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Bramy garażowe
Bramy KRISPOL to funkcjonalne, solidne, bezpieczne 
i dopasowane wyglądem do elewacji rozwiązania.
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Brama jest jednym z najważniejszych elementów
wykończenia budynku. Powinna być funkcjonalna,
solidna, bezpieczna i dopasowana wyglądem do
elewacji. Wszystkie te warunki spełniają bramy army
KRISPOL.

Oferta army obejmuje: bramy segmentowe, rolowane,
a także boczne drzwi wejściowe.

   5 lat gwarancji

   produkt na wymiar

  pobierz broszurę

Bramy segmentowe
 

Sposób, w który działają daje możliwość uzyskania maksymalnej przestrzeni dla auta parkującego wewnątrz garażu i na podjeździe. Niemal nieograniczone możliwości
wykończenia pozwalają na tworzenie innowacyjnych i niepowtarzalnych rozwiązań.

Bramy segmentowe dopasować można do różnych typów garaży i szerokości wjazdu – także do garaży podwójnych. Wysoki standard wykonania gwarantuje komfort,
bezpieczeństwo i wygodę użytkowania oraz doskonałą izolację cieplną.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ciepła brama – panel 40 lub 60 mm
 

Bramy segmentowe KRISPOL są zbudowane z paneli o grubości 40 mm
wypełnionych pianką poliuretanową i uszczelnione na całym obwodzie oraz między
segmentami. Kształt łuku górnego został tak zaprojektowany, by optymalnie
dociskać górny panel bramy do nadproża. Dzięki temu bramy te posiadają jedne z
najlepszych właściwości termoizolacyjnych na rynku: U= 1,12 [W/m K] .

Dla domów energooszczędnych mamy ofertę specjalną: bramę VENTE K2 RFS 60 o
grubości zwiększonej do 60 mm. Ta wyjątkowo ciepła brama posiada dodatkowo
podwójne uszczelnienie dolnego panela, uszczelnienia międzysekcyjne oraz
dodatkową uszczelkę obwodową, niwelującą mostki termiczne pomiędzy ścianą a
kątownikami. Umożliwia to osiągnięcie współczynnika U=0,9 [W/m K].
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1. Kształt łuku górnego -

2. Ciepłe panele +

3. Uszczelka dwuwargowa +

System ciepłego montażu – NOWOŚĆ
 

Rewolucyjny system ciepsystem ciepłłego montaego montażżu bramy K2RSu bramy K2RS jest już dostępny we
wszystkich salonach stolarki KRISHOME i punktach sprzedaży w całym kraju.

Dla inwestora to znaczna poprawa współczynnika ciepła. Innowacyjne rozwiązanie
zgłoszone do opatentowania przez KRISPOL polega na zdystansowaniu kątownika
pionowego i listwy nadprożowej z podporami wału od ściany. Przekładka jest
przygotowana pod montaż do kątownika pionowego, ma gniazdo pod dodatkową
uszczelkę. Dwie uszczelki lepiej doszczelniają połączenie. Zastosowany przy
montażu twardy styropian EPS pozwala na poprawę izolacji dla węzła o około 30%,
co daje w praktyce do 20% lepszą izolację cieplną całej bramy.

Doskonałe parametry termoizolacyjne bramy
 

Brama garażowa z panelem 40 mm, która standardowo uzyskuje U=1,09 [W/m2K],
z systemem ciepłego montażu posiada parametry zbliżone do bram z panelem 60
mm – U=0,89 [W/m2K]. Natomiast brama z panelem 60 mm z systemem ciepłego
montażu to w tym momencie najcieplejsze rozwiązanie zaprojektowane do garaży
w bryle budynku, które pozwala na osiągnięcie U=0,77 [W/m2K]U=0,77 [W/m2K] (wyliczenia
dotyczą bramy o wymiarze 5000×2250).

Solidna konstrukcja
 

Bez względu na to jak dobrze brama wygląda z zewnątrz, nie należy zapominać o
tym, że powinna być przede wszystkim solidnie wykonana. Warto zatem sprawdzić,
jak brama wygląda od wewnątrz.

