
Dlaczego rolowane bramy gara˝owe Krispol?

Skuteczne zabezpieczenie – wiele mo˝liwoÊci

Systemy

Do wyboru, do koloru

wymiar dopasowany do potrzeb – szerokoÊç nawet do 4500 mm;

dopasowanie do warunków zabudowy – bramy idealne do pomieszczeƒ, w których wyst´pujà ju˝ zamontowane elementy 
na suficie lub nadpro˝u (np. dêwigary, rury, itp.), konieczne jest optymalne zagospodarowanie przestrzeni pod sufitem, 
wyst´puje bardzo niskie nadpro˝e lub jego brak;

kolor i wykoƒczenie wed!ug upodobaƒ – do wyboru ró˝ne kolory i rodzaje profili, mo˝liwoÊç zastosowania drzwi  
bocznych;

automatyka o niezawodnej  jakoÊci – nap´dy renomowanych producentów;

energooszcz´dnoÊç w standardzie – bramy z profili o wspó!czynniku przenkania ciep!a U = 3,1 W/(m2K);

gwarantowane bezpieczeƒstwo – hamulec bezpieczeƒstwa, wieszaki blokujàce, zabezpieczenia kraw´dziowe  
– pneumatyczne lub optyczne, fotokomórki;

w ofercie równie˝ przemys!owe bramy rolowane.

hamulec bezpieczeƒstwa – uniemo˝liwia gwa!towne, niekontrolowane opadni´cie bramy;

wieszak blokujàcy – montowany na wale bramy z nap´dem elektrycznym – blokuje pancerz zamkni´tej bramy, 
uniemo˝liwiajàc jej podniesienie z zewnàtrz;

fotokomórki – chronià przed zgnieceniem, brama podnosi si´ automatycznie, gdy w Êwietle fotokomórek pojawi si´  
jakakolwiek przeszkoda;

zabezpieczenie kraw´dziowe – do wyboru optyczne lub pneumatyczne, chronià przed zgnieceniem; gdy zamykana 
brama natrafi na przeszkod´ automatycznie zatrzymuje si´, a nast´pnie podnosi.

BRAMY GARA!OWE

Rozwi"zania indywidualnie dopasowane

kolory niestandardowe

11 ˝ó"ty

12 czerwony

13 zielony

18 niebieski

15 biel kremowa

17 zieleƒ jod"owa

kolory podstawowe

01 bia!y

30 ciemnobràzowy

07 srebrny

02 jasnoszary

04 jasnobe˝owy

12 teak

09 bràzowy

24 z"oty dàb

Z obudow" – Ponente (RGZ) – sk!adajàce si´ ze 
skrzynki i prowadnic oraz listwy dolnej, wyst´pujà  
w 4 kolorach podstawowych (bia!y, szary, ciemnobràzowy, 
bràzowy). Istnieje tak˝e mo˝liwoÊç ich malowania  
na jeden z 210 kolorów palety RAL.

Bez obudowy – Levante (RGW) – posiadajà prowadnice 
oraz listw´ dolnà, wyst´pujà w 4 kolorach podstawowych 
(bia!y, szary, ciemnobràzowy, bràzowy). Istnieje tak˝e 
mo˝liwoÊç ich malowania na dowolny kolor palety RAL.

W obu systemach istnieje dodatkowo mo˝liwoÊç wykonania listwy dolnej w dekorze drewnopodobnym zbli˝onym do 
koloru pancerza.

profil z przeszkleniem

Istnieje mo˝liwoÊç !àczenia profili pe!nych w dowolnej konfiguracji  
z powy˝szymi.
Bramy mogà zostaç wyposa˝one w drzwi boczne.

profil kratka profil z otworami 
wentylacyjnymi



RGZ

Rozwi!zania indywidualnie dopasowane

Brama z pancerza zbudowanego z profili aluminiowych  

o wysokoÊci 77 mm, wype!nionych bezfreonowà piankà 

poliuretanowà, z aluminiowà skrzynkà i prowadnicami  

o szerokoÊci 90 mm. Dzi´ki mo˝liwoÊci monta˝u równie˝ na 

zewnàtrz pomieszczenia, bramy te mogà byç zastosowane  

w ma!ych gara˝ach, w których wn´trze musi byç maksymalnie  

wykorzystane.

Brama z pancerza zbudowanego z profili aluminiowych o wysokoÊci 77 mm, wype!nionych bezfreonowà piankà 

poliuretanowà, z prowadnicami, o szerokoÊci 90 mm. Oferowane w obszernej tabeli wymiarów – o wysokoÊci  

nawet do 4000 mm.

