ALUMINIOWE DRZWI
BOCZNE I GARAŻOWE

BEZPIECZNE I ELEGANCKIE DRZWI DO GARAŻU
Aluminiowe drzwi boczne najczęściej znajdują zastosowanie jako wygodne, dodatkowe wejście do garażu
wyposażonego w bramę segmentową lub rolowaną.
Dwuskrzydłowe drzwi garażowe zazwyczaj same
pełnią funkcję bramy, szczególnie sprawdzając się
w miejscach o nietypowych warunkach zabudowy. Oba
rodzaje drzwi muszą gwarantować skuteczną ochronę
garażu, trwałość, odpowiedni poziom izolacji, elegancki
wygląd, a także komfortową obsługę.
Konstrukcja drzwi KRISPOL oparta jest na solidnych
proﬁlach aluminiowych w trzech systemach. Wypełnienie drzwi stanowią ocieplane panele lub profile bramowe. Ich szeroka oferta wzorniczo-kolorystyczna
sprawia, że drzwi boczne i garażowe KRISPOL można
idealnie wkomponować w rozmaite projekty architektoniczne. Solidną konstrukcję uzupełniają najnowsze
rozwiązania z zakresu automatyki i kontroli dostępu.

SYSTEM DRZWI DB 51
System drzwi bocznych oparty na profilach głębokości
51 mm. Wypełnienie skrzydła stanowią profile aluminiowe bramy rolowanej lub segmenty o grubości 40 mm.
Aby uzyskać jednolity wygląd ościeżnicy i skrzydła oraz
idealną spójność z poszyciem bramy garażowej, profile
maluje się dwustronnie na dowolny z 200 kolorów RAL.
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SYSTEM DRZWI DB 75
System DB 75 to drzwi zbudowane z paneli o grubości zwiększonej do 60 mm. Dzięki połączeniu ciepłych
paneli z profilami głębokości 75 mm drzwi doskonale
sprawdzają się w domach energooszczędnych i pasywnych. Dostępne są w wersji bez przetłoczeń, od strony
zewnętrznej malowane lub okleinowane.

PANEL GRUBOŚCI

60 mm
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TRZYKOMOROWE PROFILE GŁĘBOKOŚCI
75 mm Z PRZEKŁADKAMI TERMICZNYMI
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SYSTEM DRZWI DB 60 / DG 60
System dostępny dla drzwi bocznych (DB) i garażowych – dwuskrzydłowych (DG). Wypełnienie skrzydeł
to ocieplone segmenty bramowe o grubości 40 mm.
Drzwi dostępne są w różnych wariantach przetłoczeń od
strony zewnętrznej. Ościeżnica malowana lub okleinowana jest na kolor identyczny lub maksymalnie zbliżony
do skrzydła.
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DRZWI BOCZNE JEDNOSKRZYDŁOWE
Drzwi boczne spełniają rolę wygodnego, dodatkowego wejścia do garażu. Są szczególnie praktyczne, gdy garaż spełnia
dodatkowe funkcje, np. przechowywania narzędzi czy sprzętu
ogrodowego.
TERMOIZOLACJA
Wypełnienie skrzydła drzwi bocznych stanowią panele garażowe ocieplone pianką poliuretanową. Panele te mogą mieć grubość nawet 60 mm. Jest to rozwiązanie znane z najcieplejszej
bramy KRISPOL, jedynej bramy na rynku zbudowanej z paneli
grubości 60 mm na całej wysokości. Tak ciepłe drzwi i bramy
sprawdzają się nawet w domach pasywnych.

60 mm

BEZPIECZEŃSTWO
Każde wejście do domu powinno być pewnie i skutecznie zabezpieczone. Drzwi boczne KRISPOL można wyposażyć w najnowsze rozwiązania z zakresu kontroli dostępu, takie jak czytniki linii papilarnych czy klawiatury kodowe.
IDEALNY DUET
Oferta wypełnień drzwi bocznych jest całkowicie spójna z ofertą
bram garażowych KRISPOL. Obejmuje profile bram rolowanych
oraz panele bram segmentowych w kilku wzorach i szerokiej kolorystyce. Dzięki temu uzyskujemy elegancki efekt końcowy.

