
ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNIE DOPASOWANE

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE



03/Komfort
jest cechą, która dotyczy codziennego 

użytkowania. Dlatego szczególną 

uwagę zwracamy na łatwość obsługi 

i ergonomię – bramy Krispol zajmują 

minimum przestrzeni, a sterowanie 

nimi jest wygodne i bezawaryjne. 

Bezpieczeństwo
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ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNIE DOPASOWANE
Bogata kolorystyka, nowoczesne wzornictwo, fachowe doradztwo, indywidualne wymiary, 

gwarantowane bezpieczeństwo i sprawdzona jakość produktów...

Od ponad 16 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.

01/Bezpieczeństwo

jest priorytetem, który decyduje o zakupie bramy. Wiemy o tym 

doskonale i dlatego dbamy o nie na każdym etapie – począwszy 

od systemów zamykania, poprzez zabezpieczenia dotyczące 

ochrony użytkowników, a skończywszy na korzystnie dla Klienta 

zaprojektowanej gwarancji.



04/trwałość
jest wynikiem kontroli jakościowej 

na każdym etapie produkcji, 

począwszy od doboru najlepszych 

materiałów, a skończywszy 

na idealnym dopasowaniu wszystkich 

elementów, które niezależnie od typu 

bramy tworzą stabilną konstrukcję 

bezawaryjnie funkcjonującą 

przez długie lata. 

EstEtyk
a

Bezpieczeństwo

TrwaŁość

02/estetyKa
jest składową wielu elementów, których dobór pozostaje 

kwestią indywidualnego gustu Klienta. Dopasowanie 

przetłoczeń, kolorów, przeszkleń i wykończeń to pole 

do popisu dla wyobraźni, która z pewnością zaowocuje 

jedyną w swoim rodzaju bramą odpowiadającą wszystkim 

Państwa wymaganiom. 
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KażDy chcE SIę czuć BEzPIEcznIE, zWłaSzcza WE WłaSnym DOmu. 

PRagnIEmy, aBy naSzE DzIEcI mOgły zE SPOKOjEm BaWIć SIę PRzED DOmEm  

czy W OgRODzIE – naSz DOm POWInIEn Być OSTOją DLa całEj RODzIny. 

BRamy gaRażOWE KRISPOL Dają cI SPOKój – nIc złEgO SIę nIE zDaRzy. 

nIE ma TaKIEj mOżLIWOścI. TWOjE DzIEcI, TWój DOm,  

TWój SamOchóD Są BEzPIEcznE.

BEZPIECZEŃSTWO*

* Bezpieczeństwo – stan Braku zagrożenia, stan spokoju i pewności.
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Klient chce przede wszystkim 

wiedzieć, czy kupując bramę garażową 

KRISPOL, kupuje również gwarancję 

na jej działanie. Dlatego bramy 

KRISPOL produkowane są zgodnie 

z wytycznymi Polskiego Komitetu 

normalizacyjnego – Pn-En 13241-1.

Oznaczenie cE umieszczone  

na produktach KRISPOL oznacza zgodność 

z dyrektywami unii Europejskiej, którym 

wyrób ten podlega. Oznaczenie to jest 

potwierdzeniem, że wyrób spełnia 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

i zdrowia użytkowników, a tym samym, 

że może być sprzedawany na rynkach uE.

Bramy garażowe, jak i wszystkie produkty KRISPOL, objęte są 24-miesięczną gwarancją.

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / BEZPIECZEŃSTWO
GWARANCJA POTWIERDZONA

GWARANCJA POTWIERDZONA 05
O klasie produktu świadczą wymagania, jakie on spełnia. Patrząc z tego 

punktu widzenia, segmentowe bramy garażowe KRISPOL są produktami 

najwyższej jakości.



BEZ NIESPODZIANEK

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / BEZPIECZEŃSTWO
BEZ NIESPODZIANEK

Standardowym wyposażeniem bram z napędem elektrycznym jest wyłącznik 

przeciążeniowy. zapobiega on ewentualnym wypadkom związanym z przygnieceniem. 

