ROLETY ZEWNĘTRZNE

Rozwiązania indywidualnie dopasowane

Dlaczego rolety zewn´trzne KRISPOL?
ochrona przed insektami, w przypadku rolet zintegrowanych
z moskitierà
mo˝liwoÊç dopasowania koloru rolety do elewacji domu
ochrona Êrodowiska – wpływ na zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych

zatrzymywanie ciep∏a w domu zimà i w nocy,
ochrona przed przegrzaniem latem
ochrona przed Êwiatłem
ochrona przed hałasem
dodatkowa przeszkoda dla w∏amywaczy

Do wyboru, do koloru
Odpowiedni dobór rolet mo˝e zadecydowaç o atrakcyjnoÊci całego budynku, dlatego wybór musi byç szeroki i taka jest właÊnie oferta KRISPOL.
PANCERZE – aluminiowe profile, z których składa si´ roleta, oferowane sà w kilkunastu kolorach. Sà to m. in. biały, bràzowy, szary, srebrny,
teak, złoty dàb, orzech, mahoƒ, purpurowy, kremowy.
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OBUDOWY ROLET – składajàce si´ ze skrzynki i prowadnic – wyst´pujà w kilkunastu kolorach standardowych (ró˝nych w zale˝noÊci
od typu rolety, m. in. biały, bràzowy, srebrny, szary, ciemnobràzowy).

W przypadku rolet w systemie obudowy
PVC na uwag´ zas∏ugujà obudowy
w renolitach (okleinach drewnopodobnych), wyglàdem przypominajàce
drewno – m.in. w kolorach: z∏oty dàb,
mahoƒ, orzech, macore, winchester.

Aluminiowe obudowy rolet mo˝na
zamówiç w dowolnym kolorze
palety RAL. Istnieje tak˝e mo˝liwoÊç
ich malowania strukturalnego
– na kolor drewna.

Skuteczne zabezpieczenie – wiele mo˝liwoÊci
ZAMEK BASKWILOWY – zamek o zwi´kszonej skutecznoÊci, montowany w dolnej lub Êrodkowej listwie pancerza i obsługiwany obustronnie,
stosowany w roletach montowanych na elewacji.

WIESZAK BLOKUJĄCY – montowany na wale rolety z nap´dem elektrycznym – blokuje pancerz zamkni´tej rolety, uniemo˝liwiajàc jego podniesienie z zewnàtrz.

RYGIEL AUTOMATYCZNY – montowany w dolnej listwie, nie wymaga
obsługi r´cznej i skutecznie uniemo˝liwia podniesienie z zewnàtrz
zamkni´tej rolety, stosowany w roletach z obs∏ugà r´cznà.

PANCERZ O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE
– zbudowany z profili aluminiowych wypełnionych utwardzonà piankà
poliuretanowà – zwi´ksza wytrzymałoÊç rolety.

RYGIEL RĘCZNY – montowany w dolnej listwie, obs∏ugiwany r´cznie,
uniemo˝liwia podniesienie z zewnàtrz zamkni´tej rolety, stosowany
w roletach z obsługà r´cznà, montowanych na elewacji.

INTEGRACJA Z SYSTEMEM ALARMOWYM – ka˝da niepowołana
próba podniesienia rolety włàcza sygnalizacj´ alarmowà.

WZMOCNIENIE DOLNEJ LISTWY – stabilizuje prac´ pancerza oraz
uniemo˝liwia wyrwanie pancerza z prowadnic – podwy˝sza odpornoÊç
rolet na włamanie.

WYŁĄCZNIK PRZECIĄŻENIOWY – zapobiega wypadkom zwiàzanym z przytrzaÊni´ciem, w przypadku napotkania przeszkody podczas
zamykania roleta automatycznie zatrzymuje si´.

Rozwiązania indywidualnie dopasowane
Wystarczy kilka drobnych zabiegów, by – dzi´ki jednorazowej inwestycji – przez wiele lat czerpaç wymierne, energetyczne zyski. Jednym
ze skutecznych rozwiàzaƒ, umo˝liwiajàcych ograniczenie utraty energii cieplnej Twojego domu jest zamontowanie rolet zewn´trznych
KRISPOL.

JakoÊç w s∏u˝bie energooszcz´dnoÊci
Za właÊciwoÊci termoizolacyjne rolety odpowiada specjalna konstrukcja jej pancerza, wypełnionego piankà poliuretanowà oraz dobrze
odizolowana skrzynka rolety. Dzi´ki roletom zewn´trznym KRISPOL, „poduszka powietrzna” powstajàca pomi´dzy oknem a opuszczonà
roletà zewn´trznà pozwala znacznie zmniejszyç ubytek energii.
Pancerze rolet zewn´trznych KRISPOL wykonane sà z wysokiej jakoÊci profili aluminiowych wypełnionych piankà a skrzynki rolet z aluminium lub PCV. W ofercie rolet zewn´trznych KRISPOL mo˝na znaleêç rozwiàzania dla ka˝dego domu, zarówno modernizowanego,
jak i nowo budowanego.

