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01/BezpIeCzeństWO

Budowanie zaufania to długotrwały proces,

którego niezbędnym elementem jest stałe poczucie

bezpieczeństwa. Mając to na uwadze, KRISPOL

oferuje swoim Klientom wyłącznie kraty dokładnie

przetestowane i sprawdzone pod względem zapewnienia

użytkownikom pełnego bezpieczeństwa.

Wykorzystywane w tym celu najnowsze technologie

i rozwiązania sprawiają, że Klient ma zaufanie do

producenta i jego wyrobów. Ponadto ma pewność,

że pomieszczenia są dobrze zabezpieczone przy

użyciu krat z oferty KRISPOL, a ich użytkowanie nie

sprawia problemów. 

04/tRWAłOŚć

Zakup elementów zabezpieczających 

dowolne pomieszczenie to decyzja, 

której efekty są widoczne przez lata. 

Warto więc zadbać o to, aby były one 

trwałe. Kraty  KRISPOL, dzięki zasto-

sowaniu sprawdzonych materiałów 

najwyższej jakości oraz starannemu 

wykonaniu, gwarantują zarówno 

wysoką odporność przeciwwłamanio-

wą, jak i długotrwałe oraz bezawaryjne 

działanie mechanizmów otwierających 

i zabezpieczeń.

EstEtyk
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sAtYsFAKCJA KLIeNtA tO 
spełNIeNIe WszYstKICH JeGO 
WYMAGAń. DLAteGO KRIspOL 
zAWsze stAWIA NA

03/KOMFORt

Dbałość o komfort Klientów to

nie tylko idealnie funkcjonujące

produkty, ale również fachowe

doradztwo. Firma KRISPOL od lat

stara się, aby te elementy doskonale

współgrały ze sobą – kraty są

produktami, których obsługa

jest przyjemnością, a fachowa

pomoc udzielana Klientowi przy

podejmowaniu decyzji pozostaje

w rękach profesjonalistów.

Bezpieczeństwo
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02/estetYKA

Nie istnieje uniwersalna forma, która spodoba się wszyst-

kim - każdy ma indywidualne upodobania i preferencje, 

dlatego oferta krat KRISPOL zapewnia Klientom dostęp 

do zróżnicowanego wzornictwa, zgodnego z najnow-

szymi trendami. Dbając o potrzeby i wymagania swoich 

Klientów, firma KRISPOL oferuje możliwość łączenia róż-

norodnych wzorów i kształtów. Pozwala to na oryginalne 

skomponowanie kraty, która doskonale wkomponuje się w 

otoczenie i dopasuje do wyglądu budynku.
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W KWESTII ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WIELKOŚĆ FIRMY NIE MA

ZNACZENIA – KAŻDY MAŁY SKLEP, KAŻDY PUNKT USŁUGOWY POWINIEN

BYĆ MIEJSCEM DOBRZE ZABEZPIECZONYM PRZED WŁAMANIEM CZY AKTEM

WANDALIZMU. ZAMONTOWANIE KRATY ROLOWANEJ KRISPOL ZAPEWNIA

WŁAŚCICIELOM FIRM SPOKOJNY SEN, A PRACOWNIKOM BEZPIECZNĄ

EKSPLOATACJĘ.

WYMIAR PIERWSZY
BEZPIECZEŃSTWO*

*Bezpieczeństwo - stan Braku zagrożenia, stan spokoju i pewności.
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Logo KRISPOL 

umieszczone 

na kratach 

to gwarancja 

bezpieczeństwa.

GWARANCJA POTWIERDZONA
Klient przede wszytkim chce mieć pewność, że kupując produkt, kupuje także

gwarancje na jego działanie. W przypadku produktów z oferty KRISPOL to oczywiste.

Kraty KRISPOL produkowane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Komitetu

Normalizacyjnego i mają aprobatę techniczną COBR. Ponadto posiadają Certyfi kat

Zwiększonej Odporności na Włamanie. Kraty KRISPOL, jak wszystkie produkty fi rmy,

objęte są 24-miesięczną gwarancją.

KRATY ROLOWANE / BEZPIECZEŃSTWO
GWARANCJA POTWIERDZONA
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KRATY ROLOWANE / BEZPIECZEŃSTWO
ZŁODZIEJOM STOP

Przed podjęciem decyzji o zakupie warto sprawdzić, czy krata,

którą wybraliśmy jest wyposażona w zabezpieczenia, które uchronią

nas przed włamaniami.

