
SERVIS
POD KONTROLOU

ZÁRUKA
5 LET

5

VÍCE NEŽ 40 FÓLIÍ
210 BAREV RAL

VÝROBKY
NA MÍRU

x

y

VRATA  OKNA  ROLETY

VÝROBKY PRO DŮM

KOMPLEXNÍ 
ŘEŠENÍ PRO DŮM
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BEZPEČNOST

BEZPEČNÝ TVAR PANELŮ
Sekční vrata mají speciálně navržený tvar, který chrání prsty a zaručuje 
bezpečnost během používání.

FOTOBUŇKY A ČIDLA
Pohony mají ve standardním vybavení vypínač proti přetížení, který 
zvedne vrata o přibližně 10 cm, když narazí na odpor. Automatická vrata 
lze také vybavit fotobuňkou, která znemožňuje jejich zavření, pokud se v 
průjezdovém otvoru nachází překážka.

TICHÝ PROVOZ
Válečky, které jsou opatřeny ložisky a které montujeme ve všech vratech, 
zajišťují plynulý a tichý provoz po dlouhá léta. Dodatečně je lze vybavit 
ochrannými kryty, které zabraňují poranění prstů.

POJISTKA PROTI PÁDU VRAT
V každých vratech je namontována pojistka proti pádu vrat v případě 
prasknutí pružin. Námi patentované zařízení lze namontovat také ve 
vratech s tažnými pružinami.

BOČNÍ DVEŘE
Ideálním doplňkem vrat jsou boční garážové dveře 
se shodnou barvou a typem prolisů. Představují 
estetické a praktické řešení.

DEKORATIVNÍ PRVKY
Styl vrat VENTE K2 RFS lze navíc zdůraznit použitím 
jedné z řady souprav dekoračních prvků z nerezové 
oceli, ve vodorovném nebo svislém provedení. 

BAREVNÉ PROVEDENÍ
Sekční vrata nabízíme ve více než 200 barvách 
RAL a ve více než 40 fóliích. Tato nabídka 
umožňuje výborně přizpůsobit vrata k fasádě a 
dalším otvorovým výplním.

ÚCHYTY A KLIKY
Vrata lze vybavit oboustranným úchytem nebo 
klikou ergonomického tvaru, které umožní jejich 
snadné zavírání a otevírání bez zbytečné námahy.

GARÁŽOVÁ VRATA
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SEKČNÍ

ROLOVACÍ
VENTE RGW i VENTE RGZ

Vratové křídlo se po svinutí nachází v kazetě na vnější 
nebo vnitřní straně garáže nad vjezdovým otvorem.

VENTE K2 RC
Úzký prolis

VENTE K2 RS
Široký prolis

VENTE K2 RF
Bez prolisu

VENTE K2 RM
V-profil

VENTE K2 RA 
Prolis ve tvaru krátké kazety

SPOLEHLIVÁ AUTOMATIKA
Automatika v našich vratech je 
výrobkem renomovaných výrobců 
a lze ji zapojit do libovolného 
systému „inteligentního domu“.

SNADNÁ OBSLUHA
Díky speciálnímu systému pružin 
lze každá vrata, bez ohledu na jejich 
rozměr, bez problémů otevřít bez 
použití síly jednou rukou. 

KVALITA PO DLOUHÁ LÉTA
Všechny kovové prvky vrat jsou 
chráněny proti korozi.

www.krispol.eu

TEPELNÁ IZOLACE
■ panely vyplněné polyuretanovou pěnou  
   (40 mm)
■ těsnění po obvodu a mezi panely
■ těsnění se dvěma lamelami mezi  
   panelem a podkladem.

Naše vrata patří z hlediska tepelně 
izolačních vlastností k těm nejlepším 
na trhu – U=1,05 [W/m2K]*. 