Rolety zewnętrzne zmniejszają utratę ciepła przez okna nawet o 37%
Ka˝dy dom w ró˝nym stopniu traci cz´Êç energii cieplnej. Okna, drzwi i bramy gara˝owe to miejsca, które sà nara˝one na najwi´ksze ubytki
ciepła. To na tych elementach powinniÊmy si´ skoncentrowaç, myÊlàc o oszcz´dzaniu energii. Warto zaczàç od zabezpieczenia okien,
bo tych w naszym domu jest najwi´cej. Rolety zewn´trzne KRISPOL to skuteczny sposób, by poprawiç bilans energetyczny Twojego domu
oraz realnie oszczędzać.
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Straty ciepła budynku wg DAEiÂ
Wartość przepływu ciepła z roletą i bez rolety zewnętrznej.
Wartość współczynnika U (W/m²K)
Okno bez rolety zewn´trznej
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Obliczenie wg Niemieckiej Normy Przemysłowej
DIN EN ISO 10077-1:2000-11 i DIN EN 13125:2001-10

Współczynnik U wskazuje, jaka iloÊç ciepła przenika przez element konstrukcyjny na zewnàtrz pomieszczenia na powierzchni
1 m2 przy jednostopniowej ró˝nicy temperatur.
Montując rolety zewnętrzne KRISPOL można poprawić
przenikalność cieplną okien starego typu nawet o 37%.
Dla okien nowych o U=1,7 W/m 2 K poprawa ta wynosi
do 24%.

* WKŁADKA NEOPOROWA
Zdj´cia termowizyjne

Dzi´ki innowacyjnej technologii wkładka neoporowa* charakteryzuje si´
korzystniejszym współczynnikiem przenikania ciepła w stosunku do tradycyjnej wkładki styropianowej.

wkładka
neoporowa
fot. Be Clever

fot. BeClever

Przekrój skrzynki rolety

Współczynnik U dla wkładki neoporowej wynosi 0,032 W/m 2K.
* Neopor jest nowoczesnym materiałem izolacyjnym firmy BASF, uzyskiwanym
poprzez zastosowanie dodatku grafitu w procesie spieniania polistyrenu.
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Typy rolet
Rolety zewnĘtrzne
standardowe i półokrągłe – RS, RR
Rolety elewacyjne, wyposażone w skrzynkę aluminiową ze ścięciem
45° lub zaokrągloną. Ich skrzynka i prowadnice są montowane na
elewacji, poza wnęką okienną lub we wnęce okiennej (bez zabudowy) – nie ma więc konieczności wymiany okien. Są polecane
przy renowacji już istniejących budynków lub do budynków nowych,
w których skrzynki rolet bądą pełnić funkcję dekoracyjną na elewacji.
Zalety:
łatwość montażu i konserwacji
dodatkowa izolacja bez ingerencji w strukturę cieplną budynku
system niezależny od okna
napęd elektryczny z różnymi wariantami sterowania jako opcja
roleta zintegrowana z moskitierą jako opcja
wysoka trwałość

RS
montaż
poza wnęką

RS
montaż
we wnęce

RR
montaż
poza wnękę

RR
montaż
we wnęce

Rolety zewnĘtrzne do zabudowy – RZ
Rolety naokienne montowane wraz z oknem, wyposażone w skrzynkę
aluminiową. Ich skrzynka montowana jest w nadprożu, a prowadnice
we wnęce okiennej. Gwarantują swobodny dostęp do skrzynki od dołu,
z zewnątrz budynku. Czołowa część skrzynki jest dostosowana do
zabudowy pod tynkiem. Są polecane do nowo budowanych obiektów, a miejsce na skrzynkę należy przewidzieć na etapie budowy.

RZ
zabudowa

Zalety:
ukrycie skrzynki i prowadnic rolety pod warstwą izolującą
i tynkiem
swobodna konserwacja od zewnątrz
niezależność od wnętrza pomieszczenia
napęd elektryczny z różnymi wariantami sterowania jako opcja
roleta zintegrowana z moskitierą jako opcja
wysoka trwałość
Rolety zewnĘtrzne nakładane na okno – RN