 
Podstawowym zabezpieczeniem stosowanym przez KRISPOL jest ZAMEK

RYGLUJĄCY, obsługiwany obustronnie, montowany w dolnej listwie pancerza

od wewnętrznej strony. Zastosowanie zamka uniemożliwia osobom

niepowołanym podniesienie zaryglowanej kraty z zewnątrz.

 

Ponadto w kratach aluminiowych stosuje się wieszaki segmentowe blokujące,

które montowane są na wale kraty. Wieszaki blokują pancerz zamkniętej kraty,

uniemożliwiając jej podniesienie z zewnątrz.

ZŁODZIEJOM STOP06 BEZ NIESPODZIANEK
Krata powinna być wyposażona w zabezpieczenia, które uchronią Klientów

i pracowników przed wypadkami. KRISPOL ma tego świadomość, dlatego

jego produkty wyposażone są w szereg zabezpieczeń.

KRATY ROLOWANE / BEZPIECZEŃSTWO
BEZ NIESPODZIANEK
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MIKROWYŁĄCZNIK ZAMKA stosowany w kratach

z napędem elektrycznym. Dzięki niemu krata nie rozpocz nie

pracy, gdy zamek jest zamknięty.

HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA uniemożliwiający

gwałtowne, niekontrolowane opadnięcie kraty.

ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZIOWE – optyczne lub

pneumatyczne, stanowiące dodatkowe wyposażenie krat

z napędem elektrycznym. Ich zastosowanie zabezpiecza przed

zgnieceniem. Gdy zamykana krata natrafi na przeszkodę (np.

zwykły karton), automatycznie zatrzymuje się, a następnie

podnosi.

ZABEZPIECZENIE PRZED NAWINIĘCIEM NA WAŁ

– stosowane w kratach z napędem elektrycznym. Dzięki temu

zabezpieczeniu następuje automatyczne zatrzymanie, gdy

w kracie znajdzie się jakikolwiek niepożądany element.

ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU PĘKNIĘCIA SPRĘŻYN

– stosowane w kratach stalowych. Dzięki temu zabezpieczeniu

krata nie opadnie gwałtownie, jeśli pęknie sprężyna.

FOTOKOMÓRKI, stanowią dodatkowe wyposażenie krat. Ich

zastosowanie zabezpiecza przed zgnieceniem. Krata podnosi

się automatycznie, gdy w świetle fotokomórek pojawi się

jakakolwiek przeszkoda.
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BUDYNKI, W KTÓRYCH PRACUJEMY POWINNY BYĆ PRZYJAZNE DLA

LUDZI I HARMONIJNIE ŁĄCZYĆ SIĘ Z OTOCZENIEM. EFEKTOWNA I

PRZYJAZNA ARCHITEKTURA BUDZI PODZIW I SPRZYJA BUDOWANIU

DOBREJ ATMOSFERY WŚRÓD LUDZI. KRATY ROLOWANE KRISPOL

ESTETYCZNIE ŁĄCZĄ SIĘ Z ZASTANYMI ELEWACJAMI I DYSKRETNIE

PODKREŚLAJĄ CHARAKTER WNĘTRZ.

WYMIAR DRUGI
ESTETYKA*

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

KRATY ROLOWANE / ESTETYKA
KRATY STALOWE

03KRATY STALOWE 09
KRISPOL oferuje dwa rodzaje krat stalowych: zbudowane z sinusoidalnych rurek

połączonych stalowymi spinkami oraz prostych rurek stalowych połączonych

w układzie prostokątnym.

Krata stalowa zbudowana 

z sinusoidalnych rurek
Krata stalowa zbudowana

z prostych rurek

Istnieje możliwość łączenia krat stalowych, zbudowanych

z sinusoidalnych rurek, z profi lami pełnymi w dowolnej

konfi guracji:

KRISPOL ma w swojej ofercie bramy rolowane,

wykonane ze stalowych profi li perforowanych,

które mogą spełniać funkcję podobną do krat.