NOWOCZESNY DESIGN
Drzwi boczne od strony zewnętrznej mogą być okleinowane
w kilkudziesięciu wzorach, lakierowane na jeden z ponad 200
kolorów, lub malowane strukturalnie (kolor paneli od wewnątrz
pozostaje biały). W większości przypadków rama drzwi jest
okleinowana lub malowana na kolor identyczny z wypełnieniem.
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WZORY WYPEŁNIEŃ
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DRZWI DB RM
V-MIKROPROFILOWANIE
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DRZWI DB RA
TŁOCZENIE W KASETONY
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DRZWI DB RC
POZIOME TŁOCZENIE WĄSKIE

DB 75

DRZWI DB RF
BEZ PRZETŁOCZEŃ
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DB 60

DRZWI DB RS
POZIOME TŁOCZENIE SZEROKIE

SYSTEM

DB 51

DRZWI DB T7
Z PROFILAMI BRAMY ROLOWANEJ
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DRZWI GARAŻOWE DWUSKRZYDŁOWE
Dwuskrzydłowe drzwi garażowe mogą z powodzeniem pełnić
rolę bramy garażowej. Dzięki szerokiej siatce wymiarów i niezwykle bogatej ofercie wzorniczej, drzwi te można z łatwością dopasować do garażu i skomponować z projektem domu.
TERMOIZOLACJA
Wysoką izolację cieplną i akustyczną drzwi garażowych zapewnia konstrukcja oparta na ciepłym systemie profili, izolowanych termicznie, a także wypełnienie w postaci paneli grubości 40 mm, ocieplonych pianką poliuretanową.
KOMFORT I OCHRONA
Drzwi garażowe budową nawiązują do bram rozwiernych, rozwiązania stosowanego w garażach od wielu lat. Obecnie jednak
ich obsługa może być zautomatyzowana i odbywać się zdalnie
za pomocą pilota. Kontrola dostępu może natomiast opierać się
na najnowszych rozwiązaniach technicznych, takich jak czytniki
linii papilarnych i klawiatury kodowe.

WYMIARY
Niezwykle szeroka siatka wymiarów zapewnia dopasowanie
nawet do nietypowych projektów. Najnowsze systemy profili pozwalają produkować drzwi garażowe o szerokości do
2800 mm.

DESIGN
Wypełnienie skrzydeł drzwi stanowią najwyższej jakości panele
garażowe. Oferta obejmuje zatem wszystkie wzory przetłoczeń
dostępne w kolekcjach bram segmentowych KRISPOL. Kolorystyka obejmuje ponad 200 kolorów RAL, a także autorską kolekcję oklein, zawierającą m.in. nowoczesne wzory drewnopodobne i metaliczne antracyty.
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WZORY WYPEŁNIEŃ

DRZWI GARAŻOWE DG RA
TŁOCZENIE W KASETONY

DRZWI GARAŻOWE DG RC
POZIOME TŁOCZENIE WĄSKIE

PANEL

40 mm

SYSTEM

DG 60

DRZWI GARAŻOWE DG RF
BEZ PRZETŁOCZEŃ

DRZWI GARAŻOWE DG RM
V-PROFILOWANIE

DRZWI GARAŻOWE DG RS
POZIOME TŁOCZENIE SZEROKIE
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PRÓG ALUMINIOWY
Nasze drzwi boczne i garażowe standardowo wyposażone są w dyskretny
i elegancki, a zarazem bardzo trwały i
odporny na warunki zewnętrzne próg
aluminiowy.

DODATKOWY ZAMEK
JEDNOPUNKTOWY
Dodatkowy punkt ryglowania skrzydła drzwiowego znacząco podnosi odporność drzwi bocznych na włamanie.

ZAMEK WIELOPUNKTOWY
Zapewnia najwyższe bezpieczeństwo
– przy przekręceniu klucza stalowe
trzpienie i haki ryglują drzwi w kilku
punktach o różnej wysokości.

GAŁKO-KLAMKA
Z ELEKTROZACZEPEM
Zamek może być wyposażony w elektrozaczep z funkcją dzień / noc, która
umożliwia swobodne otwieranie drzwi,
gdy tego potrzebujemy, a zarazem skuteczne ich zabezpieczanie, np. na noc.

DRZWI BOCZNE DB RS

SREBRNE OKUCIA

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY

Okucia w kolorze anody srebrnej są
eleganckim i estetycznym rozwiązaniem do każdego modelu drzwi. Ich
zaletą są klamki z szyldami o niewidocznych śrubach, także od strony
wewnętrznej.

Wygodny mechanizm domykający
drzwi za użytkownika. Działanie samozamykacza można dostosować do
indywidualnych preferencji, modyfikując m.in. szybkość zamykania.

WKŁADKA ANTYWŁAMANIOWA

TRZPIENIE ANTYWYWAŻENIOWE

Do wkładki antywłamaniowej klasy C
dołączona jest karta kodowa klucza wyłącznie na jej podstawie można go
skopiować.

Uzupełniają mocną konstrukcję drzwi.
Ich zamknięcie uniemożliwia wyważenie skrzydła z ościeżnicy.

KLAWIATURA KODOWA

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Umożliwia kontrolę dostępu do domu,
który można zaszyfrować nawet 9 cyfrowym kodem.

Nowoczesne rozwiązanie skutecznie
zabezpiecza drzwi, a jednocześnie
umożliwia szybki i wygodny dostęp
do domu dla całej rodziny.
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