
4 WYMIARY JAKOŚCI

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE



SATYSFAKCJA KLIENTA TO 
SPEŁNIENIE WSZYSTKICH JEGO 
WYMAGAŃ. DLATEGO KRISPOL 
ZAWSZE STAWIA NA

03/KOMFORT
Z punktu widzenia Klienta, jedną z naj

istotniejszych wartości charakteryzujących 

współpracę z firmą jest kontakt z kompe

tentnymi dystrybutorami, dostępnymi pod 

telefonem. Sieć dystrybucji KRISPOL obejmuje 

całą Polskę, a dotarcie do Klienta jednego 

z ponad kilkuset profesjonalnych doradców  

zajmuje minimum czasu. Oprócz tego, pełna 

informacja zawarta jest na firmowej stronie 

internetowej KRISPOL. W ten sposób zapew

niamy Klientowi pełen komfort współpracy.

Bezpieczeństwo
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01/BEZPIECZEŃSTWO
O tym, czy firma jest bezpieczna i godna 

zaufania, świadczą jej dokonania 

i doświadczenie. Od początku istnienia 

staramy się błyskawicznie reagować na 

potrzeby rynku. Współpracujemy tylko 

z profesjonalnymi partnerami handlowymi, 

którzy podobnie jak my dbają o swoich 

Klientów. Wykorzystując najnowsze 

technologie i korzystając z najlepszych 

materiałów, udaje nam się skutecznie 

rozwijać firmę od momentu jej powstania 

w roku 1991.



04/TRWAŁOść
KRISPOL to firma, która odniosła 

sukces. Jej obecność na rynku utrwala 

się tysiącami sprzedanych produktów 

i – co ważniejsze – zadowoleniem 

Klientów. To właśnie w ten sposób 

zdobywamy doświadczenie, a tym 

samym umacniamy naszą pozycję 

na polskim rynku. Jednocześnie 

staramy się stale rozwijać naszą ofertę, 

co w efekcie prowadzi do umocnienia 

pozycji KRISPOL w ścisłej czołówce 

producentów działających w Polsce. 

EstEtyk
a

Bezpieczeństwo

TrwaŁość

02/ESTETYKA
Staramy się, aby wizerunek KRISPOL był w pełni profesjo

nalny. To w końcu dzięki niemu Klienci mają możliwość 

rozpoznawania naszej firmy i jej produktów na rynku. Stała 

współpraca z renomowaną agencją reklamową to godziny 

narad i pracy, których efektem jest jasny oraz przejrzysty 

image. Dzięki temu KRISPOL jest od lat firmą rozpozna

walną w branży.
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DLa KażDegO PROWaDZącegO WłaSną DZIałaLnOść Ważne JeST, 

aby mIeJSce PRacy byłO beZPIecZne DLa ZaTRuDnIOnych Tam OSÓb. 

WyDaJnOść WZRaSTa, gDy PRacOWnIK ma PeWnOść, że nIc ZłegO 

SIę nIe ZDaRZy. WaRTO TO POcZucIe PIeLęgnOWać. ZamOnTOWanIe 

bRamy PRZemySłOWeJ KRISPOL TO DOSKOnały PRZyKłaD ReaLIZacJI 

POLITyKI InSTyTucJI, KTÓReJ Ważnym eLemenTem JeST DbałOść 

O beZPIecZeńSTWO I SPOKÓJ PRacOWnIKÓW.

WYMIAR PIERWSZY
BEZPIECZEŃSTWO*

* Bezpieczeństwo – stan Braku zagrożenia, stan spokoju i pewności.
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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 przemysłowe, jak i wszystkie produkty KRISPOL,

objęte są 24miesięczną gwarancją.

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / BEZPIECZEŃSTWOBRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / BEZPIECZEŃSTWO
SPOKÓJ GWARANTOWANYSPOKÓJ GWARANTOWANY

SPOKÓJ GWARANTOWANY 05
Niezależnie od rodzaju i przeznaczenia budynku, zamontowana brama musi 

być bezpieczna. To warunek podstawowy i niepodważalny. Klient kupujący 

bramę przemysłową KRISPOL może być pewien – bramy KRISPOL produkowane 

są zgodnie z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – PN-EN 13241-1.



