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KomFort 
uŻYtKowania 
KomFort 
wYBoru

elegancja I prestIŻ 
Stolarka aluminiowa to nieodzowny ele
ment nowoczesnej architektury. KriSPol 
oferuje rozwiązania nadające obiektom 
lekki i elegancki wygląd, przy jednocze
snym zachowaniu najwyższej trwałości 
i odporności.

nIezmIenna jakoŚĆ 
na lata
Systemy aluminiowe doskonale znoszą 
najtrudniejsze warunki zewnętrzne. Kon
strukcje są odporne na wilgoć, zmiany 
temperatur czy uszkodzenia mechanicz
ne. nie odkształcają się pod wpływem cie
pła i promieni uV. Gwarantuje to wieloletni 
czas użytkowania produktów KriSPol 
i ich niezmienne parametry jakościowe 
i estetyczne.

kolorystyka
KriSPol oferuje profi le o wyglądzie ide
alnie dopasowanym do stylu budynku. 
opcje wykończenia obejmują malowanie 
w dowolnym z ponad 200 kolorów ral, 
okleinowanie w kilkudziesięciu dekorach, 
anodowanie oraz lakierowanie drewnopo
dobne w kilkunastu wzorach. Dostępna 
jest także opcja bikolor – różne kolory od 
wewnętrznej i zewnętrznej stronie profi li. 
wszystko to sprawia, że stolarka alumi
niowa zapewnia doskonałe wykończenie 
wszelkiego rodzaju inwestycji. 

róŻnoroDnoŚĆ 
rozWIĄzaŃ   
ważnym atutem stolarki aluminiowej 
KriSPol jest możliwość projektowania 
konstrukcji różnego rodzaju i zastosowa
nia, o kształtach, wymiarach i wykoń czeniu 
dostosowanym do indywidualnych potrzeb 
inwestorów. 

zapraszamy do przejrzenia przykładowych 
rozwiązań i inspiracji, przedstawionych na 
kolejnych stronach. Jednocześnie zachę
camy do kontaktu z punktami sprzedaży 
w celu poznania pełnych, niezwykle sze
rokich możliwości stolarki aluminiowej 
KriSPol.
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systemy 
wewnętrzne
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System ścian całoszklanych to efektowna 
propozycja dla nowoczesnych i eleganckich 
wnętrz. Piękny i lekki wygląd konstrukcji 
zapewnia system oparty na szkle, w połą
czeniu z bardzo wąskimi profilami. 

możliwe jest projektowanie ścian o wy
sokości nawet 4 metrów. niezależnie 
od grubości zastosowanego przeszklenia  
(od 8 do 12 mm) zachowana jest stała głę
bokość profili. Dodatkową zaletą są niewi
doczne uszczelki przyszybowe.

tego typu szklane zabudowy coraz czę
ściej spotykamy w miejscach, które po
winny wyróżniać się stylem i elegancją: 
biurowcach, galeriach handlowych, cen
trach targowych, restauracjach, hotelach, 
bankach czy salonach samochodowych.

Dzięki stosowaniu szkła hartowanego, 
poza niezwykłą estetyką ściany całosz
klane KriSPol charakteryzują się wysoką 
odpornością na uszkodzenia, zarysowania 
i rozbicie. Stosowane rozwiązania są też 
niezwykle trwałe – przeszły testy na po
nad 1 000 000 cykli zamykania.

SYStem 
CaŁoSzKlanY

przekrój systemu 
całoszklanego
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systemy 
wewnętrzne
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SYStem 45
Kolejny z systemów przeznaczonych do za
budowy we wnętrzach obiektów. Świetnie 
nadaje się do realizacji wszelkiego rodzaju 
ścian działowych, witryn wewnętrznych 
i drzwi. 

w systemie 45 dostępna jest różnorod
ność rozwiązań, funkcji i sposobów otwie
rania elementów stolarki. Pozwala to 
mak symalnie dostosować produkty do 
po trzeb użytkowników. Coraz większą 
po pu larnością cieszą się np. konstrukcje 
łukowe, a także drzwi automatyczne i wa
hadłowe. KriSPol oferuje też różne wa
rianty uszczelnienia drzwi oraz kształty  
i wysokości progów. możliwe są różne wa
rianty przeszkleń, zarówno z szyb pojedyn
czych bezpiecznych, jak i zespolonych. 

przekrój  
systemu 45
Drzwi 

przekrój  
systemu 45
witrYna

elastyczność rozwiązań wraz z szeroką 
kolorystyką i opcjami wykończenia czynią 
ten produkt kompletnym rozwiązaniem dla 
różnorodnych odbiorców.
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systemy 
zewnętrzne

ważną zaletą systemów zewnętrznych Kri
SPol jest możliwość dostosowania sposo
bu wykończenia profili zarówno do elewa
cji budynku, jak i stylistyki poszczególnych 
wnętrz. opcja bikolor umożliwia zastoso
wanie odmiennej kolorystyki z zew nętrznej 
i wewnętrznej strony profili alu miniowych.