*(pro vrata 5000 x 2450 mm)

SLICK FÓLIE

 VENTE 
K2 RC

VENTE 
K2 RS

VENTE 
K2 RA

VENTE 
K2 RF

pouze zlatý dub, 
ořech

 VENTE 
K2 RC

VENTE 
K2 RS

VENTE 
K2 RF

SLICK RAL

 VENTE 
K2 RC

VENTE 
K2 RS

VENTE 
K2 RF

STRUKTURÁLNÍ 
NÁTĚR

V-PROFIL

VENTE 
K2 RM

WOODGRAIN 
DŘEVĚNÉ DEKORY

pouze zlatý dub, ořech

 VENTE 
K2 RC

WOODGRAIN RAL

 VENTE 
K2 RC

VENTE 
K2 RS

VENTE 
K2 RA
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BAREVNÉ PROVEDENÍ
Nabízíme jednostranné nebo oboustranné potažení 
fólií nebo možnost Bikolor, neboli potažení fólií 
současně ve dvou různých barvách. Nabízíme výběr 
z více než 40 fólií.

NESTANDARDNÍ TVARY
Okna nabízíme v nestandardních tvarech, např. oblouky 
a trojúhelníky. Vše přizpůsobíme individuálnímu stylu a 
charakteru domu.

SYSTÉMY POSUVNÝCH DVEŘÍ 
Terasové sklopně nebo zdvižně posuvné dveře umožňují 
použití velkých prosklených ploch. Moderní kování a kliky 
usnadňují obsluhu těžkých křídel a zajišťují bezpečnost a 
pohodlí při užívání.

PASIVNÍ OKNA
Přemýšlíte o stavbě domu s minimální spotřebou 
energie? Mezi výrobky značky KRISPOL najdete okno 
FEN 92, které má součinitel prostupu tepla Uw = 0,8 
[W/m²K].

KLIKA SECUSTIK
V bohaté nabídce okenních kování se nacházejí kliky Secustik s ukrytou 
pojistkou proti proniknutí zvenčí, samočinným blokovacím mechanismem 
a zabezpečovacím trnem.

DRAHOCENNÝ TEPELNÝ KOMFORT
Profily třídy A s tlustými stěnami, energeticky úsporné zasklení, moderní 
distanční rámečky a také dodatečné středové těsnění v systému FEN 92 
zaručují vynikající tepelně izolační vlastnosti.

VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Široký výběr doplňkového příslušenství umožňuje přizpůsobit okna 
potřebám zákazníků. Požadovaný efekt zaručují mimo jiné nastavitelné 
okenní větrací štěrbiny, okenní příčky a kryty např. na odvodňovací otvory 
nebo závěsy – všechny v barvách sjednocených se vzhledem okna.

 STŘE-
CHA

VENTI-
LACE

 STĚNY

15-25% 

OKNA

ZÁKLA-
DY

TEPELNĚ IZOLAČNÍ 
SCHOPNOST

MÍSTA ÚNIKU TEPLA

DODATEČNÉ ÚSPORY
Venkovní rolety po celý rok účinně 

zlepšují energetickou bilanci do-

mu. U oken starého typu rolety 

značky KRISPOL snižují tepelné 

ztráty až o 37 %. Společný nákup 

umožní ideálně přizpůsobit okna 

a rolety z konstrukčního hlediska 

a dosáhnout tak požadovaného 

vizuálního efektu.

PLASTOVÁ OKNA
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FEN 70 
■ 5komorový profil
■ stavební hloubka 70 mm
■ dvojsklo nebo trojsklo
■ 20 fólií
■ jednostranné nebo oboustran 
   né potažení fólií
Uw = 1,02 [W/m2K]*
Pro sklo 36 mm Ug = 0,7 

FEN 76 5S 
■ 5komorový profil
■ stavební hloubka 76 mm
■ dvojsklo nebo trojsklo
■ nestandardní tvary
■ více než 40 fólií
■ více než 200 barev ze vzorníku RAL
■ jednostranné nebo oboustranné  
  potažení fólií a možnost Bikolor 
Uw = 0,83 [W/m2K]*
Pro sklo 44 mm Ug = 0,5

FEN 76 7R 
■ 7komorový profil
■ hloubka profilu 76 mm
■ dvojsklo nebo trojsklo
■ nestandardní tvary
■ více než 40 fólií
■ jednostranné nebo oboustranné  
  potažení fólií a možnost Bikolor 
Uw = 0,82 [W/m2K]*
Pro sklo 44 mm Ug = 0,5

