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SYSTEMY 
ZEWNĘTRZNE

Ważną zaletą systemów zewnętrznych 
KRISPOL jest możliwość dostosowania spo
sobu wykończenia profili zarówno do elewa
cji budynku, jak i stylistyki poszczególnych 
wnętrz. Opcja bikolor umożliwia zastoso
wanie odmiennej kolorystyki z zew nętrznej 
i wewnętrznej strony profili alu miniowych.

Produkty w systemie 60 mogą być montowa
ne zarówno w zabudowie indywidualnej, jak 
i uzupełniać konstrukcje słupoworyglowe.

PRZEKRÓJ 
SYSTEMU 60
DRZWI 

PRZEKRÓJ 
SYSTEMU 60
WITRYNA

8  

SYSTEM 60
System profili izolowanych termicznie, prze
znaczony do zabudowy zewnętrznej. Cha
rakteryzuje się niską wartością współczyn
nika przenikania ciepła U, uzyskiwaną m.in. 
dzięki zastosowaniu przekładek termicz
nych z poliamidu wzmocnionego włóknem 
szklanym. Profilowany kształt prze kładek 
dodatkowo zwiększa sztywność profili. 
Skuteczną izolację termiczną systemu oraz 
szczelność na przenikanie wody zapewnia 
też próg wykonany z HPVC oraz uszczelki 
z EPDM. 

System ten daje możliwość wykonania róż
norodnych produktów:
–  okien uchylnych, uchylnorozwiernych, 

rozwiernych, okien o nietypowych kszta
łach, łukowych, z ukrytym skrzydłem; 

–  drzwi jedno lub dwuskrzydłowych, w tym 
automatycznych i wielkogabarytowych;

– witryn zewnętrznych.
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SYSTEMY 

MB-86 FOLD LINE
DRZWI HARMONIJKOW E

Zewnętrzne drzwi harmonijkowe to duża 
swoboda dla użytkownika. Rozwiązanie 
umożliwia tworzenie przestrzeni bez ba-
rier pomiędzy wnętrzem budynku, a jego 
otoczeniem. Drzwi harmonijkowe dosko-
nale sprawdzą się jako wygodne przejście 
z domu na taras, połączą kawiarnię lub 
restaurację z terenem zewnętrznym, czy 
sprawdzą się przy tworzeniu ogrodów  
zimowych.

System harmonijkowy 86 Fold Line to  
wygoda użytkowania, ale też wysokie  
współczynniki techniczne, dzięki czemu 
możliwe jest tworzenie wielkogabaryto-
wych konstrukcji otwieranych zarówno  
na zewnątrz, jak i do wewnątrz budynku,  
a także na dowolną konfigurację skrzydeł. 
To nowoczesne rozwiązanie zostało stwo-
rzone z myślą o rosnących wymaganiach 
inwestorów i architektów.
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MB-86 FOLD LINE
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SYSTEMY 
ZEWNĘTRZNE

Drzwi podnoszonoprzesuwne 77HS są 
idealnym połączeniem wnętrza budynku 
z otwartą przestrzenią ogrodu czy tarasu. 
W użytkowaniu komfortowe i funkcjonal
ne – otwarte skrzydła nie zajmują miejsca 
we wnętrzu pomieszczenia, a przesuwa się 
je, mimo dużego ciężaru, lekko i stabilnie. 

Wytrzymałe profile umożliwiają budowę 
ekskluzywnych niskoprogowych drzwi 
o dużych gabarytach, wypełnionych szkłem 
jedno lub dwukomorowym. Wykorzysty
wane materiały i rozwiązania techniczne 
sprawiają, że system ten osiąga najlepsze 
parametry w zakresie ochrony termicznej 
i akustycznej. System 77HS doskonale 
sprawdza się w budynkach jednorodzinnych, 
komfortowych apartamentach i w hotelach. 