RN
zabudowa
jednostronna
- od zewnątrz

RN
bez
zabudowy

RN
zabudowa
jednostronna
- od wewnątrz

RN
zabudowa
obustronna

RN RT
zabudowa
jednostronna
- od zewnątrz

RN RT
bez
zabudowy

Zalety:
wysoka izolacja termiczna dzięki wkładce izolującej
wkładka styropianowa lub neoporowa umieszczona
w skrzynce
ukrycie skrzynki i prowadnic rolety pod tynkiem
różnorodne możliwości zabudowania skrzynki wewnątrz
pomieszczenia
napęd elektryczny z różnymi wariantami sterowania jako opcja
roleta zintegrowana z moskitierą jako opcja
wysoka trwałość

rys. BeClever

Rolety naokienne, zintegrowane z oknem, wyposażone w skrzynkę
PCV. Są montowane razem z oknem we wnęce pod nadprożem.
Gwarantują dostęp do skrzynki od dołu, z wnętrza pomieszczenia. Dzięki czterem wariantom zabudowy rolety te są uniwersalne,
polecane zarówno do nowego, jak i starego budownictwa.

Rozwiązania indywidualnie dopasowane

Wygoda i niezawodnoÊç
Eleganckie i trwałe rolety powinny byç wyposa˝one w odpowiedniej jakoÊci systemy sterowaƒ. To od nich zale˝y bezawaryjna praca.
Najprostsze rozwiàzanie to sterowanie ręczne przy pomocy nawijarki taÊmy lub sznurka.

nawijarka
sznurka /taśmy
z korbą

nawijarka
sznurka /taśmy

KRISPOL ma w swojej ofercie równie˝ rolety z napędem automatycznym ze sterowaniem przewodowym oraz radiowym.

silnik rurowy
ze sterowaniem
przewodowym

silniki rurowe
ze sterowaniem
radiowym

Przy wi´kszej iloÊci rolet w budynku istnieje mo˝liwoÊç zastosowania sterowania grupowego, pozwalajàcego na obsług´ kilku
niezale˝nych nap´dów, np. jednym przyciskiem pilota. Opcjà dla najbardziej wymagajàcych jest sterowanie inteligentne,
działajàce w oparciu o programator czasowy oraz automatyk´ wiatrowà i zmierzchowà.

Typy prowadnic
W roletach zewn´trznych KRISPOL stosowane sà ró˝ne typy prowadnic, dostosowanych do rodzaju pancerza i typu rolety.
dystans
do prowadnic
A/C

A – prowadnica
standardowa

B – prowadnica
podwójna

C – prowadnica
do rolet aluminiowych
z moskitierą

E – prowadnica
standardowa
do pancerza M5

F – prowadnica kątowa
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pojedyncza/podwójna
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Typ rolety/
rodzaj pancerza

G – prowadnica
pojedyncza/podwójna
do rolet z moskitierą
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RR

RRM

RZ
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KRISPOL jest przedsiębiorstwem obecnym w branży budowlanej od 1991 roku, zaliczanym do grona najważniejszych
polskich producentów bram garażowych, przemysłowych, rolet zewnętrznych i innych produktów w branży technik
osłonowych. Współpracując z najlepszymi dostawcami w kraju i za granicą, tworzy produkty od lat doceniane przez
użytkowników i wyróżniane przez ekspertów. Świadczą o tym m.in. nagrody „Gazele Biznesu”, „Kryształowy profil”,
„Jakość roku”, „Lider stolarki budowlanej”, trzykrotny tytuł „Produkt Przyjazny dla Mojego Domu”, a także wyróżnienie rolet zewnętrznych tytułem „Najlepsze w Polsce”.
W ofercie KRISPOL znajdują się również:

BRAMY GARAŻOWE

BRAMY PRZEMYSŁOWE

KRATY ROLOWANE

STOLARKA ALUMINIOWA

Bramy garażowe KRISPOL to
produkty nie tylko bezpieczne i funkcjonalne, lecz również komfortowe i estetyczne.
Różnorodność ich wzorów i kolorów gwarantuje spełnienie
oczekiwań każdego Klienta.
KRISPOL oferuje bramy garażowe segmentowe i rolowane.

Bramy przemysłowe KRISPOL
to idealne zabezpieczenie pomieszczeń firmowych. Chronią
one przed włamaniem, a także
eliminują ryzyko wypadków.
KRISPOL oferuje bramy przemysłowe segmentowe i rolowane.

KRISPOL oferuje dwa rodzaje krat rolowanych: stalowe
oraz aluminiowe, produkowane na wymiar. Wyposażenie
obiektu w kratę rolowaną pozwala na stałą i atrakcyjną,
a jednocześnie w pełni bezpieczną ekspozycję oferowanych produktów.

Stolarka aluminiowa KRISPOL
gwarantuje trwałość, łatwość
w utrzymaniu i odporność na
warunki zewnętrzne. KRISPOL
oferuje drzwi wejściowe i boczne, drzwi jedno – i dwuskrzydłowe, drzwi z naświetlem górnym
i bocznym, okna oraz witryny.

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