BEZ NIESPODZIANEK

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / BEZPIECZEŃSTWO
BEZ NIESPODZIANEK

Standardowym elementem systemu zamykania bram jest rygiel ręczny, który 

zabezpiecza przed włamaniem. Wszystkie bramy wyposażone są w zabezpieczenie 

w przypadku pęknięcia sprężyn oraz zabezpieczenie na wypadek pęknięcia linki, dzięki 

nim użytkownicy nie muszą obawiać się przykrych niespodzianek i ich konsekwencji.
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Mikrowyłączniki
stosowane w bramach z napędem 

elektrycznym – uniemożliwiające 

podniesienie bramy w przypadku, gdy 

otwarte są drzwi serwisowe.

Rygiel ręczny
jest podstawowym sposobem zabezpieczenia 

bramy przed ewentualnymi intruzami. Jak 

pokazuje doświadczenie, taki system jest 

w zupełności wystarczający i doskonale spełnia 

swoją funkcję.



Listwa krawędziowa
– stosowana w bramach, z napędem elektrycznym zabezpiecza przed 

zgnieceniem. Dzięki niej brama trafiając na przeszkodę, automatycznie 

zatrzymuje się, a następnie otwiera. 

Zabezpieczenie w przypadku 

pęknięcia sprężyn – w przypadku 

uszkodzenia sprężyn brama nie opada, 

eliminując tym samym ryzyko przy

trzaśnięcia.

Zabezpieczenie w przypadku 

zerwania linki – zapobiega

opadaniu bramy w przypadku 

zerwania tego elementu.

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / BEZPIECZEŃSTWOBRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / BEZPIECZEŃSTWO
PEWNE NA 100%PEWNE NA 100%

PEWNE NA 100% 07
Niezależnie od rodzaju, zabezpieczenia KRISPOL to rozwiązania dopra-

cowane w każdym szczególe. Wszystkie razem tworzą kompletny system 

doskonale chroniący przed wszelkiego rodzaju wypadkami.
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WygLąD buDynKu, W KTÓRym PRacuJemy 

mOże buDZIć RÓżne ucZucIa. naJLePIeJ, 

gDy JegO eSTeTyKa WyRÓżnIa SIę na 

TLe Innych – JeST łaDnIeJSZy I DObRZe 

KOmPOnuJe SIę Z OTOcZenIem. łaDne 

buDynKI cIeSZą OKO, KORZySTa SIę 

Z nIch chęTnIeJ I PRZyJemnIeJ. bRamy 

PRZemySłOWe SegmenTOWe KRISPOL, 

DaJąc mOżLIWOść IDeaLnegO 

DOPaSOWanIa WygLąDu DO 

eLeWacJI, DySKReTnIe PODKReśLaJą 

eSTeTyKę buDynKÓW.

WYMIAR DRUGI
ESTETYKA*

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



BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / ESTETYKA
DYSKRETNY UROK BRAM

03DYSKRETNY UROK BRAM
Oferta bram przemysłowych segmentowych KRISPOL obejmuje dwa systemy – 

aluminiowe i stalowe – w ramach których Klient ma możliwość dokładnego dobrania 

bramy pod konkretne zastosowanie. Wiele opcji kolorystycznych i rodzajów 

przeszkleń pozwala z kolei na dopasowanie bramy do wyglądu elewacji.
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ciekawą propozycją jest możliwość 

komponowania ze sobą segmentów  

bramy stalowej i aluminiowej.



KOLORY STANDARDOWE KOLORY Z PALETY RAL

Klient ma możliwość wybrania jednego z wielu kolorów standardowych lub dowolnego innego koloru palety RaL.