FEN 92 
■ 6komorový profil
■ hloubka profilu 92 mm
■ trojsklo nebo čtyřsklo
■ nestandardní tvary
■ více než 40 fólií
■ jednostranné nebo oboustranné  
  potažení fólií a možnost Bikolor
■ bohatý výběr doplňkového  
  příslušenství 
Uw = 0,76 [W/m2K]*
Pro sklo 48 mm Ug = 0,5

24 
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24 
mm

28 
mm

28 
mm

40 
mm

40 
mm

40 
mm

44 
mm

44 
mm

44 
mm

48 
mm

48 
mm

36 
mm

48 
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24 
mm

36 
mm

60 
mm

SKRYTÉ PANTY
Estetický vzhled, usnadněné oš-
etřování a pohodlná obsluha i 
těžkých křídel – lze namontovat do 
všech okenních systémů.

FEN 
76

FEN 
92

ÚZKÝ SPOJ
Estetické zpracování oken díky 
technologii zvané „úzký spoj“. 
Místo spojení profilů je téměř 
neviditelné.

FEN 
70

FEN 
76

FEN 
92

TEPLÝ RÁMEČEK
Teplý distanční rámeček dostupný 
v několika barevných variantách 
snižuje součinitel prostupu tepla a 
omezuje kondenzaci vodní páry.

FEN 
70

FEN 
76

FEN 
92

PODPARAPETNÍ LIŠTA
Standardně používaná 5komorová 
podparapetní lišta usnadňuje 
správnou montáž a představuje 
dodatečné utěsnění parapetu.

FEN 
70

FEN 
76

FEN 
92

PROTIPRACHOVÉ TĚSNĚNÍ
Ošetřování oken usnadňuje spec-
iální těsnění. Barevně přizpůsobená 
gumová výplň drážky snižuje 
hromadění prachu ve spáře rámu.

FEN 
76

FEN 
92

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
„Bezpečnostní „hříbky“, protiplechy 
proti vysazení, magnetická čidla, 
klika Secustik se zabezpečovacími 
mechanismy účinně zastaví nezvané 
hosty.

FEN 
70

FEN 
76

FEN 
92
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KRITICKÉ TEPELNÉ 
MOSTY
Tepelné mosty vznikají 
nejčastěji po obvodu 
okna. Montáž rolet 
snižuje únik tepla, které 
tyto mosty způsobují.

ZATEPLENÝ PANCÍŘ
Pancíř rolety je vyplněný 
odolnou polyuretanovou 
pěnou s velmi příznivým 
součinitelem tepelné izo-
lace a zabraňuje úniku 
tepla.

VZDUCHOVÝ KAPSA
Mezi zcela spuštěným pancířem rolety 
a celou plochou okna vzniká tzv. „kapsa“ 
statického vzduchu, která plní funkci 
dodatečné izolace.

DODATEČNÁ IZOLACE 
Kazeta rolety je namontována tak, 
aby zabraňovala tepelným ztrátám. 
U nadokenního typu zajišťuje doda-
tečnou izolaci vložka z neoporu.

5ºC 12ºC 20ºC

SÍTĚ PROTI HMYZU
Díky roletám s integrovanými sítěmi proti hmyzu 
můžete klidně spát při dokořán otevřeném oknu. Do 
bytu proniká čerstvý vzduch, ale hymz zůstávají za 
okny.  

BEZPEČNOSTNÍ ZÁVĚSY
Vynikající ochrana proti nadzdvižení pancíř rolety z vnější strany je dostupná 
v roletách s elektrickým pohonem. 

AUTOMATICKÁ ZÁVORA
Zamyká pancíř po jeho úplném spuštění a odemyká při otevření pomocí pásku 
nebo šňůry. Používá se v roletách s ručním pohonem.

INTEGRACE S ALARMEM
Rolety s elektrickým pohonem mohou spolupracovat s inteligentními 
instalacemi – alarmy a hromadným ovládáním. Mohou také pracovat 
samostatně a simulovat přítomnost obyvatel v domě.

