYTNIK / KLAWIATURA
 czytnik lini papilarnych - szybki,
wygodny i ultranowoczesny
dostęp do domu dla całej rodziny
 klawiatura kodowa - pewna i wygodna kontrola dostępu do domu

WIZJER ELEKTRONICZNY
 rozwiązanie dla osób starszych
i rodzin z dziećmi
 znacząco poprawia jakość widoku
za drzwiami

SZYBY ANTYWŁAMANIOWE
 zwiększona wytrzymałość szkła
potwierdzona w specjalistycznych
laboratoriach

SENSOR DOTYKU
 umożliwia otwarcie z zewnątrz drzwi
wyposażonych w elektrozaczep
 działa podobnie jak standardowy
zaczep dzień/noc
 montowany w pochwycie PS (kształt
owalny) lub PQ (kształt prostokątny)
 standardowo montowany od
wewnątrznej strony pochwytu
 do wyboru kolor podświetlenia
biały/czerwony/niebieski

AUTOMATYCZNY ZAMEK
WIELOPUNKTOWY
 automatyczne ryglowanie drzwi
po zamknięciu bez konieczności
użycia klucza
 wysoki standard bezpieczeństwa
klasy C
 zamek posiada również funkcję
dzieć / noc

SAMOZAMYKACZ UKRYTY
 możliwość dostosowania do
indywidualnych preferencji
 dyskretny i wygodny
 możliwość zastosowania
blokady otwarcia
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DOM W HARMONII
Z TWOIMI MARZENIAMI

OD MARZEŃ
DO PROJEKTU
I REALIZACJI.

Własny dom to realizacja marzeń
o bezpiecznej przystani, miejscu,
do którego zawsze chce się wracać.
Ciepłym, bezpiecznym, przytulnym
i funkcjonalnym. Zaprojektowanym
z dbałością o każdy detal. Kompleksowe,
niezawodne rozwiązania KRISPOL
nie tylko podkreślą niepowtarzalny
styl Twojego domu, ale również zadbają
o komfort i poczucie bezpieczeństwa
Twojej rodziny.
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STYL
TRADYCYJNY

STYL
UNIWERSALNY

Styl tradycyjny to połączenie klasycznej kompozycji
ze stonowanymi barwami i naturalnymi materiałami.
Dominuje w nim symetria w aranżacji elewacji,
podziale okien czy drzwi frontowych. Przytulny
charakter domów tradycyjnych przywołuje ciepło
domowego ogniska i poczucie bezpieczeństwa.

Elegancja, prostota i dopracowane proporcje nigdy
nie wychodzą z mody. Domy bez nadmiernych
zdobień, o klasycznej, prostopadłościennej bryle
i dwuspadowym dachu doskonale komponują
się zarówno z miejskim, jak i wiejskim pejzażem.
O ich uroku przesądza spójność elementów
architektonicznych i wygoda użytkowania.
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WYBIERZ
SWÓJ STYL.
POZNAJ
INSPIRUJĄCE
ROZWIĄZANIA
KRISHOME.

STYL
NOWOCZESNY
Domy w stylu nowoczesnym to odpowiedź na trendy
współczesnego designu. Stonowana, elegancka
kolorystyka elewacji bazuje na bieli i szarościach,
często łączonych z metalowymi elementami fasad
i konstrukcji. Doskonale komponuje się ze stolarką
okien i drzwi, utrzymaną w wyrazistych barwach.

Szeroka gama naszych rozwiązań
odzwierciedla różnorodność gustów
i potrzeb naszych Klientów. Bez
względu na to, czy cenisz styl
tradycyjny, czy skłaniasz się ku
nowoczesnym, prostym bryłom,
przygotowaliśmy dla Ciebie
pełen wachlarz wszechstronnych
architektonicznie i spójnych
stylistycznie produktów.
Od kompletu stolarki otworowej, po
akcesoria i najnowsze rozwiązania
z zakresu automatyki. Możliwości,
trendy, inspiracje - odkryj je w naszej
sieci Salonów KRISHOME.
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STYL TRADYCYJNY

ZADBAJ
O SPÓJNOŚĆ
W KAŻDYM
DETALU

Styl tradycyjny - dedykowany
zwolennikom ponadczasowych
rozwiązań i uniwersalnego
połączenia kolorystycznego.
Dominuje w nim biel i ciepłe
odcienie brązów. To zestawienia,
które nigdy nie wyjdą z mody.
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tylko w

Woodec dąb turner N 51
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REKOMENDOWANE ZESTAWIENIA
KOLORYSTYCZNE W STYLU TRADYCYJNYM

Biały 7

Dąb naturalny 42

RAL 1903

Dąb złoty 48
NOWOŚĆ

Dąb sheffield 46

Woodec dąb turner toffee 13

Domy tradycyjne pokrywa się dachówką
w naturalnych odcieniach i jasną elewacją
z elementami ozdobnymi, takimi jak gzymsy,
bonie czy klinkier. Takie połączenie dobrze
komponuje się ze stolarką w kolorze drewna.
Zadbaj o spójność kolorystyki Twojego domu.
Wybierz okna, rolety, drzwi zewnętrzne oraz
bramę garażową z jednej palety barw.
Stwórz harmonijną i stylową kompozycję.
Sprawdź całą dostępną paletę oklein i RAL na www.krispol.pl
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STYL TRADYCYJNY