POŁĄCZENIE NAROŻNE 
OTWIERANE SYSTEMU 77HS
DRZWI PODNOSZONO
PRZESUWNE

12  

SYSTEM 77HS
Drzwi podnoszonoprzesuwne 77HS są 
idealnym połączeniem wnętrza salonu, 
ogrodu zimowego czy jadalni z otwartą 
przestrzenią otoczenia. Nowoczesne roz
wiązania z niskim progiem pozwalają na 
bezproblemową komunikację i nie stanowią 
bariery dla dzieci, a także osób starszych 
czy niepełnosprawnych. 
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SYSTEMY 
ZEWNĘTRZNE
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SYSTEMY 
ZEWNĘTRZNE
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PRZEKRÓJ 
SYSTEMU 86
DRZWI

PRZEKRÓJ 
SYSTEMU 86
WITRYNA

86 to aluminiowy system okiennodrzwiowy 
o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych 
oraz wytrzymałościowych, umożliwiający 
wykonywanie stabilnej konstrukcji o dużych 
gabarytach i ciężarze. Doskonała termoizo
lacja osiągana jest dzięki dwukomponento
wej uszczelce centralnej oraz możliwości 
wypełnienia komór profili aerożelem. Szero
ki zakres szklenia pozwala na stosowanie 
wszystkich typów szyb dwukomorowych, 
akustycznych lub antywłamaniowych. Kon
strukcja profili umożliwia montaż różnych ro
dzajów okuć obwiedniowych, w tym także 
zawiasów ukrytych, oraz uzyskanie antyw
łamaniowej klasy RC3.

SYSTEM 86
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SYSTEMY 
ZEWNĘTRZNE
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PRZEKRÓJ 
SYSTEMU 86
DRZWI

PRZEKRÓJ 
SYSTEMU 86
WITRYNA
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SYSTEM 86
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SYSTEM
FASADOWY

Systemy fasadowe służą do konstruowa
nia dużych, w pełni przeszklonych elewacji 
zewnętrznych. Są od lat stałym elemen
tem projektów biur, hoteli, urzędów, ban
ków. Coraz większą popularność zyskują 
także w mniejszych obiektach użyteczno
ści publicznej.

Fasady zapewniają z jednej strony nowo
czesny wygląd obiektów, z drugiej – po ma
gają spełniać aktualne standardy ener go
oszczędności i ergonomii pracy. Gwarantują 
użytkownikom obiektów kom for towe, na
turalne światło i ciepło. 

KRISPOL oferuje najpopularniejszy wśród 
rozwiązań fasadowych system słupowo
ryglowy. Pozwala on budować eleganckie 
konstrukcje z widocznymi, lecz wąskimi, 
liniami podziału, o zlicowanej powierzchni. 

Ważną zaletą systemu jest bardzo szeroki 
zakres wymiarowy profi li słupów (65 mm – 
325 mm) i rygli (5 mm – 189,5 mm). W połą
czeniu z ofertą łączników i akcesoriów daje 
to ogromne możliwości projektowe i wy
konawcze. Wypełnienie stałego modułu 
fasady może mieć ciężar nawet do 450 kg.

Wysokie parametry izolacji cieplnej syste
mu osiągane są dzięki zastosowaniu ciągłej 
przekładki termicznej z izolującego mate
riału HPVC oraz profi lowanych uszczelek 
przyszybowych z EPDM. 

16  

SYSTEM 
SŁUPOWO
RYGLOWY
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STOLARKA
PRZECIWPOŻAROWA 

KRISPOL oferuje konstrukcje prze
ciwpożarowe – okna, drzwi, ściany 
– spełniające wysokie wymagania 
norm europejskich EN dla pięciu klas 
odporności ogniowej (EI 15, EI 30, 
EI 45, EI 60, EI 120).

Stosowane w konstrukcjach profi le 
zawdzięczają swą wysoką odporność 
wypełnieniu komór wkładami silikato
wocementowymi oraz zastosowaniu 
przekładek termicznych z poliamidu 
zbrojonego włóknem szklanym.

Są w nich także stosowane specjalne
go typu uszczelki, które rozszerzają 
się pod wpływem temperatury, za
pewniając doszczelnienie konstrukcji 
oraz zapobiegając rozprzestrzenianiu 
się dymu i ognia.

18  

ZABUDOWA 
W PŁYTACH WARSTWOWYCH

Ten typ zabudowy zapewnia znaczą
ce rozszerzenie możliwości stoso
wania stolarki aluminiowej. Oferta 
obejmuje systemy mocowania okien 
i drzwi różnego typu, w obiektach 
wykonanych z płyt warstwowych 
o grubości od 60 mm do 150 mm. 
Produkty występują zarówno w wersji 
z przegrodą termiczną, jak i bez niej.