RODZAJE WYKOŃCZEŃ

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / ESTETYKA
RODZAJE WYKOŃCZEŃ

Bramy przemysłowe segmentowe KRISPOL produkowane 

są w dwóch systemach: stalowym i aluminiowym. Kolorem 

bazowym w bramach stalowych jest biały, a w bramach 

aluminiowych – anodowane aluminium.
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żÓłTyżÓłTy cZeRWOny

błęKITny gRanaTOWy ZIeLOny

SZaRy bRąZOWy SRebRny

JaSna KOśćJaSna KOść

SłOnIOWaSłOnIOWa



BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / ESTETYKA
BRAMY STALOWE

03BRAMY STALOWE 11

BRAMY STALOWE TO IdEALNE 

ROZWIąZANIA POZWALAjącE NA 

ZABEZPIEcZENIE POMIESZcZEń 

fIRMOWYch O dużYch gABARYTAch. 

Niewątpliwą zaletą tych bram jest 

solidna budowa wynikająca ze 

specyfiki zastosowanych materiałów.

bramy stalowe dostępne są

we wszystkich kolorach palety RaL.



BRAMY ALUMINIOWE

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / ESTETYKA
BRAMY ALUMINIOWE
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BRAMY ALuMINIOWE TO ZABEZPIE-

cZENIA, KTÓRE ZNAjdują ZASTO-

SOWANIE W WIELu ROdZAjAch 

POMIESZcZEń.

Ich uniwersalność jest wynikiem 

rozbudowanej oferty KRISPOL 

 obejmującej m.in. możliwość 

 pełnego przeszklenia bramy. 

bramy aluminiowe dostępne są we wszyst

kich kolorach palety RaL.



BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / ESTETYKA
JASNA SPRAWA

03JASNA SPRAWA 13

W ofercie KRISPOL znajdują się okna owalne lub prostokątne montowane w segmentowych bramach stalowych.

Bramy przemysłowe mogą posiadać przeszklenia w postaci okien. Takie 

rozwiązanie pozwala na lepsze doświetlenie wnętrza oraz daje możliwość 

sprawdzenia sytuacji na zewnątrz, bez potrzeby otwierania bramy.

W przypadku bram aluminiowych stoso

wanych z powodzeniem np. w salonach 

samochodowych, przeszklenia zajmują 

całą powierzchnię bramy i tworzą tzw. 

bramę typu panorama. Takie rozwiązanie 

jest idealne dla pomieszczeń, których 

wnętrze ma być wyraźnie wyekspono

wane, a zarazem dobrze zabezpieczone 

i estetyczne.

PROSTOKĄTNE

brama: bIała STanDaRD

ramka: cZaRna STanDaRD

OWALNE

brama: bIała STanDaRD

ramka: cZaRna STanDaRD



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

WYMIAR TRZECI
KOMFORT*

beZaWaRyJnIe DZIałaJący SPRZęT SPełnIa DWIe PODSTa-

WOWe funKcJe – PRZySPIeSZa PRacę I DaJe POcZucIe KOm-

fORTu PRacOWnIKÓW. TO PRZeKłaDa SIę na WyDaJnOść 

całeJ fIRmy – nIe ma PRObLemÓW, nIe ma PRZeRW, nIe ma 

POTRZeby WZyWanIa SeRWISu. nIc nIe PaRaLIżuJe TemPa 

PRacy. SegmenTOWe bRamy PRZemySłOWe KRISPOL DaJą 

POcZucIe KOmfORTu – DZIałaJą nIeZaWODnIe I Są łaTWe 

W ObSłuDZe.
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BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / KOMFORT
WYMIAR MA ZNACZENIE

03WYMIAR MA ZNACZENIE 15
Ze względu na zróżnicowane wymagania Klientów wynikające ze specyfiki 

branży, bramy przemysłowe KRISPOL mogą być prostokątami o różnych 

proporcjach boków, przy czym ich maksymalna powierzchnia 

to około 33 m² (bramy stalowe) i około 23 m² (bramy aluminiowe).

