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UȘI SECȚIONALE DE GARAJ



OFERTĂ UNICĂ 
PE PIAȚĂ

Oferta KrIspOL va satisface și cele mai sofisticate pretenții. posibili-
tățile pe care le oferă sunt limitate doar de imaginația clientului. ușile de 
garaj se pot asorta perfect cu ferestrele Dvs., cu jaluzelele exterioare și 
cu ușa de la intrare. Dacă doriți să accentuați caracterul individual al casei
Dvs. puteți folosi detaliile decorative propuse în catalog. Mulțumită 
paletei largi de culori oferite, elementele combinate se vor mula perfect 
pe nevoile locatarilor și pe stilul unic al clădirii.
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ASPECT ESTETIC  
ȘI CULORI

O paletă bogată de culori și designul variat vă permite să ajustați  
toate elementele uşilor de garaj la necesitățile proprii.

DIFERITELE vARIANTE DE FINISAJE
sunt disponibile, în funcție de mărimea și forma clădirii, puteți conferi 
un aspect individual casei dumneavoastră, alegând dintr-o gamă largă 
de decoruri, panouri și structuri.

OFERIm O GAmĂ LARGĂ 
de furniruri, care urmăresc tendințele actuale, de ex. Karbon, cedru 
gri, pin antic, antracit, beton sau woodec stejar turner. Oferta de 
furniruri cuprinde câteva zeci de modele și este compatibilă cu toate 
produsele din oferta home.

Mai multe inspirații găsiți pe: 

galeria.krispol.pl
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mAI mULT DE 200 CULORI RAL

O GAmĂ LARGĂ DE DECORURI

PRODUSE PE COmANDĂ
X

Y

UȘI SECȚIONALE

O ușă de garaj este un element important între finisajele casei Dvs. 
aceasta influențează nu numai aspectul casei, ci și confortul celor care 
locuiesc în ea. ușa de garaj trebuie să fie izolată termic, funcțională, 
sigură și potrivită cu aspectul fațadei.

embosurile apropiate sunt un design popular care se potrivește cu 
diverse stiluri de arhitectură. unul dintre avantajele unei astfel de 
embosări este raportul favorabil preț-calitate.

TEXTURĂ

 y Lac neteD
 y raL neteD
 y VOpsea structuraLă
 y DecOr GranuLaȚIe LeMn
 y raL GranuLaȚIe LeMn

Vente K2 rc

embosurile spațiate larg se potrivesc atât cu casele clasice cât și cu 
cele moderne. O alternativă interesantă la cele apropiate.

TEXTURĂ

 y Lac neteD
 y raL neteD
 y VOpsea structuraLă
 y raL GranuLaȚIe LeMn

Vente K2 rs
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O ușă ne-embosată arată simplu și elegant, fiind potrivită cu orice 
soluție de arhitectură. stilul acestor uși poate fi accentuat prin diverse 
detalii decorative.

TEXTURĂ

 y Lac neteD
 y raL neteD
 y VOpsea structuraLă

Vente K2 rF



UȘI SECȚIONALE

ușile KrIspOL vă pot satisface toate cerințele. ușile secționale sunt 
cele mai populare. Felul în care se deschid acestea vă permite să 
maximizați utilizarea spațiului din garaj și din fața acestuia.

mAI mULT DE 200 CULORI RAL

PRODUSE PE COmANDĂ
B

H

Vente K2 rM
profilul V oferă ușilor un look modern și special. Forma inovatoare 
se potrivește celor
mai noi trenduri arhitecturale.

TEXTURĂ

prOFIL În V
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Vente K2 ra
embosare în formă de paneluri, recomandată celor care valorizează 
șarmul și căldura unei case tradiționale sau rustice. Două stiluri de 
embosare sunt disponibile - panouri lungi sau scurte.