Dużą przewagą systemu jest szyb
kość i prostota montażu. Polega 
on na zatrzaskiwaniu kątowników 
mocujących oraz kształtowników 
mas kujących w specjalnych listwach 
zaczepowych. Wpływa to korzystnie 
na terminowość i sprawny przebieg 
inwestycji, wykorzystujących tego 
typu rozwiązania.

WYBRANE DETALE
DRZWI I OKNA

OKNA
różnego rodzaju przeszklenia pełnią
ce jednocześnie funkcję użytkową 
i estetyczną

SAMOZAMYKACZE
szeroka oferta samozamykaczy na
wierz chniowych i ukrytych, z szyną 
lub ramieniem, do każdego typu kon
strukcji, także wielkogabarytowych, 
łatwych do zastosowania nawet na 
zamontowanych drzwiach

OKUCIA ANTYPANICZNE
okucia nawierzchniowe i wpuszczane, 
do drzwi jedno i dwuskrzydłowych, 
z różną ilością punktów ryglowania 
w dowolnej konfi guracji

19  

WENTYLACJA
nawiewniki oraz listwy napowietrza
jące to wygodne rozwiązania, zapew
niające stały dopływ świeżego po
wietrza, bez zbędnego wychładzania 
pomieszczeń

OTWIERANIE Z POZIOMU 
POSADZKI 
uchylne otwieranie z poziomu po
sadzki to wygodne rozwiązanie 
w przypadku wysoko położonych 
okien oraz pomieszczeń dostosowa
nych do potrzeb osób starszych lub 
niepełnosprawnych

KLAWIATURA KODOWA 
zewnętrzna oraz wewnętrzna; no wo
czesne i wygodne narzędzie kontroli 
dostępu, umożliwiające szyfrowanie 
kodem złożonym nawet z 9 cyfr

ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE 
bezpieczne zawiasy regulowane 
w trzech płaszczyznach, dostępne 
w różnych wariantach kolorystycznych

KLAMKI I POCHWYTY
oferujemy szeroką gamę klamek i po
chwytów w różnych stylach i rozmia
rach, gwarantującą dopasowanie do 
każdego rodzaju drzwi

ZAMKI WIELOPUNKTOWE
zapewniają najwyższy poziom bezpie
czeństwa – przy przekręcaniu klucza 
sta lowe trzpienie i haki ryglują drzwi 
w kilku punktach o różnej wysokości

14
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POCHWYT DRZWIOWY
wykonany ze stali nierdzewnej, szlifo-
wanej, dwustronny

ZAWIASY ROLKOWE
wytrzymałe i eleganckie, 14 klasa wy-
trzymałości CE

KOLORYSTYKA
oprócz standardowych oklein czy kolo-
rów z palety RAL, istnieje możliwość 
lakierowania drewnopodobnego

KLAWIATURA KODOWA
ORAZ CZYTNIK LINII PAPILARNYCH
szybki, wygodny i ultranowoczesny  
dostęp do pomieszczeń
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Proces produkcyjny oparty o najnowsze 
technologie umożliwia bardzo szy b ką 
realizację całego zamówienia. Dzię ki 
temu można w krótkim czasie i, co naj-
ważniejsze, jednocześnie za mon  to wać 
wszystkie elementy.

Przeglądów okresowych dokonują wy k-
wa  lifikowani pracownicy punktów sprze-
daży KRISPOL. Dajemy gwarancję nie-
zawodności produktów i profes jo nalnej 
obsługi serwisowej oraz montażowej na 
najwyższym poziomie.

W naszych fabrykach powstają sper-
sonalizowane, bezpieczne i doskonałe 
jakościowo rozwiązania. Jeśli poszu-
kujesz do swojej firmy stolarki alu-
miniowej o nietypowych wymiarach 
lub zastosowaniu, znajdziesz pomoc  
w pun ktach sprzedaży KRISPOL. 

MONTAŻ
SZYBKI I PROFESJONALNY

SERWIS
POD KONTROLĄ

KOMPLEKSOWA
OFERTA

www.krispol.pl www.facebook.com/KRISPOLplwww.youtube.com/KRISPOLvideos
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KRISHOME Sp. z o.o. ul. Budowlana 1, Psary Małe, 62-300 Września, tel. +48 61 639 86 88, fax +48 61 436 76 48
www.krishome.pl

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  rzeczywi-
stości. Krispol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowa-
dzenia zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powo-
ływanie 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