Brama gara˝owa rolowana wewn´trzna LEVANTE – RGW

Brama gara˝owa rolowana zewn´trzna PONENTE – RGZ

Wa!  
z pier"cieniami

Hamulec na 
p!ycie bocznej

Hamulec 
bezpiecze#stwa

Skrzynka

Listwa dolna

Listwa dolna

Konsole
rolkowe



Rozwi!zania indywidualnie dopasowane

Bramy gara˝owe KRISPOL sà produkowane dok"adnie 
pod  wymiar, wi´c bardzo istotna jest dok!adnoÊç 
pomiarowania. Pomiaru nale˝y dokonywaç w ju˝  
wykoƒczonym pomieszczeniu. List´ danych potrzebnych  
do wykonania bramy prezentujemy obok.

Mechanizm otwierania bram KRISPOL pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni zarówno w gara˝u,  

jak i przed nim. Jest tak dzi´ki temu, ˝e brama otwiera si´ pionowo w gór´, a po otwarciu znajduje si´ tu˝ pod  

sufitem. Pi´ç rodzajów prowadzeƒ pozwala na idealne dopasowanie bramy do specyfiki gara#u:

B – szeroko!" otworu
b – szeroko!" w#garków
H – wysoko!" otworu

Hn – wysoko!" nadpro$a
W – g%#boko!" wbudowana

sposób pomiarowania – widok od wn$trza pomieszczenia

Typy prowadzeƒ

Bramy gara˝owe segmentowe – elementy konstrukcji

Prowadzenie typu N
popularne ze wzgl#du 
na uniwersalno!"
(dla nadpro$y od 210 mm).

Prowadzenie typu E
z ukrytym nap#dem 
spr#$ynowym  
(dla nadpro$y od 180 mm).

Prowadzenie typu NH
dla pomieszcze& z wy$szym 
nadpro$em – 350 mm.

Prowadzenie typu H
maksymalnie wykorzystuj'ce 
powierzchni# pod dachem  
gara$u – mo$liwo!"  
przewy$szenia do 900 mm

Prowadzenie typu L
wykorzystywane w przypadku 
bardzo niskich nadpro$y  
(od 120 mm).
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1. nap#d elektryczny, umo$liwiaj'cy  
 komfortowe u$ytkowanie bramy,  
 z wy%'cznikiem przeci'$eniowym,  
 zapobiegaj'cym przygnieceniom

2. prowadnica pozioma

3. k'townik pionowy z prowadnic'

4. spr#$yna skr#tna o wytrzyma%o!ci  
 minimum 15 000 cykli

5. awaryjne roz%'czenie, umo$liwiaj'ce  
 r#czne otwieranie bramy w razie braku  
 zasilania

6. zawiasy boczne i !rodkowe

7. dwuwargowa uszczelka dolna

8. ocieplany segment z 40 mm warstw'  
 bezfreonowej pianki poliuretanowej,  
 gwarantuj'cy wysoki poziom izolacji  
 termicznej

9. wygodny i bezpieczny zamek  
 samozatrzaskowy z wk%adk' patentow'



Rozwi!zania indywidualnie dopasowane

Do produkcji bram wykorzystujemy przede wszystkim panele firmy ThyssenKrupp Bausysteme GmbH                               .

MISTRAL PASAT MAESTRO BREVA SIROCCO

opis 

Bramy z t!oczeniem poziomym w$skim, 
z faktur$ woodgrain lub g!adk$ na 

zewn%trznej powierzchni. 
Ten klasyczny i uniwersalny wzór pasuje do 
wi%kszo"ci domów, przez co jest najbardziej 

popularny. Atutem tej kolekcji jest tak&e 
atrakcyjny stosunek ceny do wysokiej 

jako"ci bram. 

Bramy z t!oczeniem poziomym szerokim,  
z faktur$ woodgrain lub g!adk$. Wzornictwo 

tych bram sprawdzi si% zarówno  
w domach o klasycznym wygl$dzie,  

jak i tych wpisanych w nowoczesny design. 
Kolekcja ta jest interesuj$c$ alternatyw$ dla 

przet!ocze# w$skich. 

Bramy z t!oczeniem w kasetony,  
z faktur$ woodgrain lub g!adk$. Kolekcja ta 
jest polecana dla Klientów ceni$cych urok  

i ciep!o domów o tradycyjnym, rustykalnym 
charakterze.

BREVA to najnowsza kolekcja bram 
gara&owych segmentowych KRISPOL. 

Wyró&nia j$ unikalny wzór przet!ocze# – 
V-profilowanie, który zapewnia bramom 

wyj$tkowy i nowoczesny wygl$d. 
Innowacyjna forma bram BREVA idealnie 
wpisuje si% w najnowsze trendy designu  

i "wietnie komponuje si%  
z nowoczesnym budownictwem.

