ROLETY ZEWNĘTRZNE I MOSKITIERY
ROZWIĄZANIA INDY WIDUALNIE DOPASOWANE

01/Bezpieczeństwo
Budowanie zaufania to długotrwały proces,
którego niezbędnym elementem jest stałe
poczucie bezpieczeństwa. Mając to na
uwadze, KRISPOL oferuje swoim
Klientom wyłącznie rolety i moskitiery
dokładnie przetestowane i sprawdzone
pod względem zapewnienia użytkownikom
pełnego bezpieczeństwa. Wykorzystywane
w tym celu najnowsze technologie
i rozwiązania sprawiają, że Klient KRISPOL
ma zaufanie do firmy i jej produktów oraz

01 Bezpieczeń
ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNIE DOPASOWANE
Bogata kolorystyka, nowoczesne wzornictwo, fachowe doradztwo, indywidualne wymiary,
gwarantowane bezpieczeństwo i sprawdzona jakość produktów…
Od ponad 17 lat KRISPOL dostarcza swoim Klientom rozwiązania indywidualnie dopasowane.
Efekt?
Tysiące domów i firm w Polsce i Europie wyposażonych w bramy garażowe i rolety zewnętrzne
oraz bramy przemysłowe i kraty rolowane KRISPOL.

03/Komfort
Dbałość o komfort Klientów to nie tylko
idealnie funkcjonujące produkty, ale również
fachowe doradztwo. Firma Krispol od lat
stara się, aby te dwa elementy doskonale
współgrały ze sobą – rolety i moskitiery
są produktami, których obsługa jest
przyjemnością, a pomoc udzielana Klientowi
przy podejmowaniu decyzji pozostaje
w rękach profesjonalistów.

03 Komfort

czuje się bezpiecznie we własnym domu.

02 Estetyka

ństwo

02/Estetyk a
Nie istnieje uniwersalny kolor, który spodoba
się wszystkim – każdy ma swoje preferencje i dlatego
oferta rolet KRISPOL obejmuje szeroką paletę kolorów
i renolitów. Mnogość rozwiązań kolorystycznych
w połączeniu z różnorodnością wzorów daje Klientowi
możliwość skomponowania „własnej” rolety i idealnego
dopasowania jej do charakteru elewacji.

TrwaŁość 04
04/Trwałość

Zakup elementów wykończeniowych domu
to decyzja, której efekty są widoczne przez
lata. Warto więc zadbać o to, aby były one
trwałe. Rolety i moskitiery KRISPOL, dzięki
zastosowaniu sprawdzonych materiałów
najwyższej jakości oraz starannemu
wykonaniu, gwarantują odporność
na warunki atmosferyczne części
zewnętrznych rolet, jak i długotrwałe,
bezawaryjne działanie mechanizmów
otwierających i zabezpieczeń.

Okna w domu to nie tylko przeszklone otwory, przez które obserwujemy to,
co dzieje się na zewnątrz. To również bariera dająca poczucie intymności
i pozwalająca na pełen relaks. Najlepiej gdy jest mocna i stanowi pewne
zabezpieczenie. Nikt i nic nie powinno jej przekroczyć, nawet promienie
słoneczne czy zimno. Wybierając rolety i moskitiery KRISPOL, zapewniamy
sobie spokój i poczucie bezpieczeństwa.
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BEZPIECZEŃSTWO*

* Bezpieczeństwo – stan braku zagrożenia, stan spokoju i pewności.
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BEZPIECZEŃSTWO POTWIERDZONE
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Niezależnie od rodzaju i kształtu okien, a także wyglądu elewacji budynku,
zamontowana roleta musi gwarantować bezpieczeństwo – chronić nie tylko
przed światłem, ale również przed nieproszonymi gośćmi.

Komplet roleta – moskitiera firmy KRISPOL to szczelna bariera
przed światłem, włamaniem i owadami. Bezpieczeństwo
jej użytkowania potwierdzają normy określone
Aprobatą Techniczną COBR oraz Atestem Higienicznym
Państwowego Zakładu Higieny.

Oznaczenie CE umieszczone na roletach
KRISPOL oznacza zgodność z dyrektywami
Unii Europejskiej, którym wyrób
ten podlega. Oznaczenie to jest
potwierdzeniem, że roleta spełnia
wymagania w zakresie bezpieczeństwa
i zdrowia użytkowników, a tym samym,
że może być sprzedawana na rynkach UE.

