Gwarancja spokoju.

STOLARKA PVC

Polecam,
Łukasz Piszczek

KOMPLEKSOWA
OFERTA
W KRISPOL oferujemy całkowitą swobodę wyboru koloru wszystkich
elementów stolarki otworowej. Okna można dokładnie dopasować
do rolet zewnętrznych, bramy garażowej i drzwi wejściowych.
Dzięki bogatej kolorystyce wszystkie elementy będą idealnie dostosowane
do potrzeb i charakteru budynku.
Wszystkie warianty kolorystyczne dotyczą produktów HOME:
bram garażowych, okien, rolet i drzwi wejściowych.
Realizujemy wszelkie oryginalne, kreatywne pomysły naszych klientów.

Estetyka
i kolorystyka
Ogromna paleta możliwości kolorystycznych i wzorniczych pozwala
dopasować wszystkie elementy stolarki do własnego gustu.

szeroka oferta oklein
Podążając za bieżącymi trendami, wprowadzamy nowe okleiny
np. carbon, szary cedr, sosna palona, antracyty, naturalny trawertyn.
Oferta oklein obejmuje kilkadziesiąt wzorów i jest spójna dla wszystkich
produktów oferty HOME.

różne warianty wykończenia
Okleinowanie jednostronne, dwustronne i bikolor (czyli dwa, różne kolory
okleiny: od wewnątrz i od zewnątrz).

elegancki cienki zgrzew
Dzięki nowoczesnej technologii oczyszczania naroży w miejscu
połączenia profili, gwarantujemy wyjątkowa estetykę i jakość
wykończenia.

malowane nakładki
W systemie FEN 76 5S proponujemy opcję nakładek malowanych
na kolory RAL.
Więcej inspiracji znajdziesz na:

galeria.krispol.pl

CIEPŁO W EKSKLUZYWNEJ
FORMIE
FEN 92
Okna FEN 92 to solidna inwestycja w przyszłość domu i gwarancja
minimalnych kosztów jego utrzymania przez długie lata.
Profil ten zapewnia współczynniki przenikalności cieplnej niespotykane
w innych systemach i idealnie spełnia rygory budownictwa
pasywnego. Subtelna forma profilu kryje w sobie najnowsze zdobycze
techniki okiennej, a wysoka odporność na czynniki atmosferyczne
sprawia, że okna zawsze będą wyglądać jak nowe.
Wybór wyposażenia dodatkowego, możliwość wykonania okien
w nietypowych kształtach oraz okleinowania w opcji Bikolor
gwarantuje dopasowanie do wystroju wnętrza i elewacji.

PRESTIŻ I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Marzysz o domu z minimalnym zapotrzebowaniem na energię?
Okna FEN 92 spełniają idealnie rygory budownictwa pasywnego
(Uw = 0,76 W/(m2K))

68%

cieplej

Wykorzystanie wysokiej jakości profili PVC o głębokości zabudowy
92 mm z 6-komorową budową, zapewnia wysoką i skuteczną izolację
termiczną i akustyczną oraz zwiększoną stabilność konstrukcji.
Ciepła 5-komorowa listwa podparapetowa jest dodatkowym
uszczelnieniem okna, izoluje miejsce pomiędzy parapetem
zewnętrznym a wewnętrznym, ułatwia również ich prawidłowy montaż.

energooszczędne pakiety szybowe
Zastosowanie niskoemisyjnych pakietów szybowych pozwala
osiągnąć najlepsze na rynku właściwości termoizolacyjne.

bezpieczeństwo w standardzie
Uchylne zaczepy antywłamaniowe mocowane nie tylko do profilu,
ale również do ukrytego w nim stalowego wzmocnienia zwiększają
bezpieczeństwo.

PEŁNA OCHRONA
Jako jedni z nielicznych na rynku stosujemy okucia z tak zwanymi
„grzybkami” antywyważeniowymi na całym obwodzie okna.
Rolki dociskowe („grzybki”) blokują skrzydło okna w zaczepach
antywłamaniowych na ramie.

wzmocnienia
Zabezpieczone przed korozją wzmocnienia stalowe profilu o grubości
od 1,5 do 2 mm dają pewność, iż nawet największe konstrukcje
będą zachowywały swoje właściwości statyczne przez cały okres
użytkowania stolarki okiennej.

bezkompromisowa estetyka
W naszym przekonaniu okna powinny doskonale komponować się
z bryłą budynku i pozostałymi elementami stolarki. Swoją ofertę
dopasowujemy do aktualnych trendów, proponując różnorodną paletę
oklein.

