Priemyselné
Sekcionálne brány

VÝROBKY PRE BIZNIS

KRISPOL – SPOĽAHLIVÝ OBCHODNÝ PARTNER
Firma KRISPOL patrí medzi popredných európsky výrobcov brán a ostatných výrobkov v tomto sektore a je zároveň lídrom v implementácií inovačných technológií a dizajnu v tomto odvetví. Firma KRISPOL vlastní dva moderné výrobné závody, ktoré sú vybavené celou škálou
najnovších strojových zariadení. Naše výrobky dodávame do niekoľkých desiatok európskych
krajín, pričom tovar prejde po cestách vyše 2 miliónov km ročne.
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Sekcionálna brána K2 IA

KRISPOL
Brány pre náročných

OSVEDČENÉ RIEŠENIA PRE PODNIKANIE
MYSLÍME NA VŠETKO

MONTÁŽ
RÝCHLO A PROFESIONÁLNE

serVis
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Ak hľadáte pre Váš podnik bránu
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kvalifikovaní pracovníci predaj-

s netypickými rozmermi, s odliš-

ktoré umožňujú realizovať kom-

ných miest KRISPOL. Ručíme za

ným závesným systémom ale-

pletnú

veľmi

vysokú spoľahlivosť našich pro-

bo na iný účel použitia, obráťte

krátkom čase. Vďaka tomu sme

objednávku

vo

duktov a profesionálny prístup

sa na zamestnancov predajných

schopní dodať a zabezpečiť in-

počas montáže a pri údržbe za-

miest KRISPOL, ktorí Vám urči-

štaláciu všetkých objednaných

riadení, na tej najvyššej úrovni.

te poradia. V našich výrobných

dielov vo veľmi krátkom čase.

závodoch vznikajú bezpečné a
vysokokvalitné riešenia, ktoré
prispôsobujeme

individuálnym

potrebám našich zákazníkov.

Našim zákazníkom ponúkame tie najlepšie a inovačné riešenia, a plníme
akékoľvek požiadavky. Nie je dôležité,
či hovoríme o malej výrobnej hale alebo
o veľkometrážnych skladových priestoroch. Pri všetkých investičných zámeroch je dôležité zabezpečiť, v prvom
rade, bezpečné a komfortné podmienky
pre ďalší rozvoj podnikateľských plánov.
Práve preto sme do našej ponuky zaradili produkty zo série FIRM.

www.krispol.eu

Sekcionálna brána K2 Im

CENÍME SI VAŠU
PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ
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TYPY sekcionálnych
brán

Výber konkrétneho typu sekcionálnej brány závisí od účelu jej použitia a miesta, v
ktorom má byť inštalovaná. Pre priemyselné budovy sú ideálne oceľové brány, ktoré
vyrábame v dvoch základných verziách: K2 IS a K2 IM. Verzia s úzkymi lisovanými
prvkami (K2 IS) sa najviac hodí do priemyselných budov, napr. výrobných alebo skladových priestorov. Oceľové brány s hladkým povrchom a jedinečnými vzormi lisovaných
detailov, tzv. mikroprofilov (K2 IM), sa najčastejšie používajú v moderných budovách.
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Jednotlivé segmenty brán majú hrúbku 40 mm a sú vyplnené polyuretánovou penou. Do
objektov, ktoré sú náročné na dostatočnú tepelnú izoláciu, odporúčame našu najteplejšiu
bránu KRISPOL K2 IS 60. Je zhotovená z hladkých panelov s hrúbkou 60 mm a je vybavená prepracovaným systémom obvodového tesnenia – dve tesnenia na spodnom panely a
dvojité tesnenie na bokoch. Okrem brán z ocele v našej ponuke nájdete aj hliníkové brány K2
IA a K2 IP. Brána K2 IA s úzkymi lisovanými prvkami má rovnaký vzhľad ako rovnaká brána
z ocele K2 IS, avšak je podstatne ľahšia a je odolnejšie voči korózii. Zaujímavou alternatívou
celých brán sú presklené brány K2 IP, ktoré sa vyznačujú moderným vzhľadom a, navyše,
presvetľujú vnútorné priestory budov.

Plášte sekcionálnych brán (zľava):
plášť K2 IS/K2 IA, plášť K2 IM, plášť K2 IS 60, plášť K2 IP

Sekcionálna brána oceľová K2 Is

Sekcionálna brána K2 IA
hliníková s preskleným plášťom

Sekcionálna brána K2 IM
oceľová, presklená, s mikroprofilmi

Sekcionálna brána K2 IP
s preskleným plášťom
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ŠPECIÁLNE
SEGMENTY
Zaujímavým riešením môžu byť, v prípade oceľových brán, plášte s okennou výplňou alebo presklené hliníkové segmenty. Segmenty sú vybavené jednoduchým alebo dvojitým
zasklením, ktoré je zhotovené z trvácneho plastu, odolného voči mechanickému poškodeniu. Brány tak predstavujú zaujímavý architektonický prvok. Presklené brány sa môžu
využiť aj ako výstavný priestor alebo na oddelenie priestorov v objekte, ak sú vyplnené
matným, dymovým alebo mliečnym sklom.

SEGMENT IP BEZ ZVISLÝCH STĹPIKOV
Brána s presklenými segmentmi sa môže
využiť ako výstavný priestor.

PANELY GARÁŽOVÝCH BRÁN
Rovnaké vzory a farebné odtiene garážových brán nájdete aj v ponuke priemyselných brán.