Produkty w systemie 60 mogą być montowa
ne zarówno w zabudowie indywidualnej, jak 
i uzupełniać konstrukcje słupoworyglowe.

przekrój  
systemu 60
Drzwi 

przekrój  
systemu 60
witrYna
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SYStem 60 
System profili izolowanych termicznie, prze
znaczony do zabudowy zewnętrznej. Cha
rakteryzuje się niską wartością współczyn
nika przenikania ciepła u, uzyskiwaną m.in. 
dzięki zastosowaniu przekładek termicz
nych z poliamidu wzmocnionego włóknem 
szklanym. Profilowany kształt prze kładek 
dodatkowo zwiększa sztywność profili. 
Skuteczną izolację termiczną systemu oraz 
szczelność na przenikanie wody zapewnia 
też próg wykonany z HPVC oraz uszczelki 
z ePDm.  

System ten daje możliwość wykonania róż
norodnych produktów:
  okna uchylne, uchylnorozwierne, rozwier
ne, okna o nietypowych kształach, łukowe, 
z ukrytym skrzydłem; 

  drzwi jedno lub dwuskrzydłowe, w tym 
automatyczne i wielkogabarytowe;

 witryny zewnętrzne.
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systemy 
zewnętrzne

System o głębokości zabudowy 75 mm, 
o  bardzo wysokich parametrach izolacji 
cieplnej, to oferta dla najbardziej wymaga
jących inwestycji. Stosowane są w nim dwu 
lub trzykomorowe pakiety szybowe.

Dodatkowo, w systemie jest możliwość 
stosowania przekładek bimetalicznych, 
które eliminują ryzyko zniekształceń 
skrzydła drzwiowego pod wpływem 
znacznej różnicy temperatur na zewnątrz 
i wewnątrz pomieszczenia.
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przekrój  
systemu 75
Drzwi – zawiasy ukryte

przekrój  
systemu 75
witrYna

System 75 charakteryzuje się też świetny mi 
właściwościami statycznymi, co prze  kłada 
się na możliwość wykonywania konstrukcji 
o znacznych gabarytach. 

znane z innych systemów opcje wykończe
nia gwarantują szerokie możliwości dosto
sowania wyposażenia stolarki do potrzeb 
użytkowników, a także dopasowanie wyglą
du produktów do całego obiektu. 

SYStem 75 
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system
FaSaDowY

Systemy fasadowe służą konstruowaniu 
dużych, w pełni przeszklonych elewacji ze
wnętrznych. Są od lat stałym elementem 
projektów biur, hoteli, urzędów, banków. 
Coraz bardziej zyskują jednak na popular
ności także w mniejszych obiektach uży
teczności publicznej.

Fasady z jednej strony zapewniają nowo
czesny wygląd obiektów, z drugiej – po ma
gają spełniać aktualne standardy ener go
oszczędności i ergonomii pracy. za pew niają 
użytkownikom obiektów kom for towe, na
turalne światło i ciepło. 

KriSPol oferuje najpopularniejszy wśród 
rozwiązań fasadowych system słupowo
ryglowy. Pozwala on budować eleganckie 
konstrukcje z widocznymi, lecz wąskimi li
niami podziału, o zlicowanej powierzchni. 

ważną zaletą systemu jest bardzo szeroki za
kres wymiarowy profi li słupów (65–325 mm) 
i rygli (5–189,5 mm). w połą czeniu z ofertą 
łączników i akcesoriów daje to ogromne 
możliwości projektowe i wykonawcze. 
wypełnienie stałego modułu fasady może 
mieć ciężar nawet do 450 kg.

wysokie parametry izolacji cieplnej systemu 
zapewniają stosowanie ciągłej przekładki 
termicznej z izolującego materiału HPVC 
oraz profi lowanych uszczelek przyszybo
wych z ePDm. 
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SYStem 
SŁuPowo
rYGlowY
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stolarka
PrzeCiwPoŻarowa 

KriSPol oferuje konstrukcje prze
ciwpożarowe – okna, drzwi, ściany 
– spełniające wysokie wymagania 
norm europejskich en dla pięciu klas 
odporności ogniowej (ei 15, ei 30, 
ei 45, ei 60, ei 120).