Lista podstawowych danych potrzebnych do zamówienia bramy:

 wymiary światła otworu – szerokość/wysokość

 wysokość nadproża

 typ prowadzenia np. uwzględniający nachylenie dachu

 typ bramy 

 kolor

 rodzaj napędu (jeżeli brama ma być automatyczna)

 rodzaj drzwi serwisowych (jeżeli mają być zamontowane)

na szczęście 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.



DOBRE PROWADZENIE

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / KOMFORT
DOBRE PROWADZENIE
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Bramy przemysłowe KRISPOL montowanie są bezpośrednio za otworem i w zależności od warunków zabudowy 

wykorzystują różnego rodzaju systemy prowadzeń, których zadaniem jest optymalizacja przestrzeni,

dając tym samym możliwość:

 zaparkowania pojazdu bezpośrednio przed obiektem bez ograniczenia otwierania i zamykania bramy,

 pełnego wykorzystania światła przejazdu,

 maksymalnego wykorzystania powierzchni obiektu.

Z punktu widzenia Klienta najważniejszy w prowadzeniach jest fakt, iż można je dobrać do każdego rodzaju pomieszczenia, 

nawet w sytuacji, gdy jego gabaryty nie są standardowe.

Prowadzenie typu LHR
niskie – ze sprężyną z tyłu

Prowadzenie typu HL
Wysokie

Prowadzenie typu LHRF
niskie – ze sprężyną z przodu

Prowadzenie typu NP
normalne



charakterystycznymi ele

mentami gwarantującymi 

wysoką jakość systemów 

prowadzeń są:

 konstrukcja stalowa 

ocynkowana ogniowo,

 wał z ocynkowanymi 

sprężynami skrętnymi 

dostosowany do współ

pracy z mechanizmem 

łańcuchowym lub 

napędem elektrycznym 

(wytrzymałość sprężyn 

to 25 000 cykli, jednak  

do bram o zwiększonej 

częstotliwości pracy 

zaleca się zastosowanie 

sprężyn o podwyższo

nej wytrzymałości – do 

50 000 cykli).

0317

Prowadzenie typu FLH
niskie – wzdłuż konstrukcji dachu

Prowadzenie typu VL
Pionowe

Prowadzenie typu FHL
Wysokie – wzdłuż konstrukcji dachu

Prowadzenie typu VL-K
Pionowe –

na konsolach

Prowadzenie typu FTR
normalne – wzdłuż konstrukcji dachu

Prowadzenie typu HL-K
Wysokie – na konsolach



PEWNE OTWARCIE

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / KOMFORT
PEWNE OTWARCIE

Prawidłowe działanie bram zależy przede wszystkim od rodzaju użytego 

napędu. KRISPOL oferuje napędy renomowanych firm różniące się siłą 

uciągu, co wynika bezpośrednio z gabarytów i przeznaczenia bramy 

przemysłowej. Są to tzw. napędy boczne, czyli zamontowane z lewej lub 

prawej strony bramy.

napędy stosowane przez KRISPOL cechuje:

 niezawodna mechanika

 mocny silnik

 inteligentne sterowanie

  w pełni kompatybilna praca systemów 

nadawczych i odbiorczych

 wysokiej klasy elektronika
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Wszystkie napędy odpowiadają 

najnowszym przepisom bezpieczeństwa 

norm ue i objęte są 24miesięczną 

gwarancją.



BRAMY PRZEMYSŁOWE / KOMFORT
WYGODNIE POD KAŻDYM WZGLĘDEM

03WYGODNIE POD KAŻDYM WZGLĘDEM
Komfort obsługi bramy przemysłowej zapewnia wybór odpowiedniego 

sposobu jej otwierania. KRISPOL oferuje różne rozwiązania w zależności 

od potrzeb i wymagań każdej firmy.
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napędy mogą być sterowane

przyciskiem klawiszowym, klawia

turą kodową, wyłącznikiem kluczy

kowym, czujnikiem ruchu, pętlą 

indukcyjną lub nadajnikiem. KRISPOL 

oferuje nadajniki dwu lub czteroka

nałowe umożliwiające jednoczesne 

sterowanie wieloma elementami 

wyposażenia obiektu.