W przypadku napotkania przeszkody podczas zamykania (np. drabiny lub hulajnogi) 

brama automatycznie zatrzymuje się, a następnie podnosi, nie powodując żadnych szkód.

awaryjne rozłączanie pozwala 

użytkownikowi przejść na ręczny tryb 

otwierania w przypadku braku zasilania.

Kolejnym zabezpieczeniem jest 

konstrukcja segmentów tworzących 

pancerz bramy. Dzięki niej eliminujemy 

możliwość przytrzaśnięcia palców 

z zewnątrz i od wewnątrz.

zastosowanie fotokomórek chroni 

przed zgnieceniem – brama podnosi się 

automatycznie, gdy na wysokości linii 

fotokomórki znajdzie się jakakolwiek 

przeszkoda.
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Bezpieczeństwo użytkowania bram garażowych opiera się na systemach 

eliminujących jakiekolwiek ryzyko związane z codziennym używaniem.



BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / BEZPIECZEŃSTWO
SPRAWA ZAMKNIĘTA

SPRAWA ZAMKNIĘTA

zamykanie bramy bez napędu elektrycznego 

może odbywać się za pomocą rygla 

ręcznego, który skutecznie uniemożliwia 

podniesienie z zewnątrz zamkniętej bramy.

Innym rozwiązaniem stosowanym 

w bramach KRISPOL jest zamek zatrzaskowy, 

obsługiwany z obu stron i montowany 

od strony wewnętrznej. zamek szczególnie 

polecany jest do bram montowanych 

w garażach bez dodatkowego wejścia.

W bramach z napędem elektrycznym montowana jest blokada dociskowa uniemożliwiająca 

podniesienie z zewnątrz opuszczonej bramy i chroniąca tym samym przed złodziejami.

Prawidłowe zabezpieczenie bramy garażowej to coś więcej niż mechanizm. 

To system wielu elementów dopracowany w każdym szczególe.
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LuBImy PaTRzEć na PIęKnE RzEczy I LuBImy SIę nImI OTaczać. 

chcEmy, aBy WOKół naS ByłO łaDnIE 

I WSzySTKO DO SIEBIE PaSOWałO. DzIęKI 

WRODzOnEmu POczucIu ESTETyKI 

mOżEmy cIESzyć SIę haRmOnIą 

BaRW I KSzTałTóW. BRamy 

gaRażOWE KRISPOL mOgą Być 

BLISKO, mOgą Być PIęKnym, 

WyBRanym PRzEz cIEBIE 

ELEmEnTEm TWOjEgO DOmu.

ESTETYKA*

*  estetyka – nauka o pięknie i przeżyciach z nim związanych 
oraz o wytworach artystycznej działalności człowieka.



BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / ESTETYKA
PRZETŁOCZENIA, KOLORY, DEKORY

03

PRZETŁOCZENIA, KOLORY, DEKORY
– CAŁA PALETA MOŻLIWOśCI

Patrząc na dom, trudno oprzeć się wrażeniu, że brama garażowa stanowi 

wizytówkę domu – jej kolorystyka, kształt i wykończenia podkreślają 

charakter budynku i stanowią jego integralną całość. 

Warto zatem zadbać o jej każdy detal. 

KRISPOL daje ci możliwość idealnego 

dopasowania wyglądu bramy garażowej 

do elewacji budynku.
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Klient może także wybrać jeden  

z kilkudziesięciu kolorów standardowych, np.:

 perłowobiały,

 jasna kość słoniowa,

 czerwień rubinowa,

 niebieski,

 lazurowy, 

 zielony,

 kilka odcieni szarego,

 ochra,

 kilka odcieni brązu

lub zamówić bramę w dowolnym,

innym kolorze palety RaL.

BRAMY Z PRZETŁOCZENIAMI

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / ESTETYKA
BRAMY Z PRZETŁOCZENIAMI

KOLORY I DEKORY

Bramy mogą być wykończone  

jednym z kilku dekorów. 