Stosowane w konstrukcjach profi 
le zawdzięczają wysoką odporność 
wypełnieniu komór wkładami silikato
wocementowymi oraz zastosowaniu 
przekładek termicznych z poliamidu 
zbrojonego włóknem szklanym.

Są w nich także stosowane specjalne
go typu uszczelki, które rozszerzają 
się pod wpływem temperatury, za
pewniając doszczelnienie konstrukcji  
i zapobiegając rozprzestrzenianiu się 
dymu i ognia.
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zaBuDoWa 
w PŁYtaCH warStwowYCH

ten typ zabudowy zapewnia znaczą
ce rozszerzenie możliwości stoso
wania stolarki aluminiowej. oferta 
obejmuje systemy mocowania okien 
i drzwi różnego typu, w obiektach 
wykonanych z płyt warstwowych 
o grubości od 60 do 150 mm. Produk
ty występują zarówno w wersji z prze
grodą termiczną, jak i bez niej.

Dużą przewagą systemu jest szyb
kość i prostota montażu. Polega 
on na zatrzaskiwaniu kątowników 
mocujących oraz kształtowników 
mas kujących w specjalnych listwach 
zaczepowych. wpływa to korzystnie 
na terminowość i  sprawny przebieg 
inwestycji, obejmujących tego typu 
rozwiązania.



WyBrane Detale
Drzwi i oKna

okna
różnego rodzaju przeszklenia o funkcji 
użytkowej i estetycznej jednocześnie

samozamykacze
szeroka oferta samozamykaczy na
wierz chniowych i ukrytych, z szyną lub 
ramieniem, do każdego typu konstruk
cji, także wielkogabarytowych, łatwe 
do zastosowania nawet na zamonto
wanych drzwiach

okucIa antypanIczne
okucia nawierzchniowe i wpuszczane, 
do drzwi jedno i dwuskrzydłowych, 
z różną ilością punktów ryglowania 
w dowolnej konfi guracji
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Wentylacja
nawiewniki oraz listwy napowietrza
jące to wygodne rozwiązania, zapew
niające stały dopływ świeżego po
wietrza bez zbędnego wychładzania 
pomieszczeń

otWIeranIe z pozIomu 
posaDzkI 
uchylne otwieranie z poziomu po
sadzki to wygodne rozwiązanie 
w przypadku wysoko położonych 
okien oraz pomieszczeń dostosowa
nych do potrzeb osób starszych lub 
niepełnosprawnych

klaWIatura koDoWa 
zewnętrzna oraz wewnętrzna, no wo
czesne i wygodne narzędzie kontroli 
dostępu, umożliwia szyfrowanie ko
dem złożonym nawet z 9 cyfr

zaWIasy naWIerzcHnIoWe 
bezpieczne zawiasy regulowane 
w trzech płaszczyznach, dostępne 
w różnych wariantach kolorystycznych

klamkI I pocHWyty
oferujemy szeroką gamę klamek i po
chwytów w różnych stylach i rozmia
rach, gwarantującą dopasowanie do 
każdego rodzaju drzwi

zamkI WIelopunktoWe
zapewniają najwyższy poziom bezpie
czeństwa – przy przekręcaniu klucza 
sta lowe trzpienie, haki ryglują drzwi 
w kilku punktach o różnej wysokości



Proces produkcyjny oparty o najnowsze 
technologie umożliwia bardzo szy b ką 
realizację całego zamówienia. Dzię ki 
temu można w krótkim czasie i, co naj
ważniejsze, jednocześnie za mon  to wać 
wszystkie elementy.

Przeglądów okresowych dokonują wy k
wa  lifi kowani pracownicy punktów sprze
daży KriSPol. Dajemy gwarancję nie
zawodności produktów i profes jo nalnej 
obsługi serwisowej oraz montażowej na 
najwyższym poziomie.

w naszych fabrykach powstają sper
sonalizowane, bezpieczne i doskonałe 
jakościowo rozwiązania. Jeśli poszu
kujesz do swojej fi rmy stolarki alu
miniowej o nietypowych wymiarach 
lub zastosowaniu, znajdziesz pomoc 
w pun ktach sprzedaży KriSPol. 

montaŻ
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krispol sp. z o.o. Psary małe, ul. Budowlana 1, 62300 września, tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48
email: biuro@krispol.pl, www.krispol.pl

niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty 
w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
Przedstawione zdjęcia i rysunki produktów mają charakter po
glądowy i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywistości. 
Krispol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 
zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływa
nie się na przedstawione w folderze elementy grafi czne lub 
opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na od
powiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie 
rodzi skutków prawnych dla Krispol Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami:

www.youtube.com/krIspolvideos www.krispol.pl www.facebook.com/krIspolpl

kompleksoWa
oFerta