W mechanizmach bram stosujemy rozwiązania, które ją wzmacniają, ułatwiają
montaż i dopasowanie do przestrzeni garażu, a także zapewniają niezawodność i
estetyczny wygląd również od środka.

1. Ocynk antykorozyjny -

Wszystkie elementy metalowe bram są zabezpieczone przed korozją.

2. Środkowe zawiasy +

3. Malowane okucia +

Bezpieczna codzienność
 

Wciąż udoskonalamy nasze produkty, wprowadzając w nich rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo użytkowania i zabezpieczające działanie mechanizmów. W każdej
bramie montujemy dodatkowe zabezpieczenie przed opadnięciem bramy w przypadku zerwania sprężyny.

Napędy posiadają w standardzie wyłącznik przeciążeniowy, który unosi bramę o ok. 10 cm, gdy ta napotka na opór. Bramę automatyczną można także wyposażyć w
fotokomórki, które uniemożliwiają zamknięcie, jeśli w świetle bramy znajdzie się przeszkoda. Rolki jezdne montowane we wszystkich bramach dodatkowo wyposażyć
możemy w osłony chroniące palce. Również segmentom bram nadaliśmy specjalnie zaprojektowany, bezpieczny kształt.

Fotokomórka Bezpieczne panele

Wygodna obsługa
 

Wygodna brama jest urządzeniem bezproblemowym w obsłudze, niezawodnym i cichym. Komfort użytkowania zapewnia między innymi najlepsza automatyka.
Mechanizmy zastosowane w naszych produktach to urządzenia renomowanych producentów. Gwarantują łatwą i bezproblemową obsługę, a także umożliwiają wpięcie
bramy w dowolny system „domu inteligentnego” i instalacje alarmowe.

Stosujemy w bramach łożyskowane rolki. Zminimalizowaliśmy również ilość połączeń na prowadnicach. Zastosowane rolki z wkładką PVC eliminują drgania oraz
pozwalają na cichą pracę bramy Każdą wyprodukowaną przez nas bramę, niezależnie od wymiaru, można bez problemu otworzyć jedną ręką bez użycia siły. Umożliwiają
to dwie sprężyny skrętne, zapewniające optymalne wyważenie bramy.

Łożyskowane rolki z osłonką

Automatyka

▶

Konserwacja bramy garażowej

Bramy rolowane
 

Bramy rolowane to rozwiązanie konstrukcyjne pozwalające na montaż bramy w garażach, w których uzyskać chcemy maksymalną wolną przestrzeń bezpośrednio pod
suatem, w przypadku nietypowych garaży i pomieszczeń gospodarczych.

Brama otwiera się pionowo w górę, a pancerz po zwinięciu znajduje się w skrzynce na zewnątrz (RGZ) lub wewnątrz (RGW) garażu nad otworem wjazdowym.

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Drzwi garażowe
 

Boczne drzwi garażowe, dopasowane do bramy
kolorem i rodzajem przetłoczeń, umożliwiają dostęp
do garażu bez konieczności otwierania bramy.

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. Dostępne w
wersji jedno lub dwuskrzydłowej.

 Dwuskrzydłowe

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jednoskrzydłowe

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kolorystyka
 

Bramy segmentowe dostępne są w ponad 200 kolorach RAL oraz kilkudziesięciu
okleinach. Umożliwia to doskonałe dopasowanie bramy do elewacji i
innych elementów stolarki.

   

 

Paleta oklein Paleta RAL

Galeria inspiracji
 

Zobacz realizację inwestycji z bramami garażowymi KRISPOL

 

wczytaj więcej
pozostało zdjęć: 164
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Ekspert radzi
 

Najcieplejsze bramy, okna, rolety do domu energooszczędnego

Przygotowanie do montażu bramy w 5 krokach

Sprawdź jak uniknąć błędów przy montażu bramy

Jedna czy dwie bramy do garażu dwustanowiskowego?

 

Wszystkie porady
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