Dużym ułatwieniem eliminującym 

potrzebę otwierania całej bramy 

są drzwi boczne oraz serwisowe. 

Dzięki nim Klient zaoszczędza nie 

tylko czas, ale i energię – ciepło 

nie ucieka na zewnątrz. Przy obu 

rodzajach drzwi istnieje możliwość 

idealnego dopasowania do kolory

styki bramy. 

PROSTE WYJŚCIE



WYMIAR CZWARTY
TRWAŁOŚĆ*

nIe WaRTO InWeSTOWać W ROZWIąZanIa O WąTPLIWeJ TRWałOścI. WcZeśnIeJ

cZy PÓźnIeJ OKaZuJe SIę, JaK POZORna była TO OSZcZęDnOść. DLaTegO,

JeżeLI chcemy ZmODeRnIZOWać fIRmę, SPRaWDźmy, cZy PRODuKT,

KTÓRy PLanuJemy ZaKuPIć JeST ObJęTy gWaRancJą I cZy użyTe

maTeRIały Są faKTycZnIe WySOKIeJ JaKOścI. SegmenTOWe bRamy

PRZemySłOWe KRISPOL TO PRZyKłaD TRWałOścI WynIKaJąceJ  

Z WnIKLIWeJ KOnTROLI na KażDym eTaPIe PRODuKcJI.
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*  trwałość – okres, w którym oBiekt zachowuje swoje właściwości 
użytkowe. określona jest dla normalnych, czyli założonych przy 
projektowaniu, warunków eksploatacji.



BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / TRWAŁOŚĆ
BRAMY DLA WYMAGAJĄCYCH

BRAMY DLA WYMAGAJĄCYCH
dzięki swojej trwałości i rozwiązaniom konstrukcyjnym bramy przemysłowe 

KRISPOL nadają się doskonale do obiektów o dużych gabarytach, które 

wymagają zamontowania jednej dużej bramy lub kilku mniejszych, 

niezależnych bram. Takie rozwiązania dotyczą zwłaszcza wielkich centrów 

logistycznych lub handlowych, rozbudowanych laboratoriów czy fabryk.
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KRISPOL proponuje kompleksowe rozwiązania dla otworów o dużej wysokości. 

Składają się na nie: brama z odpowiednim prowadzeniem oraz zamontowane w niej 

drzwi serwisowe. 



BRAMY DO ZADAŃ SPECJALNYCH22
W ofercie KRISPOL znajdują się bramy, których przeznaczeniem jest praca w niety-

powych warunkach, np. w podwyższonej wilgotności. Zawiasy, linki, wkręty i rolki 

wchodzące w skład takiej bramy, wykonane są ze stali nierdzewnej. Ich specyfika 

wymaga też użycia motoreduktora i centrali sterującej o podwyższonej klasie 

ochrony przeciwwilgociowej.

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / TRWAŁOŚĆ
BRAMY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

W przypadku bram montowanych w myjniach 

samochodowych i innych miejscach powodujących 

przyśpieszoną korozję, spełniony musi być cały 

szereg norm dotyczących powłok ochronnych 

elementów bram segmentowych.

Dzięki rygorystycznej kontroli, bramy 

KRISPOL, niezależnie od przeznaczenia 

i warunków zewnętrznych, są trwałe 

i odporne.



    

SZCZELNE ZE WSZYSTKICH STRON

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / TRWAŁOŚĆ
SZCZELNE ZE WSZYSTKICH STRON

0323
Poza widocznymi z daleka panelami, bramy przemysłowe składają się 

również z mniej rzucających się w oczy elementów, jak np. z uszczelek. 

Nie zwracamy na nie uwagi, a to właśnie dzięki nim bramy przemysłowe 

KRISPOL doskonale chronią wnętrza budynków przed wiatrem czy wilgocią.