Rolety oraz moskitiery, jak i wszystkie produkty
objęte są

KRISPOL ,

24 –miesięczną gwarancją.
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WSTĘP CHRONIONY
Jednym z podstawowych sposobów zabezpieczenia budynku przed intruzami jest odpowiednia
budowa rolety, której pancerz jest konstrukcją z wytrzymałych profili aluminiowych. Dzięki
zastosowaniu zespołu dodatkowych elementów o zwiększonej wytrzymałości, takich jak:
profil aluminiowy wypełniony utwardzoną pianką poliuretanową, zamek baskwilowy i wiele
innych, wytrzymałość rolety znacznie wzrasta. Dla pełnego poczucia bezpieczeństwa rolety
przystosowano do zintegrowania z systemem alarmowym budynku. Dzięki takiemu rozwiązaniu
wtargnięcie osób niepowołanych staje się wręcz niemożliwe.
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SKUTECZNE ZABEZPIECZENIE
KRISPOL stosuje wiele rozwiązań, które mają na celu zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców domu. Na te zabezpieczenia składają się:

ZAMEK BASKWILOWY
zamek o zwiększonej skuteczności,
montowany w dolnej lub środkowej listwie
pancerza i obsługiwany obustronnie.

RYGIEL AUTOMATYCZNY
montowany w dolnej listwie, nie wymaga
obsługi ręcznej i skutecznie uniemożliwia
podniesienie zamkniętej rolety z zewnątrz.

Rygiel ręczny
uniemożliwia podniesienie z zewnątrz
zamkniętej rolety, stosowany w roletach
w aluminiowym systemie obudowy.

Zabezpieczenie hakowe
w aluminiowej skrzynce rolety –
uniemożliwia podniesienie rolety z zewnątrz.

Wzmocnienie dolnej listw y
stabilizuje pracę pancerza oraz uniemożliwia
wyrwanie pancerza z prowadnic – zalecane do
rolet o podwyższonej odporności na włamanie.

Wieszak blokujący
w roletach z napędem elektrycznym
oraz przekładnią łańcuszkową – montowany na
wale rolety – blokuje pancerz zamkniętej rolety,
uniemożliwiając podniesienie jej
z zewnątrz.

Prowadnica o przedłużonej
komorze prowadzącej
w aluminiowym systemie obudowy – stabilizuje
pracę pancerza oraz uniemożliwia wyrwanie
pancerza z prowadnic.

PANCERZ O PODWYŻSZONEJ
ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE
zbudowany z profili aluminiowych
wypełnionych utwardzoną pianką
poliuretanową – zwiększa wytrzymałość rolety.

INTEGRACJA Z SYSTEMEM ALARMOWYM
każda niepowołana próba podniesienia rolety
włącza sygnalizację alarmową.
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Podobają nam się budynki, w których wszystkie
elementy harmonijnie współgrają ze sobą.
Elementami, które od razu rzucają się w oczy
i decydują o pierwszym wrażeniu są niewątpliwie
okna. Dzięki nim dom ma estetyczny wygląd
i jest rozpoznawalny z zewnątrz. Rolety
i moskitiery KRISPOL, dzięki różnorodności
wzorów i bogatej kolorystyce, doskonale
dopasowują się do dowolnego budynku,
stanowiąc o jego indywidualnym stylu.

02 ESTETYKA*
* Estetyka – nauka o pięknie i przeżyciach z nim związanych
oraz o wytworach artystycznej działalności człowieka.
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IDEALNIE DOPASOWANE
Rozbudowana oferta daje każdemu Klientowi możliwość dopasowania rolet do
własnych potrzeb i wymagań. Rolety Krispol występują w dwóch systemach obudowy – aluminiowym i PCV. Pancerze rolet wykonane są z profili aluminiowych
oferowanych w kilku wysokościach.