TEXTURĂ

 y Lac neteD
 y GranuLaȚIe LeMn raL
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CĂLDURA PREȚIOASĂ
PANOU CU O GROSImE DE 40 mm/ 60 mm

ușile secționale KrIspOL sunt printre cele mai bune termo-izolante 
de pe piață – U=1.12 W/m2K coborând până la 0.9 W/m2K pentru 
ușile izolate Vente K2 rFs 60.
ușile sunt construite din paneluri de 40 sau 60 mm grosime umplute 
cu spumă poliuretanică și izolate pe tot perimetrul, dar și între secțiuni. 
am adăugat de asemenea și două ”buze” la capătul de jos care 

izolează la contactul înre ușă și sol. ușa izolată suplimentar Vente 
K2 rFs 60 e făcută din panouri mai groase și echipată cu izolație dublă 
la panoul de jos și la panourile intermediare, în timp ce perimetrul este 
și el izolat suplimentar ceea ce nivelează punțile termice între perete 
și fierul cornier

*privește ușa cu dimensiuni 5000 x 2450 mm

Panou cu o grosime de 40 mm. 
U = 1,0 [W/m²K]*.

Panou cu o grosime de 60 mm. 
U = 0,9 [W/m²K]*.

40 mm 60 mm
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CONSTRUCȚIE 
SOLIDĂ

Indiferent cât de bine arată ușa pe dinafară, nu putem uita că trebuie 
să fie și solidă. De aceea, merită să ne uităm și cum arată pe interior. 
Mecanismul ușii este echipat în așa fel încăt să aibă o structură solidiă, 
să faciliteze asamblarea, să garanteze fiabilitatea și să aibă un aspect 
plăcut. Fiecare ușă este echipată cu balamale centrale, care o întăresc. 
Oferim 6 tipuri de șine, inclusiv tipul jos sL care are nevoie de un 
buiandrug de doar 8 cm.

SUPRAFAȚĂ GALvANIZATĂ
ANTI-COROZIUNE

ETANȘARE PERImETRALĂ

GARNITURĂ DE ETANȘARE DUBLĂ

putem astfel oferi o solutie pentru orice tip de garaj. toate elementele 
metalice sunt protejate împotriva coroziunii. suntem una din puținele 
firme producătoare care vopsesc fitingurile de pe interiorul ușii 
secționale în aceeași culoare ca și cea a panourilor de ușă.

BALAmALE CENTRALE

vOPSIRE INTERIOARA

panou cu o grosime de 
40 mm.

panou cu o grosime de 
60 mm.

ETANȘĂRI SUPERIOARE
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ne îmbunătățim constant produsele, implementând soluții care 
cresc siguranța utilizatorilor și protejează mecanismele. Fiecare ușă 
secțională de garaj este echipată cu o protecție suplimentară care o 
împiedică să cadă chiar dacă arcul se rupe. sistemele de antrenare 
includ un întrerupător la suprasarcină care ridică ușa 10 cm dacă 
aceasta întâlnește un obstacol. ușa automată de garaj poate fi 
echipată cu fotocelulă, care blochează închiderea sa dacă există 
obstacole. rolele instalate la fiecare ușă pot fi echipate suplimentar 
cu protecții pentru degete. panourile de uși secționale au fost 
proiectate să aibă o formă nepericuloasă.

FOLOSIRE
ÎN SIGURANȚĂ
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UTILIZARE
CONFORTABILĂ

O ușă de garaj confortabilă este ușor de utilizat, fiabilă și silențioasă. 
confortul în utilizare este oferit de o automatizare de calitate. 
Mecanismele folosite pentru produsele noastre sunt fabricate de cei 
mai renumiți producători. Folosirea ușoară și fără probleme e garantată 
iar ușa poate fi instalată în orice ”casă inteligentă” și poate fi integrată 
cu sisteme de alarmare.

Folosim role cu rulment si am minimizat numarul de conexiuni intre rolele 
de ghidaj,ceea ce face ca usile noastre de garaj sa fie mai silentioase si sa 
functioneze lin. Orice ușă de garaj KrIspOL poate fi operată cu o singură 
mână, indiferent de dimensiuni, datorită celor două arcuri de torsiune 
care echilibrează ușa.