BIKOLOR
Stosując jednocześnie dwie różne okleiny, w opcji Bikolor możemy
dopasować okna zarówno do kolorystyki elewacji, jak i wnętrza domu.

UŁATWIONA KONSERWACJA
Chcąc ułatwić pielęgnację okien, wyposażyliśmy je w specjalną uszczelkę
w kolorze profilu bazowego, która eliminuje gromadzenie się kurzu
w szczelinie ościeżnicy.

PRECYZJA WYKONANIA
Stosujemy technologię zwaną powszechnie „cienkim zgrzewem”.
Dzięki niej miejsce zgrzewu pozostaje niemal niewidoczne, a okna
wyglądają wyjątkowo estetycznie.

OKNA DOMÓW
ENERGOOSZCZĘDNYCH
FEN 85
Okna FEN 85 zbudowane są z profili o głębokości 85 mm
i energooszczędnych pakietów szybowych wyposażonych w ciepłą
ramkę. Profile zbudowane z sześciu komór o odpowiedniej szerokości
pozwalają uzyskać optymalną izolację cieplną. To sprawia, że okna
FEN 85 doskonale sprawdzą się w domach energooszczędnych i tych
budowanych z myślą o przyszłych oszczędnościach. Bogata kolekcja
dekorów daje duże możliwości wykończenia okna i pozwala na
dopasowanie stolarki okiennej do indywidualnego charakteru domu.

NOWOCZESNY SYSTEM OKIEN
ENERGOOSZCZĘDNYCH

komfort cieplny

w standardzie
System okienny FEN 85 to stabilna konstrukcja o doskonałym
współczynniku przenikalności cieplnej Uw = 0,79 W/m2K*,
który odpowiada wymaganiom stawianym przez budownictwo
energooszczędne.
Dla szyby 48 mm Ug = 0,5

LISTWA PODPARAPETOWA
5-komorowa listwa staje się dodatkowym uszczelnieniem okna.
Ułatwia również prawidłowy montaż parapetów.

bezpieczeństwo w standardzie
„Grzybki” antywłamaniowe, zaczepy antywyważeniowe
stanowią skuteczną ochronę antywłamaniową.
Okucia renomowanej marki Winkhaus, zapewniają komfort,
bezpieczeństwo i niezawodność.

WZMOCNIENIA
Stalowe wzmocnienia o grubości min. 1,5 mm oraz zamknięty profil
stalowy w ościeżnicy sprawiają, że konstrukcja jest sztywniejsza
i bardziej trwała.

OPTYMALNA BUDOWA
W systemie FEN 85 stosujemy doskonałej jakości profile PVC
o głębokości zabudowy 85 mm. Dzięki 6-komorowej budowie profili
zachowujemy odpowiednią szerokość komór, co pozwala uzyskać
optymalną izolację cieplną.

bezkompromisowa estetyka
W naszym przekonaniu okna powinny doskonale komponować się
z bryłą budynku i pozostałymi elementami stolarki. Swoją ofertę
dopasowujemy do aktualnych trendów, proponując różnorodną
paletę oklein.

BIKOLOR
W opcji Bikolor możemy dopasować okna zarówno do kolorystyki
elewacji jak i wnętrza domu. Stosujemy wówczas dwie różne okleiny
lub kolory.

UŁATWIONA KONSERWACJA
Pielęgnację okien FEN 85 ułatwia specjalna uszczelka. Dopasowane
kolorystycznie gumowe wypełnienie rowka, eliminuje gromadzenie się
kurzu w szczelinie ościeżnicy.

DEDYKOWANE AKCESORIA
Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych, pozwala dostosować okna
do najróżniejszych potrzeb użytkowników. Regulowane nawiewniki,
szprosy oraz osłonki (np. na otwory odwodnieniowe) i zawiasy
zamówić można w kolorach spójnych z kolorem okna.

* dotyczy okna referencyjnego [wymiar okna 1230 x 1480 mm]

okna przyjaznych
przestrzeni

FEN 76 5R

FEN 76 5S

System FEN 76 cechuje nadzwyczaj niski współczynnik przenikania
ciepła. Dzięki temu można go zaadaptować do wymagań domów
energooszczędnych. Elegancka (zaokrąglona w wersji 5R lub prosta
w wersji 5S) forma profilu doskonale prezentuje się w dowolnej
kolorystyce. Oferujemy szeroką paletę atrakcyjnych oklein, ponadto
dzięki aluminiowym nakładkom na profile – możemy je polakierować
na każdy z ponad 200 kolorów palety RAL. Wykonujemy także okna
o nietypowym kształcie (w tym na bazie łuków) oraz drzwi tarasowe
uchylno lub podnośno-przesuwne.

ciepło w twoim domu
Nasze okna to najlepszej jakości komponenty i dbałość o najmniejsze
detale. Model FEN 76 uzyskuje współczynnik przenikalności cieplnej
właściwy dla okien energooszczędnych.