ZAINSPIRUJ SIĘ

Znaczna część budowanych w Polsce
domów jednorodzinnych to domy
w stylu tradycyjnym. Polacy przywiązani
do tradycji wiedzą, że jest on ponadczasowy
i nigdy nie wyjdzie z mody. Podczas
prac renowacyjnych, gdy zależy nam na
zachowaniu charakteru budynku wpisanego
w konkretne otoczenie, styl tradycyjny jest
oczywistym wyborem. Pasuje zarówno
do zabudowy miejskiej, jak i wiejskiej,
sielskiej okolicy.
Styl tradycyjny jest rozwiązaniem
uniwersalnym, któremu niewielkie
adaptacje architektoniczne z łatwością
dodadzą indywidualnego charakteru.
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Bryła o klasycznych proporcjach, a także pięknie zaaranżowana strefa przed domem przyciągają wzrok.
Wsparty na kolumnach trójkątny tympanon tworzy eleganckie zadaszenie nad wejściem. Podzielone
szprosami okna podkreślają urok tego tradycyjnego domu i nadają mu reprezentacyjnego charakteru.
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Styl tradycyjny doskonale koresponduje zarówno z projektami domów wolnostojących, jak
i tych w zabudowie szeregowej. Elegancka prostota elewacji i stonowana kolorystyka elementów
wykończeniowych domu (okien, drzwi, bramy garażowej) pozwala na swobodną aranżację
otoczenia, najlepiej realizującą potrzeby jego mieszkańców.
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Z KRISPOL, w piękny i spójny sposób, połączysz stolarkę otworową z elewacją budynku.
Szeroka paleta kolorów RAL, dekorów oraz oklein pozwali nadać Twojej inwestycji indywidualny charakter.
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STYL UNIWERSALNY

POSTAW NA
PONADCZASOWE
ROZWIĄZANIA

Budując dom, większość Inwestorów myśli
o jego przyszłości. Marzą, aby przetrwał
próbę czasu oraz sprostał rozmaitym
gustom i wymaganiom, jego architektura
powinna być prosta i uniwersalna.
Domy bez nadmiernych zdobień doskonale
komponują się z każdym otoczeniem.
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tylko w

Espresso Ash 3D 23
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REKOMENDOWANE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
W STYLU UNIWERSALNYM

RAL 7044

Winchester 19

RAL 8028

Orzech 96
NOWOŚĆ

Brzoza jasna 1

Sosna antyczna 20

Styl uniwersalny charakteryzuje prostota i stonowanie
– również w doborze kolorystyki. Ponadczasowe beże
i brązy, nawiązujące do zawsze modnych naturalnych
materiałów, doskonale komponują się z ciemną dachówką
i drewnianymi elementami architektury ogrodowej.

Sprawdź całą dostępną paletę oklein i RAL na www.krispol.pl
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STYL UNIWERSALNY

ZAINSPIRUJ SIĘ

Uniwersalny, praktyczny, ponadczasowy.
Taki styl domu wybieramy, gdy zależy
nam na tym, by oparł się chwilowym
modom i trendom. Murowany lub
otynkowany, o solidnej bryle, daje poczucie
stałości i trwałości. Drewniane elementy
wykończenia w towarzystwie jasnej
kolorystyki, zarówno na elewacji, jak
i we wnętrzach, wnoszą ciepło i budują
poczucie bezpieczeństwa.
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Minimalistyczna bryła, jasne tynki, głęboka szarość stolarki i dachu to uniwersalne rozwiązanie, charakteryzujące
się spójnością wszystkich elementów. Duże przeszklenia w szarym obramowaniu prezentują się niezwykle
elegancko, jednocześnie wpuszczają do wnętrz mnóstwo naturalnego światła.
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Pokryty jasnym tynkiem parterowy budynek zdobią okna i drzwi w ciepłym odcieniu drewna oraz
klasyczna, ciemnoszara dachówka. Idealnie dobrane kolorystycznie kamienne płytki elewacyjne
stanowią oryginalny element dekoracyjny. W tym przypadku, prosta forma domu, w połączeniu ze
zróżnicowanymi fakturami materiałów użytych do jego wykończenia, tworzy piękny i uniwersalny efekt.
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Klasyczna kolorystyka tynku w połączeniu ze szlachetną fakturą drewna to sprawdzony sposób na
eleganckie wykończenie elewacji. Harmonijne zestawienie kolorów podkreśla stolarka drzwi i okien
w ciepłym odcieniu drewna. Dzięki wygodnym, przesuwnym oknom tarasowym, wnętrze domu otwiera
się na świat. Wszystkie detale idealnie się komponują, tworząc ciepły, przyjazny nastrój.
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Uniwersalna kolorystyka i okleiny imitujące drewno nigdy nie wychodzą z mody.
Tu inwestorzy zdecydowali się połączyć jasną elewację z dekorem Winchester,
co pozwoliło osiągnąć ponadczasowy efekt.
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STYL NOWOCZESNY