DVOJITÉ ZABEZPEČENÍ
Čidlo pro detekci překážky, které je zabudováno do elektrického pohonu, 
má za úkol chránit uživatele a zařízení. Mechanizmus po zjištění překážky 
vytáhne křídlo zpět a v případě zamrznutí zastaví motor.

BAREVNÉ PROVEDENÍ 
Pancíř rolety je dostupný téměř ve 20 barvách a 
kazeta, podobně jako jiné výrobky KRISPOL, ve více 
než 200 barvách RAL a více než 40 fóliích.

KAŽDODENNÍ POHODLÍ
Rolety nejlépe chrání proti zimně, větru, sněhu, dešti 
a slunečním paprskům. Nezávisle na ročním období 
zajišťují intimitu a eliminují hluk přicházející zvenčí. 

BEZPEČNOST

SKUTEČNÉ ÚSPORY SNÍŽENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT AŽ O 37%!

Součinitel
prostupu tepla U 

(W/m²K)

Okno 
pasivní

Okno 
nízkoener-

getické

Okno 
standardní

Okno 
starého 

typu

Bez rolety 0,8 1,0 1,3 2,6

Spuštěná roleta 0,68 0,82 1,01 1,65

Zlepšení 15% 18% 22% 37%

VENKOVNÍ ROLETY
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FASÁDNÍ

KALIMA RS 
 systém s hliníkovou kazetou

Kazeta, která je skosená pod úhlem 
45° nebo zaoblená, je namontována 
nad oknem, na fasádě nebo v okenním 
výklenku. Montáž nevyžaduje, aby se 
s roletami počítalo už ve stavebním 
projektu, ani není nutná výměna oken.
Pancíř: M3, M4 nebo M5.

KAZETA  
SKOSENÁ 45˚

HLINÍKOVÁ

KAZETA 
PŮLKULATÁ 
HLINÍKOVÁ

SERVISNÍ ÚDRŽBA 
Z VENKOVNÍ STRANY 

DOMU

DO PŘEKLADU

KALIMA RZ 
 systém s hliníkovou kazetou

Kazeta se montuje do překladu a 
vodicí lišty do okenního výklenku. To 
umožňuje zateplení rolety a zakrytí 
omítkou. Systém musí být zapracován 
do stavebního projektu.
Pancíř: M3 nebo M4.

HLINÍKOVÁ KAZETA 
UMÍSTĚNÁ 

V PŘEKLADU

SERVISNÍ ÚDRŽBA 
Z VENKOVNÍ STRANY 

DOMU

NADOKENNÍ

KALIMA RN 
systém s plastovou kazetou

Roleta se montuje společně s oknem.
Kazeta je umístěna ve výklenku pod 
překladem. Může být dodatečně jed-
nostranně nebo oboustranně zakryta 
omítkou. Používá se v novostavbách 
i ve starších domech při výměně oken.
Pancíř: M3 nebo M4.

KAZETA ZABUDOVANÁ 
JEDNOSTRANNĚ 

(Z VENKOVNÍ STRANY)

KAZETA 
BEZ ZABUDOVÁNÍ

KAZETA ZABUDOVANÁ 
JEDNOSTRANNĚ 

(Z VNITŘNÍ STRANY)

SERVISNÍ ÚDRŽBA 
Z VNITŘNÍ STRANY

KAZETA  
ZABUDOVANÁ 

OBOUSTRANNĚ

NADOKENNÍ

KALIMA RT 
systém s plastovou kazetou

Roleta je namontována společně 
s oknem. Kazeta, která se nachází 
ve výklenku pod překladem, lze 
zaizolovat neoporovou vložkou 
nebo jednostranným zabudováním. 
Systém se používá v novostavbách 
i ve starších domech při výměně 
oken.
Pancíř: M3 nebo M4.

KAZETA ZABUDOVANÁ 
JEDNOSTRANNĚ  

(Z VENKOVNÍ STRANY)

KAZETA BEZ 
ZABUDOVÁNÍ

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
Ručně ovládané rolety se navíjejí 
pomocí pásků nebo šňůr. Naviják 
lze opatřit klikou která usnadňuje 
obsluhu velkých rolet.

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ 
Oblíbeným řešením je elektrický 
pohon rolet a jeho obsluha po-
mocí přepínače na stěně nebo 
dálkového ovládače.