LISTWA PODPARAPETOWA
Ułatwia prawidłowy montaż parapetów, a 5-komorowa listwa staje
się dodatkowym uszczelnieniem okna.

estetyka
Okna muszą być nie tylko funkcjonalne, powinny też doskonale
komponować się z bryłą budynku i pozostałymi elementami stolarki.
Nasza oferta zaspakaja nawet najbardziej wyrafinowane gusta.
Możesz wybierać spośród ponad 200 kolorów palety RAL i wielu oklein.

pełna ochrona
Rolki dociskowe zwane „grzybkami” blokują skrzydło okna
w zaczepach antywłamaniowych na ramie. Jako jedni z nielicznych
na rynku stosujemy okucia z „grzybkami” antywyważeniowymi na całym
obwodzie okna.

bezpieczeństwo w standardzie
Wszystkie stosowane w naszych oknach zaczepy uchylne są w wersji
antywłamaniowej. Mocuje się je nie tylko do profilu, ale również
do ukrytego w nim stalowego wzmocnienia.

solidna konstrukcja
Wielokomorowa budowa wysokiej jakości profili PVC i duża głębokość
zabudowy zapewniają skuteczną izolację termiczną i akustyczną oraz
stabilność konstrukcji.

WZMOCNIENIA
Stalowe wzmocnienia o grubości min. 1,5 mm oraz zamknięty profil
stalowy w ościeżnicy zapewniają wyższą trwałość i sztywność konstrukcji.

bezkompromisowa estetyka
BIKOLOR
To zastosowanie jednocześnie dwóch różnych oklein lub kolorów.
Dzięki tej opcji możemy dopasować okna zarówno do kolorystyki
elewacji jak i wnętrza domu.

DWA KSZTAŁTY SKRZYDŁA
W systemie FEN 76 proponujemy wybór kształtu skrzydła: prosty 5S
i zaokrąglony 5R.

MALOWANE NAKŁADKI
Proponujemy opcję nakładek malowanych na kolory RAL (FEN 76 S,
od zewnątrz).

UŁATWIONA KONSERWACJA
Systemy FEN 76 wyposażyliśmy w specjalną uszczelkę, w kolorze
profilu bazowego, która uniemożliwia gromadzenie się kurzu
w szczelinie ościeżnicy.

System PSK
solidna konstrukcja

OTWÓRZ SIĘ NA
KOMFORT
Duże okno balkonowe z widokiem na cały ogród to marzenie wielu
osób planujących budowę domu. Szklane płaszczyzny 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. Najlepiej sprawdzają się tu systemy
okienne uchylno-przesuwne PSK lub podnoszono-przesuwne HST.
Nowoczesne okna tarasowe mają doskonałe parametry
termoizolacyjne. Zarówno w oknach PSK jak i HST stosować można
energooszczędne pakiety 3-szybowe.

System PSK umożliwia konstruowanie okien o szerokości
przekraczającej 3 m i powierzchni do 8 m2.

prosta obsługa
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
płynne i bezszelestne przesuwanie 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.

praktyczne rozwiązania
Konstrukcję można wyposażyć w okucia półautomatyczne, które
dodatkowo wspomagają otwieranie i zamykanie okna.
Próg okna w systemie PSK nie przekracza 7 cm. Dzięki zastosowaniu
systemu przesuwnego, przestrzeń przed oknem jest dostępna.

Prestiżowa nagroda
dla drzwi przesuwnych HST85

System HST
solidna konstrukcja
Przy maksymalnej szerokości ościeżnicy w systemie HST
powierzchnia okna może wynosić nawet 16 m2.

prosta obsługa
Otwierając okno HST skrzydło ruchome przesuwamy za skrzydło
stałe. Obsługa nie wymaga użycia siły, ponieważ skrzydło porusza się
na rolkach po ukrytej w podłodze szynie.
Efekt uchylania okna HST uzyskuje się po prostu zatrzymując skrzydło
w dowolnym miejscu i opuszczając je za pomocą klamki.

praktyczne rozwiązania
Można również wyposażyć okno w napęd, otwieranie i zamykanie
za pomocą pilota, a także programowanie wietrzenia. To bardzo
wygodne i praktyczne rozwiązania.
Istotną zaletą systemu HST jest bardzo niski próg zlicowany z podłogą.
Dzięki niemu uzyskujemy przejście do ogrodu, które bez problemu
pokonamy np. wózkiem.