PANELY OCEĽOVÝCH BRÁN S OKNAMI
Prepúšťajú denné svetlo do interiéru a zlepšujú podmienky práce.
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SEKCIONÁLNA HLINÍKOVÁ BRÁNA K2 IP SO SEGMENTMI, KTORÉ SÚ VYPLNENÉ SIEŤOU

ŠPECIÁLNE SEGMENTY (zľava):
IS/IA s oknami, IP s dvojitým zasklením, IP s perforovaným plechom, IP s hliníkovou sieťou

Segmenty IP môžu byť zhotovené z perforovaného plechu, ktorý je vhodný do priestorov,
ktoré sú náročné na dostatočnú ventiláciu. Do objektov, ako sú podzemné garáže, ktoré
sú náročné na dostatočnú ventiláciu, odporúčame použiť segmenty IP, ktoré sú vyplnené
hliníkovou sieťou. Všetky typy brán vieme zhotoviť podľa požadovaných rozmerov a v
ľubovoľnom farebnom prevedení – v ponuke je viac ako 200 farebných odtieňov podľa
palety RAL. Okrem toho, brány, ktoré sú zhotovené z garážových panelov, alebo brány
K2 IS 60 ponúkame s aplikovanými syntetickými fóliami v niekoľkých esiatkach vzorov.
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ŠIROKÉ
VYUŽITIE

Flexibilná ponuka nám umožňuje uspokojiť širokú škálu potrieb našich zákazníkov. Prevažná väčšina individuálnych riešení vzniká priamo u nás, v našich výrobných závodoch.
Dobre vieme, že snahou firiem je čo najlepšie využiť každý meter voľného priestoru,
preto ponúkame riešenia, ktoré pomáhajú optimálne využiť daný priestor. Ponúkame 11
vodiacich systémov brány. Medzi nimi sú vertikálne vodiace systémy, ktoré sú vhodné
do budov s nízky a vysokým nadpražím a do budov so šikmými strechami.
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Naše produkty neustále vylepšujeme a pracujeme na ich dokonalosti. Do našej ponuky sme
zaradili celý rad funkčných doplnkov. V ponuke nájdete bočné a prechodové dvere, ktoré
sú vhodne zladené s celkovým vzhľadom brány a umožňujú vstup do objektu bez potreby
otvárania celej brány. Vysoká kvalita použitých materiálov a automatizačné zariadenia od
renomovaných výrobcov zaručujú vysokú spoľahlivosť a trvácnosť našich výrobkov.

SEKCIONÁLNA BRÁNA K2 Im

PRECHODOVÉ DVERE
Prechodové dvere sú zladené s plášťom brány a uľahčujú každodenné používanie a
prechod cez bránu.

NÍZKY PRAH 20mm
Praktické riešenie, ktoré umožňuje prechod pohyblivých zariadení na kolesách,
bez potreby zdvihnutia celej brány.

BOČNÉ DVERE
Slúžia ako vedľajší vstup do objektu a sú
zhotovené v rovnakom farebnom vyhotovení ako sekcionálna brána.
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MODERNÁ
TECHNOLÓGIA

V ponuke KRISPOL nájdete moderné riešenia pre Vašu firmu. Pri výrobe našich výrobkov
využívame najnovšie technologické postupy a vysokokvalitné vstupné materiály. Každý
z našich dodávateľov musí absolvovať náročný schvaľovací proces. Základ úspechu našej firmy spočíva predovšetkým v starostlivom výbere vstupných materiáloch, v precíznej výrobe, v prísnej kontrole kvality a v bezpečnej preprave tovaru. Vďaka tomu máme
istotu, že každá brána, ktorá opustí brány nášho závodu, spĺňa požiadavky najvyššej
kvality a bude Vám dodaná v dokonalom stave.
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STARÁME SA O VAŠU
BEZPEČNOSŤ
Sieť autorizovaných partnerov spoločnosti KRISPOL poskytuje rýchle poradenské,
montážne a servisné služby. Vybavenie z rady produktov značky KRISPOL Vám poskytne celý rad servisných výhod a nenahraditeľný pocit bezpečia. Vaša spoločnosť
má pre nás veľkú cenu. Riešenia, ktoré využívame pri výrobe našich brán, sú zárukou
zachovania maximálnej bezpečnosti. Vysokokvalifikovaní poradcovia predajných miest
KRISPOL Vám pomôžu nájsť presne to, čo potrebujete.

SEKCIONÁLNA BRÁNA K2 IS S PRESKLENÝMI HLINÍKOVÝMI SEGMENTMI

Fotobunka
Fotobunka, ktorá je umiestnená pred
bránou, zvyšuje celkovú bezpečnosť.

Zabezpečenie voči vlámaniu
Tento bezpečnostný prvok zabezpečuje
bránu pred násilným otvorením.

Zabezpečovací systém
Každá brána je vybavená zabezpečovacím systémom, ktorý sa aktivuje v prípade pretrhnutia vodiacich lán alebo v prípade prasknutia pružín.

Pohodlné ovládanie
V ponuke je niekoľko systémov ovládania brány, ktoré sú zárukou uspokojenia potrieb
každého užívateľa.
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www.krispol.eu

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
Výrobný závod č. 1
Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września

Tento materiál má reklamný charakter. Predstavené obrázky a
nákresy výrobkov majú ilustračný charakter a môžu sa líšiť od
skutočne ponúkaných výrobkov. Spoločnosť Krispol sp z o.o. si
vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v ponuke výrobkov.
Odvolávanie sa na grafické prvky alebo opisy predstavené v tomto
materiáli za účelom predaja výrobkov je na vlastnú zodpovednosť
subjektu, ktorý taký predaj vykonáva, a nemá právne účinky pre
spoločnosť Krispol sp. z o.o.

Tlač brožúry bola 06.02.2015

Výrobný závod č. 2
ul. Strzykały 4, 62-300 Września

Skontaktujte sa s nami