INTEGRACE S OKNEM
Díky integraci rolety s okny lze 
dosáhnout vysokých parametrů aku-
stické a tepelné izolace. Dodatečnou 
výhodou je možnost sjednotit barvu 
obou výrobků.

www.krispol.eu

ROZMĚRY PANCÍŘŮ

M3

M4

M5
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BAREVNÉ PROVEDENÍ
Dveře SOLANO lze vyrobit ve více než 200 barevných 
odstínech RAL a ve více než 40 fóliích imitujících dřevo. 
Dveře proto dokážeme přizpůsobit ostatním otvorovým 
výplním a charakteru celého domu.

PANTY
Dveře se montují na třech nebo čtyřech závěsech, 
které jsou zvoleny podle hmotnosti a rozměrů křídla. 
To umožňuje ideální a stabilní nastavení dveřního 
křídla vůči prahu a zárubni.

BEZPEČNOST

BOČNÍ SVĚTLÍKY
Horní a boční světlíky pomáhají prosvětlit interiér domu 
nebo vytvořit světlou předsíň. Vyplňují se panelem nebo 
zasklívají v celku, pomocí dvojskel nebo trojskel.

VCHODOVÉ DVEŘE

ÚCHYTY, KOULE, KLIKY
Skvělým doplňkem fasády domu jsou vhodně zvolené kliky, koule a elegantní 
a praktické, hliníkové nebo ocelové úchyty.

PĚTIBODOVÁ ZÁVORA 
Převodová závora chrání dveře pomocí zástrčky v centrálním zámku a 
pohyblivých háků a trnů. Jedním otočením klíče uzamknete dveře v pěti 
bodech současně.

VYZTUŽENÁ VÝPLŇ
Dveře SOLANO lze opatřit výplní s dodatečnou hliníkovou nebo ocelovou 
výztuží. U vzorů výplní s prosklenými prvky lze použít bezpečnostní skla.

TRNY PROTI VYSAZENÍ
Trny proti vysazení zabraňují vylomení dveřního křídla. Při zavírání se za-
sunují do ocelových destiček v zárubni, ve které ukotví křídlo.

VLOŽKA PROTI VYSAZENÍ TŘÍDY „C“
Bezpečnosti cylindrická vložka třídy „C“ je odolná proti pokusu o proniknutí
zvenčí, vytržení, navrtání tělesa nebo jinému mechanickému poškození. 
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TEPELNÁ IZOLACE
Křídla a zárubně hliníkových 
dveří jsou zhotoveny ze systému 
tříkomorových hliníkových profilů. 
Výplň dveří tvoří hliníkový, plastový 
nebo HPL panel, zateplený bez-
freonovou polyuretanovou pěnou 
s tloušťkou 44 mm nebo 70 mm.

BOHATÝ VÝBĚR VÝPLNÍ
Padesát pět modelů výplní dveří 
SOLANO představuje zajímavé a 
elegantní vzory. SOLANO PREMIUM 
nabízejí mimo jiné nasazovací panely, 
které zakrývají celý rám křídla a 
vytvářejí jednolitý elegantní povrch. 

ZASKLENÍ
Konečný vzhled dveří závisí ve velké 
míře na vybraném druhu zasklení. K 
tomuto účelu se používají dvojskla 
nebo trojskla. V nabídce máme několik 
druhů skel s různou průhledností a 
barevný provedením. Vyrábíme také 
zasklení z bezpečnostního skla. 

 ■plastový profil s hloubkou 76 mm
 ■ tloušťka výplně 44 mm
 ■ více než 40 fólií
 ■deset vzorů výplní

SOLANO CLASSIC
SYSTEM 76

/VLOŽENÝ PANEL/

CLASSIC

MODERN PREMIUM

TEPELNĚ IZOLOVANÝ PRÁH
Dveře SOLANO jsou vybaveny 
výhradně tepelně izolovanými 
prahy, které zlepšují tepelně 
izolační vlastnosti vchodových 
dveří. Zateplený hliníkový práh 
s tepelně izolační vložkou 
vyrobenou z polyamidu snižuje 
tepelné ztráty a chrání proti 
promrzání dveří.