Ze względu na położenie rozróżniamy 

uszczelki:

  dolne – wykonane z gumy w kolorze 

czarnym,

   boczne i górne – wykonane z czarnej 

gumy,

   międzysekcyjne – wykonane z pianki 

gumowej.



NAJWAŻNIEJSZY JEST MATERIAŁ

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / TRWAŁOŚĆ
NAJWAŻNIEJSZY JEST MATERIAŁ

Rodzaj i jakość użytych do produkcji materiałów świadczy o jakości produktu. 

Oczywiście liczą się też inne elementy, ale o powodzeniu decyduje wybór 

odpowiednich materiałów na etapie rozpoczęcia produkcji.

 bRama STaLOWa: ściany sekcji bramy przemysłowej stalowej typu K2 IS zbudowane 

są z blach stalowych o grubości 0,5 mm, ocynkowanych ogniowo i powlekanych 

poliestrem. Ich wypełnienie stanowi warstwa bezfreonowej pianki poliuretanowej.

 bRama aLumInIOWa: ściany sekcji bramy przemysłowej aluminiowej typu K2 IP 

zbudowane są z anodowanego aluminium o grubości 1,4 mm, a rama sekcji wypełniona 

jest pojedynczym lub podwójnym szkłem akrylowym. Dolną sekcję bramy stanowi 

dwuścienna, ocieplona płyta aluminiowa.
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BUDOWA BRAMY:



KONTROLA NA KAŻDYM ETAPIE 25
Materiały trafiające do hal montażowych spełniają wszystkie wymagania 

jakościowe unii Europejskiej, a wprowadzony przez KRISPOL system 

kontroli jakości obejmuje wszystkie etapy produkcji.

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / TRWAŁOŚĆ
KONTROLA NA KAŻDYM ETAPIE

Dzięki takiej kontroli na wszystkich 

stanowiskach, bramy przemysłowe 

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.



KONSTRUKCJA BRAMY26

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE / TRWAŁOŚĆ
KONSTRUKCJA BRAMY

ELEMENTY KONSTRUKCJI

Logo

KRISPOL

 str. 05

Rygiel

 str. 06

Sprężyny

skrętne
Zabezpieczenie 

w przypadku 

pęknięcia sprężyn

 str. 07

napęd

 str. 18
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BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE /
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW  

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

„moja firma zajmuje się transportem – 

mam duży magazyn i około 15 ciężarówek, 

które trzeba szybko i sprawnie rozładować. 

Wybrałem bramy przemysłowe segmen

towe KRISPOL i wybór okazał się trafny 

– nie mam problemu z rozładunkiem, prze

strzeń magazynu nie jest ograniczona, 

a obsługa bram komfortowa i bardzo pro

sta. To po prostu dobre bramy”.

„Potrzebowałem dużej bramy, która 

byłaby odporna na panujące wewnątrz 

warunki. Po kilku dniach namysłu, spo

śród wielu producentów wybrałem 

KRISPOL. Dystrybutor pojawił się jeszcze 

tego samego dnia i fachowo pomógł mi 

dopasować bramę do moich wymagań. 

użytkuję ją już kilka lat i stwierdzam, że 

to produkt najwyższej jakości, doskonale 

sprawdzający się w trudnych, wilgotnych 

warunkach”.

„Wiem, że nie warto oszczędzać na 

inwestycjach, które mają służyć latami. 

W moim przypadku taką inwestycją była 

brama do salonu samochodowego. chcia

łem, aby cały budynek (razem z bramą 

oczywiście) wyglądał reprezentacyjnie 

i zachęcał Klientów do wizyty. Zamonto

wałem dużą, przeszkloną bramę KRISPOL 

i jestem z niej bardzo zadowolony. mam 

nadzieję otworzyć kolejny salon i już 

wiem, że jeżeli chodzi o bramę, to tam też 

zamontuję KRISPOL”.



Dystrybutor:

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

Bezpieczeństwo estetyka

komfort trwałość

01 02

03 04

Szanowny Kliencie!

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.

4 WYMIARY JAKOŚCI
Bramy przemysłowe segmentowe