ZYSKAJ
PRZESTRZEŃ
Atutem obu systemów jest oszczędność miejsca. Przestrzeń przed
oknem pozostaje do naszej dyspozycji – stanowi to dużą przewagę
nad tradycyjnymi oknami balkonowymi otwierającymi się rozwiernie.
Okna uchylno- i podnośno- przesuwne są również stabilniejsze od
rozwiernych, gdyż po otwarciu duże skrzydła okienne nie utrzymują się
na zawiasach, ale są podparte na całej szerokości.
Okna w systemach HST i PSK to najwygodniejsze rozwiązania dla
tarasów. Zapewniają także elegancki i nowoczesny wygląd domu.

kompleksowe
rozwiązania
WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI
Kupując okna, w pierwszej kolejności koncentrujemy się na wyborze
systemu profili i zapewnieniu sobie optymalnego poziomu izolacji
cieplnej. Należy jednak pamiętać również o różnego rodzaju dodatkach
i okuciach montowanych na ramie skrzydła i ościeżnicy.

Okucia z funkcją odstawienia
Polega ona na równoległym odstawieniu skrzydła od ramy o ok. 6 mm
na całym obwodzie. Prowadzi to do tzw. wietrzenia szczelinowego. W takiej pozycji wentylacja jest wyjąt
ko
wo energooszczędna,
a okno pozostaje odporne na włamanie. Przy temperaturze wynoszącej na zewnątrz 0°C i wewnętrznej wynoszącej 20°C, podczas
tradycyjnego wietrzenia po 10 minutach wnętrze wychłodzi się
o 2°C, podczas szczelinowego – zaledwie o 0,5°C. Okno z takimi okuciami można też uchylać i otwierać.

Mikrowentylacja
Jedna z podstawowych funkcji okucia. Polega na rozszczelnieniu
okna poprzez ustawienie klamki skrzydła w pozycji skierowanej do
góry i w prawo pod kątem 45 stopni. W połączeniu ze standardowym
uchyleniem okna otrzymujemy dwie możliwości wietrzenia, bez pełnego otwarcia okna.

Ukryte zawiasy
Dzięki ukryciu zawiasów, okucia mogą być całkowicie niewidoczne –
także z wnętrza pomieszczenia. Okno wygląda wówczas zgrabniej
i bardziej elegancko.

Stopniowany uchył
Wygodna funkcja umożliwiająca położenie skrzydła w kilku pozycjach
– od minimalnego rozszczelnienia po uchylenie. Pozwala regulować
intensywność wietrzenia w zależności od potrzeb i temperatury
na zewnątrz.

Proponowane przez nas rozwiązania poprawiają komfort użytkowania i estetykę okien. Warto wobec tego zastanowić się nad wyborem
opcji, które poprawią codzienne funkcjonowanie i pracę okien, a przez
to komfort naszego mieszkania. Oferujemy m.in. różne formy wentylacji (funkcja odstawienia, mikrowentylacja, stopniowany uchył), zastosowanie automatyki, blokadę antyzatrzaskową (zabezpiecza uchylone
skrzydło okna przed zatrzaśnięciem, np. pod wpływem wiartu), czy
hamulec w klamce (pozwala zatrzymać skrzydło okna po otwarciu
w dowolnej pozycji).

Zatrzask drzwi
balkonowych
Umożliwia przymknięcie drzwi balkonowych od zewnątrz za pomocą specjalnego uchwytu, bez konieczności
użycia klamki. Dodatkową zaletą tego
rozwiązania jest zabezpieczenie drzwi
przed otwieraniem przez wiatr.

Automatyka
Zastosowanie automatyki umożliwia zdal
ne otwieranie okien i programowanie wietrzenia. Funkcjonalny pilot to idealne rozwiązanie dla
okien trudno dostępnych, a także
ułatwienie dla osób starszych lub
niepełnosprawnych. System umo
żliwia pro
gramowanie indywidualnych scenariuszy wentylacji.