Bramy garażowe segmentowe KRISPOL z zewnętrzną fakturą WOODGRAIN 

dostępne są w 3 wzorach przetłoczeń podkreślających indywidualny 

charakter bramy. Kolorami bazowymi dla wszystkich rodzajów bram 

z przetłoczeniami są: biały i brązowy.
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DeKory KoLory z paLety raL

złOTy DąB ORzEch mahOŃ



BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / ESTETYKA
BRAMY Z PRZETŁOCZENIAMI

03BRAMY Z PRZETŁOCZENIAMI
PRZETŁOCZENIA W KASETONY

11

KASeTONy NAWIązują DO KLASyKI 

WyGLąDu BRAmy.

Bogactwo kolorystyki pozwala 

na zaprojektowanie bramy 

doskonale współgrającej z każdym 

elementem elewacji.

Bramy z przetłoczeniami kasetonowymi 

dostępne są we wszystkich kolorach 

palety RaL oraz w dekorach.



BRAMY Z PRZETŁOCZENIAMI

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / ESTETYKABRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / ESTETYKA
BRAMY Z PRZETŁOCZENIAMIBRAMY Z PRZETŁOCZENIAMI

PRZETŁOCZENIA POZIOME WĄSKIE
12

POPuLARNOść WąSKIch 

PRzeTłOczeń WyNIKA z Ich 

NIePRzemIjAjącej PROSTOTy 

I uNIWeRSALNeGO WyGLąDu.

Ich forma jest często podkreślana 

poprzez zastosowanie dekorów.

Bramy z przetłoczeniami wąskimi 

dostępne są we wszystkich kolorach 

palety RaL oraz w dekorach.



BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / ESTETYKA
BRAMY Z PRZETŁOCZENIAMI

03BRAMY Z PRZETŁOCZENIAMI
PRZETŁOCZENIA POZIOME SZEROKIE
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PRzeTłOczeNIA SzeROKIe NADAją 

BRAmIe NOWOczeSNy DeSIGN.

Dom zyskuje na estetyce, 

a utrzymanie bramy w czystości jest 

proste i nie wymaga wysiłku.

Bramy z przetłoczeniami szerokimi 

dostępne są we wszystkich

kolorach palety RaL.



BRAMY BEZ PRZETŁOCZEŃ

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / ESTETYKABRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / ESTETYKA
BRAMY BEZ PRZETŁOCZEŃBRAMY BEZ PRZETŁOCZEŃ

KOLORY I DEKORY

Paleta REnOLIT to kilkadziesiąt rodzajów oklein 

o fakturze drewna i różnych kolorach.

Szeroka gama renolitów, jaką oferuje KRISPOL umożliwia 

dokładne dopasowanie bramy do wyglądu nie tylko 

elewacji, ale również do kolorystyki okien i drzwi.

Bramy garażowe segmentowe KRISPOL z fakturą gładką są dostępne 

bez przetłoczeń i możemy je podzielić na dwa typy różniące się rodzajami 

wykończeń i powierzchni zewnętrznej: bramy wykończone dekorami z palety 

ReNOLIT oraz lakierowane.
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Bazowym kolorem dla bram lakierowanych bez przetłoczeń 

jest biały. Klient może wybrać także dowolny inny kolor 

z palety RaL.

DeKory reNoLit KoLory z paLety raL



BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / ESTETYKA
BRAMY BEZ PRZETŁOCZEŃ

03BRAMY BEZ PRZETŁOCZEŃ

GłADKIe BRAmy PRzezNAczONe 

Są DLA zWOLeNNIKóW PROSTej 

fORmy I DOSKONALe KOmPONują 

SIę z eLeWAcją BuDyNKóW 

O zDecyDOWANej LINII.

Ich dodatkowym atutem jest łatwość 

utrzymania czystości.
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Bramy bez przetłoczeń dostępne  

są we wszystkich kolorach palety RaL 

oraz w dekorach.