FOTAFOTA

0311
KRISPOL oferuje dwa rodzaje krat aluminiowych: wykonane z tłoczonych profi

li aluminiowych ze sztancowanymi otworami oraz z profi li aluminiowych

połączonych poprzeczkami dystansowymi.

KRATY ROLOWANE / ESTETYKA
KRATY ALUMINIOWE

KRATY ALUMINIOWE10

KRATY ROLOWANE / KOMFORT
DO WYBORU DO KOLORU

DO WYBORU DO KOLORU
Klient decydujący się na zamontowanie kraty powinien uwzględnić jej doce-

lowe przeznaczenie i odpowiednio do niego dobrać wygląd oraz materiał,  

z którego mają być zbudowane.

Krata aluminiowa zbudowana

z tłoczonych profi li aluminiowych

Krata aluminiowa zbudowana z profi li

aluminiowych połączonych przegubowo

poprzeczkami dystansowymi

Istnieje możliwość łączenia krat aluminiowych wykonanych

z tłoczonych profili aluminiowych, z profilami pełnymi w dowolnej konfiguracji:

Kraty stalowe w kolorze ocynkowanej stali pasują do 

klasycznych tradycyjnych pomieszczeń. 

Kraty stalowe w kolorze ocynkowanej

stali pasują do klasycznych, tradycyjnych

pomieszczeń.

Kraty aluminiowe w kolorze anodowanego aluminium pasują

do nowoczesnych rozwiązań. Ich dodatkowym atutem jest możliwość

pomalowania obudowy kraty (a w przypadku wybranych typów krat

także pancerza) na dowolny kolor palety RAL.



ee

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

WYMIAR TRZECI
KOMFORT*

BEZAWARYJNOŚĆ DZIAŁAJĄCEGO URZĄDZENIA ZAPEWNIA WŁAŚCICIELOWI

FIRMY CIĄGŁOŚĆ PRACY, A PRACOWNIKOM KOMFORT. DZIĘKI TEMU

UNIKAMY ZBĘDNYCH PRZERW, ZACHOWUJEMY RYTM WYKONYWANIA

OBOWIĄZKÓW I NIE POTRZEBUJEMY WZYWAĆ SERWISU. TO WSZYSTKO

PRZEKŁADA SIĘ NA WYDAJNOŚĆ FIRMY. KRATY ROLOWANE KRISPOL DAJĄ

POCZUCIE KOMFORTU – DZIAŁAJĄ NIEZAWODNIE I SĄ ŁATWE W OBSŁUDZE.
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KRATY ROLOWANE / KOMFORT
NA WYMIAR I BEZ OGRANICZEŃ

03NA WYMIAR I BEZ OGRANICZEŃ 13
Ze względu na zróżnicowane wymagania Klientów, wynikające ze specyfi ki

branży, kraty KRISPOL mogą być prostokątami o różnych proporcjach boków

dostosowanych do konkretnych miejsc. Kraty wykonywane są zgodnie

z wymiarami określonymi w cenniku KRISPOL.

W celu zamówienia odpowiedniej kraty należy zgromadzić szereg szczegółowych informacji, m.in.:

jaki typ kraty jest potrzebny, jakie są wymiary światła otworu – wysokość/szerokość, wymagany

kolor, rodzaje zabezpieczeń, rodzaj sterowania.

Odpowiednie przygotowanie tych danych proponujemy powierzyć naszym dystrybutorom, którzy

chętnie i fachowo doradzą, z jakich rozwiązań najlepiej skorzystać oraz pomogą przygotować pełną

specyfi kację odpowiedniej kraty.

Bez OGRANICzeń
 Kraty otwierają się pionowo

do góry, nawijając się na wał.

Dzięki temu otwarta krata

w żaden sposób nie ograni cza

przestrzeni. Kraty ofero wane

przez KRISPOL mogą być stosowane

zarówno od wewnątrz,

jak i od zewnątrz budynku.



KRATY ROLOWANE / KOMFORT
ŁATWE OTWIERANIE

KRATY ROLOWANE / KOMFORT
OBSŁUGA POD RĘKĄ

03OBSŁUGA POD RĘKĄ 15
Klient ma do wyboru kilka opcji sterowania kratami automatycznymi. Może

je otwierać przy pomocy centrali sterującej, nadajnika (dwu- lub czterokanałowego),

klawiatury kodowej, przycisku klawiszowego lub przełącznika kluczykowego.