Wybierz wariant
BEZPIECZEŃSTWO
Klasy odporności na włamanie
Okucia mogą być certyfikowane w jednej z klas odporności na włamanie. Coraz częściej jest to warunek ubezpieczania domu i majątku.
Okucia certyfikowane różnią się od zwykłych:
– większą ilością zaczepów antywłamaniowych w ustalonym rozmie
szczeniu,

Grzybek i zaczep antywłamaniowy
Grzybkami antywłamaniowymi nazywamy specjalnie zaprojektowa
ne, ośmiokątne rolki dociskowe, które są elementami okucia występującymi na całym obwodzie skrzydła. Współdziałają one z zaczepami na
obwodzie ościeżnicy. W połączeniu utrzymują skrzydło okna w pozycji zamkniętej, dociskają je do ościeżnicy i ryglują. Zaczepy występują
w wersji zwykłej i antywłamaniowej. Połączenie zaczepu antywłamaniowego i grzybka daje tzw. punkt antywyważeniowy, czyli całkowite bezpieczeństwo zamkniętego okna.

Kontaktrony – zaczepy magnetyczne
To czujniki otwarcia okna, które mogą być częścią systemu alarmowego. Stanowią skuteczne i zarazem dyskretne zabezpieczenie przed „nieproszonymi gośćmi”. Najnowocześniejsze kontaktrony są zintegrowane
z okuciem obwiedniowym, dzięki czemu mogą sygnalizować każdy jego
ruch, np. obrót klamki. Spełniają one też inne przydatne funkcje – mogą
np. wyłączać ogrzewanie w momencie rozszczelnienia lub otwarcia okna.

Klamka Secustik
Każdorazowe przekręcenie klamki powoduje precyzyjne przesunięcie wałków ryglujących w kolejne pozycje na obwodzie obudowy.
Towarzyszy temu charakterystyczne kliknięcie, potwierdzające,
że funkcja zabezpieczenia jest aktywna. Opatentowany mechanizm
blokujący uniemożliwia manipulację przy klamce Secustik i otwarcie
okna od zewnątrz, zabezpieczając przed włamaniem.

Pakiety dziecięce z funkcją Tilt-First
Zabezpieczenie polega na wyposażeniu okna w specjalną klamkę
i zastosowaniu odwróconej kolejności otwierania: uchylenie przed
otwarciem. Po przekręceniu klamki o 90 stopni mechanizm blokuje
skrzydło okna w pozycji uchylonej, nie pozwalając na jego otwarcie.
Dopiero przekręcenie klucza w klamce zwalnia blokadę i umożliwia
otwarcie okna.

–
p łytką antyrozwierceniową montowaną na kasetce zasuwnicy
(czyli elemencie okucia, na którym potem montowana jest klamka).
Zapobiega to manipulacji przy klamce i jej rozwierceniu z zewnątrz,
– zastosowaniem specjalnej klamki z kluczykiem.
Oznaczenie okucia klasą WK1 lub RC1N wymaga, aby w zależności od
wymiaru okna, było ono wyposażone w dwa, trzy lub cztery punkty
antywyważeniowe. W przypadku klasy WK2, RC2 lub RC2N wszystkie zaczepy muszą być antywłamaniowe, a ich ilość i rozmieszczenie
są precyzyjnie określone dla danego rozmiaru skrzydła.

Element
dwufunkcyjny

Element
wielofunkcyjny

Łączy w sobie dwie role:
– blokadę błędnego położenia klamki
unie
możliwiającą uchylenie skrzydła, gdy okno jest otwarte
– podnośnik skrzydła (ułatwia jego
zamykanie).

Łączy zastosowanie elementu
dwufunkcyjnego z rolą zatrzasku drzwi balkonowych.

kompleksowe rozwiązania dla domu
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SZYBKI I PROFESJONALNY

POD KONTROLĄ
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Proces produkcyjny oparty o najnowsze
technologie umożliwia bardzo szybką
realizację całego zamówienia.
Dzięki temu można w krótkim czasie,
i co najważniejsze, jednocześnie
zamontować wszystkie elementy.

Przeglądów okresowych dokonują
wykwalifikowani pracownicy punktów
sprzedaży KRISPOL. Dajemy gwarancję
niezawodności produktów i profesjonalnej
obsługi serwisowej oraz montażowej
na najwyższym poziomie.

Wszystkie nasze produkty z linii HOME, przy
regularnym serwisowaniu, objęte są 5-letnim
systemem gwarancyjnym. Jest to praktyczne
rozwiązanie, które zapewnia poczucie
bezpieczeństwa na lata.

www.krispol.pl

www.facebook.com/KRISPOLpl

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 wprowadzenia 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.
Druk folderu wykonano 31.08.2017 r.

Krispol Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września,
tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48, e-mail: biuro@krispol.pl, www.krispol.pl

www.youtube.com/KRISPOLvideos

Skontaktuj się z nami