PIĘKNO TKWI W DETALACH

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / ESTETYKA
PIĘKNO TKWI W DETALACH

Wprowadzona przez KRISPOL seria detali dekoracyjnych do bram bez przetłoczeń 

daje możliwość dodatkowego podkreślenia indywidualnego charakteru bramy. 

Każdy z detali wykonany jest z wysokiej jakości stali szlachetnej o grubości 1 mm.

L1

wzory i wysoKości DetaLi DeKoracyJNycH KrispoL

DetaLe L
 wys. 300 mm

DetaLe m
 wys. 212 mm

DetaLe s
 wys. 113 mm
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L2

L3

L4

L5

L7

L8

L9

L6 m5

m6

m7

m9

m8 S



Detale dekoracyjne mogą być montowane w układzie:

  poziomym

(na górnej lub dolnej sekcji)

 pionowym

(prawa lub lewa strona)

opcJe moNtaŻU

Powierzchnia detalu może być:

 matowa,

 lustrzana,

  lakierowana na dowolny 

kolor palety RaL.
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WIĘCEJ śWIATŁA

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / ESTETYKA
WIĘCEJ śWIATŁA

estetyka i funkcjonalność bram garażowych KRISPOL może 

zostać wzbogacona o przeszklenia. Okno w bramie pozwala 

na lepsze oświetlenie wnętrza garażu. Rozmiar i kształt 

przeszkleń dostosowany jest do rodzaju i wyglądu bramy 

(np. określonego typu paneli) i indywidualnych potrzeb 

Klienta.

Kształty i wyKończeNia przeszKLeń

prostoKĄtNe
prostoKĄtNe
ze szprosami

brama: BIała STanDaRD

ramka: czaRna STanDaRD

owaLNe

brama: BIała STanDaRD

ramka: czaRna STanDaRD

brama: BIała STanDaRD

ramka: BIała STanDaRD

brama: RaL 5009

ramka: RaL 5024

brama: RaL 5009

ramka: RaL 5024

brama: RaL 5009

ramka: RaL 5024

brama: DEKOR złOTy DąB

ramka: RaL 8007

brama: DEKOR ORzEch

ramka: RaL 8014

brama: DEKOR ORzEch

ramka: RaL 8014
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BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / ESTETYKABRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / ESTETYKA
KLAMKA WIEŃCZY DZIEŁOKLAMKA WIEŃCZY DZIEŁO

03

KLAMKA
WIEŃCZY DZIEŁO

Na estetykę całości składa się także jakość wykończeń. 

W przypadku wszystkich bram garażowych elementem tym 

są klamki i uchwyty ułatwiające ich otwieranie. To jeden z ostatnich 

elementów, na który Klient musi się zdecydować, podejmując 

decyzję o zakupie bramy. Idealne dopasowanie nawet tak drobnych 

detali ma jednak istotny wpływ na wygląd całej bramy.

wariaNty KoLorystyczNe – KLamKi i UcHwyty

mieJsce moNtaŻU

Standardowo uchwyty montowane są po lewej stronie bramy, co jest ułatwieniem 

dla kierowcy wysiadającego przed bramą. możliwe jest równieź umieszczenie uchwytu 

po prawej stronie lub rezygnacja z niego w przypadku bram automatycznych.

klamka: czaRny

brama: złOTy DąB

klamka: czaRny

brama: mahOŃ

klamka: SaTynOWana

brama: BIała

uchwyt: czaRny

brama: złOTy DąB

uchwyt: czaRny

brama: mahOŃ

uchwyt: SaTynOWany

brama: BIała
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*  komfort – ogół urządzeń i warunków zewnętrznych 
zapewniających wygody życiowe, łączących dostatek z elegancją.