W zależności od rozwiązań architektonicznych Klient KRISPOL ma możliwość wybrania
typu rolety, który najlepiej dopasuje się do wyglądu budynku. Szeroki asortyment pozwala na
dobranie rolet na etapie projektowania, a także do gotowych otworów okiennych, jak również
do zamontowanych okien.
Do wyboru są rolety:
– w systemie obudowy aluminiowej: rolety elewacyjne i do zabudowy,
– w systemie obudowy PCV: rolety nakładane na okno w czterech wariantach zabudowy.
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NA K AŻDYM ETAPIE

ROLETY ELEWACYJNE
(rolety w systemie obudowy aluminiowej)
polecane są do renowacji budynków.
Ich skrzynka i prowadnice montowane
są na murze lub we wnęce okiennej
(bez zabudowy), a więc bez konieczności
wymiany okien.

roleta rondo

roleta standardowa

ROLETY DO ZABUDOWY
W przypadku rolet do zabudowy (rolety
w systemie obudowy aluminiowej)
skrzynka montowana jest w nadprożu,
a prowadnice we wnęce okiennej,
dlatego ten typ rolet polecany jest
do nowo budowanych obiektów.

roleta do zabudowy

ROLETY NAKŁADANE NA OKNO
Rolety nakładane na okno (rolety
w systemie obudowy PCV) montowane
są we wnęce razem z oknem
(w czterech wariantach zabudowy).
To system uniwersalny polecany zarówno
do nowego, jak i starego budownictwa.

roleta nakładana
z zabudową obustronną
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DO W YBORU, DO KOLORU
Odpowiedni dobór rolet może zadecydować o atrakcyjności całego budynku,
dlatego wybór musi być szeroki i taka jest właśnie oferta KRISPOL.

OBUDOWY ROLET
W przypadku rolet w systemie
obudowy PCV na uwagę zasługują
obudowy w renolitach, wyglądem
przypominające drewno –
m. in. w kolorach: dąb złoty,
mahoń, palisander.

Obudowy rolet – składające się ze skrzynki
i prowadnic – występują w kilkunastu kolorach
standardowych (różnych w zależności od typu
rolety, m. in. biały, brązowy, lazurowy, kremowy,
soczystozielony).

PANCERZE ROLET
Pancerze – aluminiowe profile, z których składa się
roleta, oferowane są w kilkunastu kolorach.
Są to m. in. biały, brązowy, szary, srebrny, tek, dąb
złoty, brąz metaliczny, purpura.

Obudowy rolet
Aluminiowe obudowy rolet
można zamówić
można zamówić w dowolnym
w dowolnym kolorze
kolorze palety RAL.
palety RAL.
Istnieje także możliwość ich
malowania strukturalnego –
na kolor drewna.
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Każdy ceni wygodę w domu. Składa się na nią
bezawaryjne działanie wszystkich urządzeń, z których
korzystamy każdego dnia. To miłe uczucie, gdy
wszystko działa tak, jak powinno i nie sprawia żadnych
problemów. Możemy skupić się na pracy lub spokojnie
wypocząć. Rolety i moskitiery KRISPOL dają poczucie
komfortu – działają niezawodnie i są łatwe w obsłudze.

03 KOMFORT*

* Komfort – ogół urządzeń i warunków zewnętrznych
zapewniających w ygody życiowe, łączących dostatek z elegancją.
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KWESTIA KORZYŚCI
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Zamontowanie rolet KRISPOL gwarantuje przede wszystkim ochronę
intymności domowników. Jednak to nie wszystko, rolety chronią
także przed nagrzewaniem się pomieszczeń latem, przed chłodem –
zimą, a moskitiery stanowią barierę dla uciążliwych owadów.

W okresach zimowych,
rolety KRISPOL stanowią
szczelną barierę
termiczną dla zimna,

Rolety KRISPOL to
doskonała ochrona przed
promieniami słonecznymi,
dzięki której w domu,

a tym samym obniżają
rachunki za ogrzewanie
mieszkania czy biura.

nawet w upalny dzień,
panuje przyjemny chłód.

Dopełnieniem rolet
są moskitiery, które
stanowią skuteczne
zabezpieczenie przed
wszelkiego rodzaju
owadami, a jednocześnie
nie ograniczają dopływu
świeżego powietrza.

ROLET Y ZEWNĘTRZNE I MOSKITIERY / KOMFORT
W YGODNE OTWARCIE

14

W YGODNE OTWARCIE
Eleganckie i trwałe rolety powinny być wyposażone w odpowiedniej jakości systemy sterowań.
To od nich zależy bezawaryjna praca. Dla Klienta ważne jest, aby otwieranie rolet nie sprawiało
żadnych kłopotów. Dlatego też systemy sterowań KRISPOL, niezależnie od rodzaju, charakteryzują
się wysoką jakością i funkcjonalnością.
Najprostsze rozwiązanie to sterowanie ręczne przy pomocy nawijarki taśmy lub sznurka.
Dla Klientów lubiących komfort KRISPOL ma w swojej ofercie rolety z napędem elektrycznym.