Bramy z segmentów bez przet!ocze#, 
z g!adk$ struktur$ na zewn%trznej 

powierzchni. Elegancja, prostota formy 
bramy i jej naturalny wygl$d idealnie 

komponuje si% z ró&nymi rozwi$zaniami 
architektonicznymi. Wybór z  kilkudziesi%ciu 

oklein, stosowanych przez najlepszych 
producentów okien, pozwala zachowa' 
jednolit$ kolorystyk% stolarki otworowej 
ca!ego domu. Elegancki wygl$d bram 

mo&na podkre"li' stosuj$c jeden ze wzorów 
detali dekoracyjnych.

kolekcja MISTRAL MISTRAL Slick PASAT PASAT Slick MAESTRO MAESTRO Slick BREVA SIROCCO Slick

t"oczenie poziome w$skie poziome szerokie w kasetony V-profilowanie bez t!ocze#

faktura zewn#trzna woodgrain g!adka woodgrain g!adka woodgrain g!adka g!adka g!adka
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kolory  
podstawowe  bia!y (RAL 9016), br$zowy (RAL 8014) srebrny 

(RAL 9006) 
bia!y (RAL 9016), 

br$zowy, (RAL 8014) 

dekory drewna  
podstawowe

z!oty d$b, 
orzech

z!oty d$b, 
orzech, maho#

z!oty d$b, 
orzech

z!oty d$b, 
orzech, maho#

z!oty d$b, 
orzech, maho#

z!oty d$b, 
orzech – z!oty d$b, 

orzech, maho#

wymiary / dodatki dok!adne wymiary wg cennika / brak mo&liwo"ci zastosowania dodatków
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kolory  
podstawowe 

bia!y (RAL 9016), 
br$zowy (RAL 8014)

srebrny 
(RAL 9006)

bia!y (RAL 9016), 
br$zowy, (RAL 8014) 

kolory  
standardowe 19 kolorów standardowych wg cennika

dekory drewna  
podstawowe z!oty d$b, orzech z!oty d$b, orzech,

maho# z!oty d$b, orzech z!oty d$b, orzech,
maho#

z!oty d$b, 
orzech, maho#

z!oty d$b, 
orzech – z!oty d$b, 

orzech, maho#

dekory drewna  
standardowe – 8 dekorów standardo-

wych wg cennika – 8 dekorów standardo-
wych wg cennika – 8 dekorów standardowych wg cennika

dekory premium – 49 dekorów premium wg cennika

wymiary / dodatki dowolne wymiary z zakresu podanego w cenniku / dodatki wg cennika



Rozwi!zania indywidualnie dopasowane

Do produkcji bram wykorzystujemy przede wszystkim panele firmy ThyssenKrupp Bausysteme GmbH                               .

NOWO$%!
SLICK NOWO$%!

MISTRAL PASAT MAESTRO BREVA SIROCCO

opis 

Bramy z t!oczeniem poziomym w$skim, 
z faktur$ woodgrain lub g!adk$ na 

zewn%trznej powierzchni. 
Ten klasyczny i uniwersalny wzór pasuje do 
wi%kszo"ci domów, przez co jest najbardziej 

popularny. Atutem tej kolekcji jest tak&e 
atrakcyjny stosunek ceny do wysokiej 

jako"ci bram. 

Bramy z t!oczeniem poziomym szerokim,  
z faktur$ woodgrain lub g!adk$. Wzornictwo 

tych bram sprawdzi si% zarówno  
w domach o klasycznym wygl$dzie,  

jak i tych wpisanych w nowoczesny design. 
Kolekcja ta jest interesuj$c$ alternatyw$ dla 

przet!ocze# w$skich. 

Bramy z t!oczeniem w kasetony,  
z faktur$ woodgrain lub g!adk$. Kolekcja ta 
jest polecana dla Klientów ceni$cych urok  

i ciep!o domów o tradycyjnym, rustykalnym 
charakterze.

BREVA to najnowsza kolekcja bram 
gara&owych segmentowych KRISPOL. 

Wyró&nia j$ unikalny wzór przet!ocze# – 
V-profilowanie, który zapewnia bramom 

wyj$tkowy i nowoczesny wygl$d. 
Innowacyjna forma bram BREVA idealnie 
wpisuje si% w najnowsze trendy designu  

i "wietnie komponuje si%  
z nowoczesnym budownictwem.