KOMFORT*

najLEPIEj mIEć PEWnOść, żE mamy naD WSzySTKIm KOnTROLę. SzyBKOść, SKuTEcznOść 

I DOKłaDnOść naSzEgO DzIałanIa Dają nam POczucIE KOmfORTu. nOWOczESna 

TEchnIKa OfERujE nam cORaz WIęcEj TaKIch mOżLIWOścI. mOżESz z nIch 

śmIałO KORzySTać, zWłaSzcza WE WłaSnym DOmu. funKcjOnOWanIE BRam 

gaRażOWych KRISPOL KOnTROLujESz łaTWO I PRzyjEmnIE. maSz TEn KOmfORT.

03



BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / KOMFORTBRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / KOMFORT
BEZ OGRANICZEŃBEZ OGRANICZEŃ

03BEZ OGRANICZEŃ 21
Każdy dom jest inny i inne są wymagania jego mieszkańców, dlatego KRISPOL 

produkuje swoje wyroby „na wymiar”, czyli na indywidualne zamówienie Klienta.

Dla tych, którzy szukają ekonomicznych 

rozwiązań, KRISPOL ma w swojej 

ofercie bramy typowe, produkowane 

w najczęściej stosowanych wymiarach 

i w standardowym wyposażeniu.

Bramy garażowe segmentowe 

KRISPOL są idealnym rozwiązaniem 

do niestandardowych pomieszczeń 

przeznaczonych np. na sprzęt ogrodowy.



IDEALNIE NA WYMIAR

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / KOMFORTBRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / KOMFORT
IDEALNIE NA WYMIARIDEALNIE NA WYMIAR
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Dokładność dopasowania bramy do wymiarów garażu jest sprawą 

pierwszorzędną dlatego pomiarowania należy dokonywać w już 

wykończonym pomieszczeniu. Lista danych potrzebnych do wykonania 

bramy prezentuje się następująco:

Oczywiście Klient KRISPOL nie musi 

przygotowywać tych danych sam – nasi 

dystrybutorzy chętnie i fachowo doradzą, 

z jakich rozwiązań  najlepiej skorzystać 

oraz pomogą przygotować pełną 

specyfikację bramy. gwarancja KRISPOL 

jest dowodem na  rzetelność i idealne 

dopasowanie bramy do  warunków 

i wymagań Klienta.

B – szerokość otworu

b – szerokość węgarków

h – wysokość otworu

hn – wysokość nadproża

W – głębokość wbudowana

sposób pomiarowania

widok od wnętrza pomieszczenia



BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / KOMFORT
PROSTO I WYGODNIE

PROSTO I WYGODNIE

To efekt szczegółowej kontroli jakości 

samego produktu oraz rozwiązań 

logistycznych, pozwalających na szybkie 

i pewne dostarczenie bramy w dowolny 

region Polski.

Decyzja o zakupie bramy wymaga konsultacji – dystrybutorzy KRISPOL

 są stale dostępni pod telefonem. Ich profesjonalne przeszkolenie

gwarantuje pełną opiekę nad Klientem, począwszy od udzielenia

wszelkich informacji, a skończywszy na zamontowaniu bramy. 
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Klient KRISPOL składający zamówienie 

ma pewność, że jego brama dotrze 

do niego dokładnie opakowana, 

w idealnym stanie i na czas.



WYGODNE PARKOWANIE

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / KOMFORT
WYGODNE PARKOWANIE

efektem dobrego zaprojektowania i zamontowania bramy jest 

komfort jej użytkowania, na który składa się m.in. swoboda 

parkowania. ergonomiczne rozwiązania, jakie proponuje KRISPOL 

sprawiają, że przestrzeń wewnątrz garażu jest możliwie największa, 

a samo parkowanie bezpie czne i komfortowe.

mechanizm otwierania bram KRISPOL pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni zarówno w garażu, jak i przed nim, 

dzięki temu, że brama otwiera się pionowo w górę, a po otwarciu znajduje się tuż pod sufitem. cztery rodzaje prowadzeń 

pozwalają na idealne dopasowanie bramy do specyfiki garażu.