Rodzaje systemów sterowania stosowane w roletach KRISPOL:

nawijarka taśmy/sznurka

obudowa sterownika, idealna na biurko*

uchwyt sterownika, kwadratowy (dostępny
w kilku kolorach, także w kształcie prostokąta)*
* foto: Nice Polska

nawijarka taśmy/sznurka z korbą
Nowoczesne napędy zamontowane
w roletach KRISPOL umożliwiają
podłączenie różnego rodzaju
elementów sterujących. Poczynając
od najprostszych sterowników
klawiszowych lub kluczykowych,
aż po zaawansowane
technologicznie piloty (sterowniki
radiowe) o nietuzinkowym
wzornictwie i bogatej kolorystyce,
wyposażone w ekrany ciekło
krystaliczne. Otwartość systemów
sterujących umożliwia integrację
z innymi urządzeniami w budynku
np.: oświetleniem, automatyką
bram wjazdowych.

pilot
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ŁATWE STEROWANIE
Przy większej ilości rolet w budynku istnieje możliwość zastosowania sterowania grupowego,
pozwalającego na obsługę kilku niezależnych napędów, np. jednym przyciskiem pilota. Opcją dla
najbardziej wymagających jest sterowanie inteligentne, działające w oparciu o programator czasowy
oraz automatykę wiatrową i zmierzchową. Takie rozwiązanie to znaczne ułatwienie, pozwalające tak
ustawić automatykę, aby ta sama reagowała na zmiany pogody i pory dnia oraz pozorowała obecność
domowników podczas ich wakacji. Dodatkowo, przy użyciu jednego pilota lub telefonu komórkowego
można wygodnie sterować nie tylko roletami, ale wszystkimi urządzeniami zgodnymi z system EIB
(European Installation Bus), który sprawia, że budynek jest nowoczesny, bardziej komfortowy i bezpieczny.

Brama
garażowa

Roleta

Brama
wjazdowa
Zraszacz
Oświetlenie
ogrodowe

foto:
Gardena
Foto:
Gardena
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Decydując się na zamontowanie ELEMENTÓW Wykończeniowych
domu, powinniśmy brać pod uwagę przede wszystkim
trwałość. Gdy po latach możemy stwierdzić, że wszystko
funkcjonuje tak, jak na początku, odczuwamy satysfakcję,
że wybraliśmy coś raz a dobrze.
Rolety i moskitiery KRISPOL to przykłady trwałości
wynikającej z wnikliwej kontroli na każdym etapie produkcji.

04 TRWAŁOŚĆ*

*Trwałość – okres, w którym obiekt zachowuje swoje właściwości
użytkowe. Określona jest dla normalnych, czyli założonych
przy projektowaniu, warunków eksploatacji.
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MATERIAŁ TO PODSTAWA
Aby roleta była trwała, musi być wykonana z odpowiednio wytrzymałych
materiałów, dlatego też KRISPOL korzysta wyłącznie ze sprawdzonych
dostawców. Pancerze rolet wykonane są z wysokiej jakości profili
aluminiowych, a obudowy rolet z aluminium lub PCV.

Wypełnienie pancerza stanowi warstwa bezfreonowej pianki
poliuretanowej, zapewniająca dobrą izolację termiczną i akustyczną.
Współczynnik przenikania ciepła k mieści się w przedziale 0,33 – 0,76 W/m²K,
a współczynnik izolacji akustycznej Rw – od 36 do 45 dB.
Dzięki temu w domu jest ciepło i cicho.
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KONTROLA NA K AŻDYM ETAPIE
Materiały – trafiające do hal produkcyjnych – spełniają wymagania
jakościowe Unii Europejskiej, a wprowadzony przez KRISPOL system
kontroli jakości obejmuje wszystkie etapy produkcji.
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KONSTRUKCJA ROLETY
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elementy konstrukcji

Skrzynka
str. 10

Prowadnice
str. 11

Oznaczenie
producenta
str. 5

Pancerz
str. 11

Dolna
listwa

ROLETY ZEWNĘTRZNE I MOSKITIERY
INDY WIDUALNIE DOPASOWANE
…BO K AŻDY DOM JEST W YJĄTKOW Y

Niniejszy katalog nie jest ofertą handlową – zdjęcia zamieszczone w folderze mogą przedstawiać produkty odbiegające od standardowej oferty. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w asortymencie.

Dystrybutor:

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