AUTOmATIZĂRI REZIDENȚIALE

UȘURINȚĂ ÎN OPERARE

PANOURI SIGURE

CELULĂ FOTOELECTRICĂ

ROLE CU RULmENTI SI PROTECTIE PvC
Garantează O FuncȚIOnare sILenȚIOasă
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FINISAJE
FINE

mÂNERE

TENDINȚE DE DESIGN 2018

TEXTURI
Neted Granulație lemn

CULOARE 
RAL

CULOARE 
RALDECOR

aspectul vizual al ușilor secționale de garaj este obținut prin 
selectarea culorii, a lacului, embosării și texturii panelurilor.
ușile KrIspOL sunt disponibile în șase texturi diferite. pentru a 
accentua individualitatea casei Dvs., folosiți detalii decorative de 
bună calitate din oțel inoxidabil. Detaliile decorative plate pot fi 
folosite la ușile de garaj Vente K2 rFs și pot fi asortate la aspectul 
elementelor decorative ale ușii de la intrare.

Woodec stejar turner este 
un decor unic care reproduce 
fidel lemnul și oferă, de aseme-
nea, un efect optic interesant. 
sub degete se resimte evident 
structura furnirului, menținând 
în același timp o durabilitate 
completă a pvc-ului. caracterul 
deosebit de „stejar” al furnirului 
și modelul lui mat este potrivit 
pentru numeroase proiecte.

Decorul
beton 2 este o propunere perfectă 
pentru toți amatorii de gri și interio-
are industriale. Datorită suprafeței 
mari a ușii de garaj pe peretele ca-
sei, decorul va oferi un efect vizual 
interesant care va conferi clădirii 
un aspect modern și expresiv și 
va sublinia caracterul individual al 
investiției.
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SOLUȚII PRACTICE
– UȘILE DE SERvICIU

Garajul nu e doar locul unde lăsați mașina. uneori servește și ca o 
cameră utilitară care are nevoie de facilități și soluții practice. pentru 
astfel de situații este perfectă o ușă de serviciu inclusă sau o ușă 
laterală care oferă posibilitatea de a intra în garaj printr-o deschidere 
îngustă. Obiecte pe roți pot deasemenea să fie introduse prin ușile 
noastre de serviciu, fără a fi nevoie să deschideți ușa mare.
În oferta noastră puteți găsi și alte elemente diverse cum ar fi secțiuni 
de aluminiu lăcuit sau ferestre de diferite forme și dimensiuni, grile 
de ventilație, zăvoare și încuietori. ușa Dvs. poate veni cu mânere 
ergonomice sau cu clanțe de ambele părți.
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SOLUȚII  
ALTERNATIvE

ușile laterale, în același stil de embosare și cu aceleași culori ca ușa 
principală. permit accesul în garaj fără a deschide ușa principală. 
toate elementele ușii pot fi lăcuite și se pot folosi elemente de 
decorațiune asortate. Disponibile ca uși cu o singură foaie sau cu 
foaie dublă.

200 CULORI

vARIETATE LARGĂ DE DECURI

ușI De Garaj cu unuL 
sau DOuă canaturI
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Vente rGzVente rGW
8 CULORI 8 CULORI

vARIETATE LARGĂ DECORURI vARIETATE LARGĂ DECORURI

ușI ruLante
ușa rulantă este soluția constructivă care permite instalarea unei 
uși în acele garaje și camere utilitare non-standard unde vrem să 
maximizăm spațiul disponibil direct sub tavan. ușa se deschide 
vertical în sus, fiind rulată în interiorul cutiei care poate fi instalată 
fie înăuntrul, fie înafara garajului, deasupra intrării.

GAmĂ LARGĂ DE DECORURI
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www.krispol.eu www.facebook.com/KRISPOLplwww.youtube.com/KRISPOLvideos

această broșură este folosită în scopul promovării produ-
selor. Imaginile și desenele ușilor secționale sunt demons-
trative și pot diferi în funcție de configurația solicitata. 
Krispol sp. z o.o. își rezervă dreptul sa modifice configurația 
produselor fără notificare prealabilă. Orice referire la ele-
mente grafice sau descrieri prezentate în aceasta broșură 
în scopul promovării și vânzării produselor, reprezintă res-
ponsabilitatea vânzătorului și nu produce efecte de natură 
juridică asupra Krispol sp.

partener autorizat KrIspOL

mONTAJ
rapID sI prOFesIOnaL 

mENTENANTA 5 ANI GARANTIE

Krispol Sp. z o.o. psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, poland, tel. +48 61 662 41 00, e-mail: biuro@krispol.pl