24

prowadzenie typu NH prowadzenie typu L

roDzaJe prowaDzeń

prowadzenie typu e
z ukrytym napędem sprężynowym.

prowadzenie typu N
popularne ze względu na uniwersalność.

maksymalnie wykorzystujące powierzchnię pod dachem. wykorzystywane w przypadku bardzo niskich nadproży.



BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / KOMFORT
SEZAMIE OTWÓRZ SIĘ

03SEZAMIE OTWÓRZ SIĘ
Bramę trzeba jakoś otwierać – najlepiej bez problemu i wysiłku. KRISPOL oferuje napędy 

elektryczne renomowanych firm. Są to napędy centralne, czyli zamontowane nad bramą, 

w których napęd przekazywany jest przez szynę wyposażoną w łańcuch lub pasek zębaty. 

Klient ma możliwość swobodnego sterowania nimi za pomocą pilota, przycisku

klawiszowego, klawiatury kodowej lub wyłącznika kluczykowego.

25

napędy wyposażone są 

w lampę, elektroniczną 

regulację wyłączników 

krańcowych, wyłącznik 

przeciążeniowy, funkcję – 

łagodny start i zatrzymanie. 

Te doskonale dopracowane 

elementy charakteryzują się 

nowoczesnym i estetycznym 

wzornictwem, świetnymi 

parametrami technicznymi, 

regulowaną prędkością, 

prostym programowaniem 

i cichą pracą. Wszystkie 

te cechy gwarantują pełen 

komfort obsługi bramy 

przy zachowaniu wszelkich 

standardów bezpieczeństwa.

Do dyspozycji Klienta 

pozostają nadajniki 

dwu- lub czterokanałowe 

umożliwiające jednoczesne 

sterowanie wieloma 

elementami wyposażenia 

obiektu np. bramą wjazdową, 

bramą garażową oraz roletami. 

niezależnie od rodzaju bramy garażowej segmentowej, KRISPOL oferuje drzwi boczne, 

które w przypadku potrzeby wejścia do garażu eliminują potrzebę otwierania całej 

bramy. Istnieje też możliwość zamontowania drzwi serwisowych (spełniających tę samą 

funkcję) w pancerzu bramy. Drzwi takie można pod względem kolorystyki i wyglądu 

idealnie dopasować do estetyki całej bramy.



TRWAŁOśĆ *

BuDując DOm, PRagnIEmy, aBy cała RODzIna czuła SIę W nIm DOBRzE.  

żEBy TO uczucIE TRWałO PRzEz LaTa I PRzEchODzIłO z POKOLEnIa  

na POKOLEnIE. DOm TO nIE TyLKO BuDynEK – TO funDamEnT całEj 

RODzIny, W KTóRy na PEWnO WaRTO InWESTOWać. chcEmy, 

aBy TWój DOm Był TRWały – BRamy gaRażOWE KRISPOL Są 

WyTRzymałE I BęDą cI DOBRzE Służyć PRzEz DługIE LaTa.
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*  trwałość – okres, w którym oBiekt zachowuje swoje właściwości 
użytkowe. określona jest dla normalnych, czyli założonych 
przy projektowaniu, warunków eksploatacji.



BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / TRWAŁOśĆ
PRZEDE WSZYSTKIM MATERIAŁ

PRZEDE WSZYSTKIM MATERIAŁ

Bramy KRISPOL to dopracowane w każdym 

szczególe produkty, w których dobre 

wykończenie wpływa bezpośrednio na 

trwałość. świadczą o tym m. in. gumowe 

uszczelki wokół płaszczyzny bramy 

oraz uszczelki międzysekcyjne z pianki 

gumowej chroniące użytkowników przed 

wilgocią i hałasem. 

Aby brama była trwała, musi być wykonana z odpowiednio wytrzymałych materiałów. 