SYSTEM 86
/NASAZENÝ PANEL/

PREMIUM

 ■hliníkový profil SYSTÉM 86 s 
hloubkou 77 mm
 ■ vložený panel - výplň 44 mm
 ■nasazený panel - výplň 70 mm
 ■ více než deset vzorů výplní
 ■ více než 40 fólií a 200 barev 
RAL
 ■odolné proti rozdílům teplot a 
UV

SOLANO PREMIUM

SOLANO MODERN

 ■hliníkový profil SYSTÉM 86 s 
hloubkou 77 mm
 ■ tloušťka výplně 44 mm
 ■ více než deset vzorů výplní
 ■ více než 40 fólií a 200 barev 
RAL 

SYSTEM 86
/VLOŽENÝ PANEL/

MODERN PREMIUM
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VIRTUÁLNÍ PROJEKČNÍ STUDIO

Virtuální projekční studio je výjimečný nástroj. 
Usnadňuje výběr výrobků a umožňuje na-
projektovat nejen vrata ale také venkovní 
rolety, okna a vchodové dveře. Umožňuje 
experimentovat s barvami a vzory a kombinovat 
jednotlivé prvky. Obrovská paleta barevných 
a vzorových možností dovoluje sladit všechny 
požadované produkty (vrata, okna, rolety, dveře), 
které pro Vás vyrobíme v konfiguraci, kterou si 
vyberete na obrazovce.

www.krispol.eu

MONTÁŽ
RYCHLÁ 

A PROFESIONÁLNÍ

ZÁRUKA
5 LET

SERVIS
POD KONTROLOU

Výrobní proces, v je-
hož rámci používáme 
nejnovější technologie, 
umožňuje velmi rychlou 
realizaci celé objednávky. 
Proto je možné všechny 
naše výrobky namon-
tovat ve velmi krátkém 
termínu a – což je na celé 
věci nejdůležitější – so-
učasně.

Pravidelnou prohlídku 
provádějí kvalifikovaní 
pracovníci autorizova-
ných servisních stře-
disek KRISPOL. Po-
skytujeme záruku na 
spolehlivost výrobků a 
profesionální servisní 
a montážní obsluhu na 
nejvyšší úrovni.

Na všechny naše výrobky 
řady HOME se při pravi-
delném servisu vztahuje 
záruka v délce 5 let. Je to 
praktické řešení, které za-
jišťuje jistotu a bezpečí po 
dlouhá léta.

5

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DŮM
PAMATUJEME NA VŠE
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HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
Široká nabídka řešení pro objekty 
nejrůznějšího určení. Stabilní lehké 
konstrukce, které jsou výjimečně odolné 
proti povětrnostním vlivům.

ROLOVACÍ MŘÍŽE
Odolné a pevné řešení pro míst-
nosti, jejichž interiér musí být 
chráněn a současně zůstat ma-
ximálně vystavený nebo větraný.

PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA
Spolehlivá ochrana průmyslových objektů. 
Konstrukce, která je odolná proti povětr-
nostním vlivům, a řešení pro nestandardní 
objekty.

NABÍDKY PRO FIRMY

ROLOVACÍ VRATA
Vrata, která vyžadují minimální 
prostor. Nenahraditelná v objek-
tech, u nichž hraje klíčovou roli 
výška interiéru.

VRATA  OKNA  ROLETY

VÝROBKY PRO PODNIKÁNÍ



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.eu

Tato brožura má reklamní charakter. Použité 
fotografie a výkresy výrobků mají ilustrační 
charakter a mohou se lišit od skutečných výrobků. 
Společnost Krispol Sp z o.o. si vyhrazuje právo 
kdykoliv provést změny v nabídce výrobků. 
Odkazování na grafické materiály a popisy 
za účelem prodeje výrobků je odpovědností 
prodávajícího subjektu a nezakládá právní nárok 
vůči společnosti Krispol Sp. z o. o.

Brožura byla vytištěna 10.01.2014 r.

Kontaktujte nás

VÝROBKY PRO PODNIKÁNÍ

VÝROBKY PRO DŮM