POŁĄCZ PIĘKNO
DESIGNU
Z KOMFORTEM
W KAŻDYM
DETALU

Domy w stylu nowoczesnym to
odpowiedź na trendy współczesnego
designu. Lekkość bryły często
podkreślają duże przeszklenia,
doświetlające wnętrze, a jej
prostota znajduje odzwierciedlenie
w funkcjonalnym układzie wnętrz.
Stonowana, elegancka kolorystyka
elewacji bazuje na bieli i szarościach,
często łączonych z metalowymi
elementami fasad i konstrukcji.
Styl nowoczesny doskonale komponuje
się ze stolarką okien i drzwi utrzymaną
w wyrazistych barwach.
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tylko w

Beton 2
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REKOMENDOWANE ZESTAWIENIA
KOLORYSTYCZNE W STYLU NOWOCZESNYM

RAL 7045

Antracyt 174

Cedr szary 25

Karbon 210
NOWOŚĆ

Czarny gładki 8

Dąb czarny palony 16

Elewacje domów w stylu nowoczesnym utrzymane
są w eleganckim, ascetycznym stylu i oszczędnej
kolorystyce. Dominują odcienie bieli i szarości,
od jasnoszarego po antracyt, a także loftowy beton.
Ciepła dodają im elementy drewniane: okładziny, deski
tarasowe oraz stolarka drzwi i okien.

Sprawdź całą dostępną paletę oklein i RAL na www.krispol.pl
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STYL NOWOCZESNY

ZAINSPIRUJ SIĘ

Domy w stylu nowoczesnym cieszą
się coraz większą popularnością wśród
inwestorów. Szczególnie tych, którzy
śledzą panujące trendy i poszukują
modnych form architektonicznych.
Wyróżniają się oryginalnym wykończeniem
elewacji, często łączącym drewno, szkło
i kamień z dużymi przeszkleniami.
To domy, obok których nie da się
przejść obojętnie.

61

Nowoczesne szarości ocieplone tradycyjnym, czerwonym odcieniem cegły. Prosta bryła budynku, płaski
dach i geometryczny układ okien oraz drzwi. Pełna spójność stylistyczna i technologiczna wszystkich
elementów to efekt wyboru rozwiązań od jednego producenta.
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Duże przeszklenia w oprawie szarych, eleganckich ram oraz proste, geometryczne balkony dodają
lekkości fasadzie. W towarzystwie drewnianych elementów dekoracyjnych prezentują się znakomicie.
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Ciemnoszary odcień elewacji równoważy jasne, naturalne drewno. Prosta bryła budynku, płaski dach
oraz symetryczny układ okien i drzwi to kwintesencja funkcjonalności właściwej dla stylu nowoczesnego.
Chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem pomieszczeń żaluzje w kolorze antracyt są rozwiązaniem
nie tylko praktycznym, ale również dodającym bryle lekkości.
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Biały, piętrowy dom o niestandardowej bryle, z płaskim dachem i przestronnym tarasem.
Uroku dodają mu duże przeszklenia, charakterystyczne dla stylu nowoczesnego. Oszczędność
formy podkreśla stonowana kolorystyka elewacji, bramy garażowej oraz stolarki okien i drzwi,
utrzymana w odcieniach beżu i szarości.
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Geometryczne kształty, płaski dach, wielkogabarytowe przeszklenia, szklane fasady – to cechy, które
wyróżniają styl nowoczesny. W przypadku stolarki okienno-drzwiowej, gra strukturą i dekorami pozwala
nadać bryle budynku wyróżniającego się charakteru.
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PALETA KOLORÓW OKLEIN

DLA KOMPLETU STOLARKI

Dąb naturalny 42

Winchester 19

Dąb złoty 48

Sosna antyczna 20

Cedr szary 25

Orzech 96

Dąb ciemny 44

Mahoń 12

Dąb bagienny 45

Brąz czekoladowy 185

Szary 173

Antracyt 174

Antracyt gładki 204

Karbon 210

Ciemnoszary gładki 703
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GRUPA I

GRUPA II

NOWOŚĆ - Biały UltraMat 27

NOWOŚĆ - Szary UltraMat 24

Dąb shefield 46

Beton 2

Woodec dąb turner N 51

Woodec dąb turnerMacore
toffee 13
5

Espresso Ash 3D 23

Antracyt szczotkowany 193

Ciemnoszary metalik 704

Dąb czarny palony 16

NOWOŚĆ - Umbra Brąz UltraMat 26

NOWOŚĆ - Czarny UltraMat 14

Więcej inspiracji znajdziesz na: krispol.pl/inspiruj-sie
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facebook.com/KRISPOLpl
youtube.com/c/KRISPOLofficial

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

instagram.com/krispolpl
twitter.com/krispolpl
linkedin.com/company/krispol-sp-z-o-o
tiktok.com/@krispolpl
krispol.pl
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