To oczywiste i dlatego sekcje bram garażowych segmentowych KRISPOL wykonane są 

z blach stalowych, ocynkowanych ogniowo i powlekanych poliestrem.
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Wypełnienie sekcji stanowi warstwa 

bezfreonowej pianki poliuretanowej 

zapewniająca dobrą izolację termiczną 

i akustyczną. Wskaźnik izolacji termicznej 

mieści się w przedziale 1,1 – 1,5 W/m²K 

i jest uzależniony m. in. od typu paneli 

czy rodzaju przeszkleń.



KONTROLA NA KAŻDYM ETAPIE

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / TRWAŁOśĆ
KONTROLA NA KAŻDYM ETAPIE

materiały trafiające do hal montażowych spełniają wszystkie wymagania 

jakościowe unii europejskiej, a wprowadzony przez KRISPOL system

kontroli jakości obejmuje wszystkie etapy produkcji.

Dzięki takiej kontroli na wszystkich 

stanowiskach bramy garażowe KRISPOL 

są produktami trwałymi i dopracowanymi 

w każdym szczególe.

na każdym ze stanowisk odpowiednio 

przeszkolony pracownik ma obowiązek sprawdzić, 

czy materiał, który do niego trafia, spełnia 

wszystkie wymogi jakościowe.
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03KONSTRUKCJA BRAMY
ELEMENTY KONSTRUKCJI

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE / TRWAŁOśĆ
KONSTRUKCJA BRAMY
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OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
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„nie byłam zadowolona z bramy 

garażowej, którą miałam od wielu lat. 

Była już dość zniszczona, a do tego 

niezbyt szczelna i ciężko się ją otwierało. 

zdecydowałam się zamontować nową 

bramę. Wybrałam KRISPOL i był to dobry 

wybór. Pozbyłam się problemów,  

a nowa brama wygląda idealnie.”

„Bramy garażowe KRISPOL to produkt 

najwyższej jakości. Polecam je wszystkim, 

którzy dbają o wygodę i bezpieczeństwo.”

„zamontowałem bramę KRISPOL kilka 

lat temu i jak dotąd działa bez zarzutu. 

Wiem, że jest to produkt, który mogę 

spokojnie polecić innym klientom.”

„Bramę garażową KRISPOL polecił mi 

monter okien. argumenty, jakich użył 

dotyczyły między innymi możliwości 

dokładnego dopasowania wyglądu  

bramy do wyglądu okien i całej elewacji.  

Przekonał mnie – nowa brama  

prezentuje się wspaniale.”

„nie znam się na sprawach technicznych,  

więc przed zamontowaniem bramy 

do garażu chciałam się skonsultować 

z fachowcem. mój syn znalazł 

w Internecie stronę KRISPOL i korzystając 

z niej, umówiliśmy się z doradcą. 

Po rozmowie zdecydowałam się na bramę 

właśnie tej firmy i jestem zadowolona.”

zadowolenie Klienta jest rzeczą najważniejszą. zwłaszcza, jeżeli jest to 

Klient wymagający. cieszymy się, że nasze bramy znajdują coraz więcej 

zadowolonych użytkowników. Dziękujemy za wybór firmy KRISPOL.



31

 „O promocji na bramy garażowe KRISPOL 

dowiedziałam się z prasy. Przyznam,  

że o skorzystaniu z niej zadecydowały 

dwie rzeczy: cena i wygląd. Wybrałam 

bramę w dekorze złoty dąb i już wiem,  

że była to dobra decyzja.”

 „Przy zakupie czegokolwiek zawsze 

patrzę  na markę – wolę wydać trochę 

więcej, ale mieć pewność, że kupiłem 

dobrze. Ta zasada obowiązuje zwłaszcza 

przy większych zakupach. Właśnie 

dlatego kupując bramę garażową 

wybrałem  KRISPOL, zwłaszcza, 

że mam już ich rolety.”

 „moja żona jest architektem, więc ufam 

jej w kwestii wyglądu poszczególnych 

elementów domu. ja patrzę na to raczej 

z punktu widzenia funkcjonalności  

i – nie ukrywam – ceny. Po sprawdzeniu 

ofert bram garażowych wspólnie  

wybraliśmy bramę KRISPOL.”



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.
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