Istnieje możliwość zastosowania sterowania grupowego, które pozwala na jednoczesne

otwieranie lub zamykanie kilku krat lub innych elementów wyposażenia

budynku np. rolet.. 

Wszystkie elementy sterujące cechuje:

– niezawodna mechanika, mocny silnik i inteligentne sterowanie,

– w pełni kompatybilna praca systemów nadawczych i odbiorczych,

– elektronika najnowszej generacji.

Klient, który wybiera KRISPOL nie musi męczyć się z otwieraniem

czy zamykaniem kraty. Wszystko odbywa się bez problemu i wysiłku

– w kratach montowane są sprawdzone silniki, których moc i budowa

dostosowane są do ich wielkości i ciężaru.

ŁATWE OTWIERANIE14

KRISPOL stosuje w kratach dwa rodzaje napędów: napęd boczny z przekładnią

ślimakową oraz silnik rurowy. Na wypadek braku napięcia silniki wyposażone

są w awaryjne otwieranie korbowe. Małe i lekkie kraty można także otwierać

ręcznie.

Do otwierania krat niezbędne są dobrze

wyprofi lowane i dostosowane do każdych

warunków prowadnice. W zależności od

rodzaju kraty KRISPOL proponuje szereg

typów prowadnic, których parametry

uwzględniają rodzaj pancerza i jego

wielkość.

Centrale sterujące oferowane przez KRISPOL

mają możliwość podłączenia dodatkowych

zabezpieczeń, takich jak mikrowyłącznik

zamka, fotokomórki, zabezpieczenie

optyczne lub pneumatyczne.



KAŻDA INWESTYCJA WYMAGA WIELU PRZEMYŚLEŃ. JEŚLI MYŚLIMY

PERSPEKTYWICZNIE I ZALEŻY NAM NA TRWAŁOŚCI, TO NIE MOŻEMY

ZAPOMNIEĆ O JAKOŚCI WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

OCHRONNEJ BARIERY, JAKĄ JEST KRATA. KRATY ROLOWANE KRISPOL TO

ZABEZPIECZENIE ZŁOŻONE Z NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁYCH MATERIAŁÓW,

KTÓRYCH JAKOŚĆ JEST KONTROLOWANA NA KAŻDYM ETAPIE PRODUKCJI.

DZIĘKI TEMU ZAPEWNIAMY TRWAŁOŚĆ UŻYTKOWANIA NA DŁUGIE LATA.

WYMIAR CZWARTY
TRWAŁOŚĆ*04

*trwałość - okres, w którym oBiekt zachowuje swoje właściwości 
użytkowe. określona jest dla normalnych, czyli założonych przy 
projektowaniu, warunków eksploatacji.

KRATY ROLOWANE / TRWAŁOŚĆ
MATERIAŁ PRZEDE WSZYSYKIM

MATERIAŁ PRZEDE WSZYSTKIM
Odpowiednio trwała konstrukcja musi powstać z wytrzymałych materiałów

– kraty produkowane przez KRISPOL wykonane są ze stali i aluminium

najwyższej jakości, które oprócz trwałości charakteryzują się wysoką

estetyką.
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Stal ocynkowana ogniowo Aluminium anodowane



KRATY ROLOWANE / TRWAŁOŚĆ
KONTRONA NA KAŻDYM ETAPIE

KRATY ROLOWANE / TRWAŁOŚĆ
KONSTRUKCJA

ELEMENTY KONSTRUKCJI
KONSTRUKCJA KRATY 19

Materiały trafi ające do hal montażowych spełniają wszystkie wymagania

jakościowe Unii Europejskiej, a wprowadzony przez KRISPOL system kontroli

jakości obejmuje wszystkie etapy produkcji. Na każdym ze stanowisk,

odpowiednio przeszkolony pracownik ma obowiązek sprawdzić, czy

materiał, który do niego trafi a spełnia wszystkie wymogi jakościowe. Dzięki

takiej kontroli na wszystkich stanowiskach kraty są produktami trwałymi

i dopracowanymi w każdym szczególe.

KONTROLA NA KAŻDYM ETAPIE18
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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
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BEZPIECZEŃSTWO ESTETYKA

KOMFORT TRWAŁOŚĆ
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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.