Bramy z segmentów bez przet!ocze#, 
z g!adk$ struktur$ na zewn%trznej 

powierzchni. Elegancja, prostota formy 
bramy i jej naturalny wygl$d idealnie 

komponuje si% z ró&nymi rozwi$zaniami 
architektonicznymi. Wybór z  kilkudziesi%ciu 

oklein, stosowanych przez najlepszych 
producentów okien, pozwala zachowa' 
jednolit$ kolorystyk% stolarki otworowej 
ca!ego domu. Elegancki wygl$d bram 

mo&na podkre"li' stosuj$c jeden ze wzorów 
detali dekoracyjnych.

kolekcja MISTRAL MISTRAL Slick PASAT PASAT Slick MAESTRO MAESTRO Slick BREVA SIROCCO Slick

t"oczenie poziome w$skie poziome szerokie w kasetony V-profilowanie bez t!ocze#

faktura zewn#trzna woodgrain g!adka woodgrain g!adka woodgrain g!adka g!adka g!adka

C
la

ss
ic

 
– 

br
am

y 
ty

po
w

e

kolory  
podstawowe  bia!y (RAL 9016), br$zowy (RAL 8014) srebrny 

(RAL 9006) 
bia!y (RAL 9016), 

br$zowy, (RAL 8014) 

dekory drewna  
podstawowe

z!oty d$b, 
orzech

z!oty d$b, 
orzech, maho#

z!oty d$b, 
orzech

z!oty d$b, 
orzech, maho#

z!oty d$b, 
orzech, maho#

z!oty d$b, 
orzech – z!oty d$b, 

orzech, maho#

wymiary / dodatki dok!adne wymiary wg cennika / brak mo&liwo"ci zastosowania dodatków
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kolory  
podstawowe 

bia!y (RAL 9016), 
br$zowy (RAL 8014)

srebrny 
(RAL 9006)

bia!y (RAL 9016), 
br$zowy, (RAL 8014) 

kolory  
standardowe 19 kolorów standardowych wg cennika

dekory drewna  
podstawowe z!oty d$b, orzech z!oty d$b, orzech,

maho# z!oty d$b, orzech z!oty d$b, orzech,
maho#

z!oty d$b, 
orzech, maho#

z!oty d$b, 
orzech – z!oty d$b, 

orzech, maho#

dekory drewna  
standardowe – 8 dekorów standardo-

wych wg cennika – 8 dekorów standardo-
wych wg cennika – 8 dekorów standardowych wg cennika

dekory premium – 49 dekorów premium wg cennika

wymiary / dodatki dowolne wymiary z zakresu podanego w cenniku / dodatki wg cennika



Segmentowe bramy gara˝owe KRISPOL  
sà dopasowane do Twojego domu i Twoich oczekiwaƒ 

wymiar dopasowany do ka!dego gara!u – dzi´ki produkcji bram 
„na wymiar”, czyli na indywidualne zamówienie Klienta, bramy gara˝owe 
KRISPOL sà idealnym rozwiàzaniem do niestandardowych pomieszczeƒ; 

oferta na ka!d" kiesze# – dla Klientów szukajàcych ekonomicznych 
rozwiàzaƒ KRISPOL przygotowa ! ofert´ bram typowych, produkowanych  
w najcz´Êciej stosowanych wymiarach i w standardowym wyposa˝eniu;

wzór wed$ug upodoba# – do wyboru spoÊród pi´ciu kolekcji, 
klasycznych i nowoczesnych (prezentujemy je na kolejnych stronach);

kolor jakiego szukasz – w sta !ej ofercie 210 kolorów z palety RAL, 
umo˝liwiajàcych dopasowanie bramy do koloru elewacji, okien lub rolet 
zewn´trznych, 11 dekorów drewna w standardowej ofercie, 
49 dekorów premium w kolekcji SIROCCO Slick;

dowolne wyko#czenie powierzchni – panele z przet!oczeniem 
poziomym wàskim lub szerokim, w kasetony, V-profilowanie lub bez 
przet!oczeƒ; zewn´trzna faktura paneli woodgrain lub g !adka;

automatyka o niezawodnej  jako%ci – nap´dy elektryczne 
renomowanych producentów;

indywidualnie dopasowane wyposa!enie – otwieranie r´czne 
lub automatyczne, sterowanie radiowe, okna doÊwietlajàce  
wn´trze gara˝u, atrakcyjne detale dekoracyjne ze stali szlachetnej,  
klamki i uchwyty, drzwi boczne, drzwi serwisowe; 

energooszcz&dno%' w standardzie – wszystkie bramy wykonane sà 
z paneli o gruboÊci 40 mm – optymalna ochrona przed utratà ciep !a;

zaawansowane rozwi"zania techniczne – trzypunktowy zamek 
w drzwiach serwisowych, bardzo niski próg w drzwiach serwisowych 
– tylko 15 mm – eliminuje ryzyko potkni´cia; 

gwarantowane bezpiecze#stwo – zabezpieczenie przeciw skutkom 
p´kni´cia spr´˝yn, zabezpieczenie przeciw przytrzaÊni´ciu palców, liny 
stalowe o podwy˝szonym wspó !czynniku bezpieczeƒstwa, fotokomórki.

Rozwi"zania indywidualnie dopasowane




