GARASJEPORTER

PRIVAT PORTER

UNIKT
I MARKEDET
KRISPOL sitt utvalg av porter vil tilfredsstille de fleste behov og
preferanser.
Her er det mange muligheter kun begrenset av din egen
kreativitet . Portene kan leveres i farger som matche dine vinduer ,
persienner og dører.
Med vårt store utvalg av farger , mønster , og muligheter kan vi
levere en perfekt port som matcher ditt hus.
Vi implementerer skreddersøm løsninger basert på kreative
innspill fra våre kunder
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ESTETIKK OG FULLT
FARGEUTVALG
Våre porter leveres I et stort fargeutvalg og forskjellige design, så
du kan velge en port som passer din smak og stil
FORSKJELLIGE OVERFLATER
Våre porter leveres med flere panel design, strukturer, samt med
folie så vi kan matche de fleste byggninger.
STORT UTVALG AV FOLIE
Inspirert av dagens trender introduserer vi nye folier som: carbon,
grey cedar, antique pine, anthracite , concrete eller Woodec Turner
oak. Vi har dusinvis av valgmuligheter for foliering og det har blitt et
populert valg

Hent inspirasjon:

galeria.krispol.pl
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LEDDPORTER
En garasjeport er et meget viktig ellement for helhetsintrykket på
huset . Den ̊påvirker utseende på bygget og vi kan matche de fleste
hus. Vi har stor valgfrihet med 6 forskjellige porttyper som videre kan
tillpasses.

SKREDDERSØM
OVER 200 RAL FARGER
STORT UTVALG AV FOLIER

VENTE K2 RC
Smal pregning er et populært mønster som fungerer godt med
bygninger i forskjellige stilarter . En av fordlene med slikt design er
dens attraktive pris i forhold til portens høye kvalitet.

OVERFLATER:
yy GLATT FOLIERT
yy GLATT RAL FARTER
yy STRUKTUR MALING
yy TRESTRUKTUR
yy TRESTRUKTUR RAL FARGER

VENTE K2 RS
Bred preging er et mønster som passer godt i hus med bå̊de
klassisk og moderne utseende. Et interessant alternativ i forhold til
smale mønstre.

OVERFLATER:
yy GLATT FOLIERT
yy GLATT RAL FARGER
yy STRUKTUR MALING
yy TRESTRUKTUR RAL FARGER
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VENTE K2 RF
Port uten mønster er en elegant, enkel og populær form. De er godt
egnet til en rekke av arkitekoniske løsninger . Portens stil kan
framheves ved bruk av ytterligere originale dekorative detaljer.
OVERFLATER:

yy GLATT FOLIERT
yy GLATT RAL FARGER
yy STRUKTUR MALING
yy TRESTRUKTUR
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LEDDPORTER
Krispol leddporter er det mest vanlige valget ved kjøp av
garasjeport . Måten porten åpnes på gjør at en får maksimal
utnyttelse av plass i garasjen.

SKREDDERSØM PRODUKTER
OVER 200 RAL FARGER

VENTE K2 RM
V-profilering er et mønster som gir porten et unikt og moderne
utseende . En innovativ form som passer utmerket til de nyeste
arkitektoniske trender.

OVERFLATER:
V–Profilering
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VENTE K2 RA
Speilport har lang tradisjon i Norge og passer godt for de som setter
pris på tradisjonell eller rustikk stil . Kan leveres med vinduer i
øverste seksjon.

OVERFLATER:
yy TRESTRUKTUR RAL
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ISOLERING 40 ELLER
60 mm tykkelse
Våre porter har noe av de beste varmeisolerende egenskaper på
markedet. U= 1,12 [W/m2K]*, og kun U=0,9 [W/m2K]* vår nye 60
mm RFS modell . Portene har paneler som er 40mm og 60mm
tykke og er fyldt med polyuretansk skum. Har kulde sperre langs
ytterkanten og mellom segmentene. Vi har også spesial bunn list
med dobbel tetning mellom porten og gulv. Denne løsningen gjør
det mulig å stoppe lufsirkulasjon hvor det er varmetap . Vår nye
modell VENTE K 2 RFS 60 har tykkere paneler og større
varmeisolasjon

Isjolasjons evne 40 mm.

Isjolasjons evne 60 mm.

U=1,12 [W/m²K]*

U=0,9 [W/m²K]*

40 mm

* Eksempel port størrelse 5000 x 2500
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Designet og utformning på våre skinner gjør at porten lukker
optimalt ved korrekt press på den øverste lammelen . Vår best
isolerende port RFS 60 er laget av tykkere paneler og er
produsert med dobbelt isolering av bunnpanelet samt tilleggs
forseglinger som gjøre at den isolerer optimalt.

HØY
KVALITET
Uansett hvor fin en port ser ut fra utsiden , må vi ikke glemme at
det først og fremst er en robust konstruksjon som er viktigst . I
portens mekanismer bruker vi løsninger som forsterker porten ,
forenkler installasjon samt sikrer pålitelighet og estetisk utseende
på innsiden . I hver port monterer vi midthengsler som ytterligere
øker stivheten.

Vi tilbyr 6 typer skinner , inkluder en lav SL , som kun krever en
høyde på 8 cm Derved kan vi komme med løsninger til nesten alle
garasjer . Alle metalldeler på porten er beskyttet mot korrosjon .
Som en av de få på markedet , maler vi endestykkene i farge som
tilsvarer fargen på portpanel.

RUSTFRI GALVANISERT OVERFLATE

MIDTHENGSLE

LAKKERTE BESLAG/ENDESTYKKER

Paneltykkelse på
40 mm.

Paneltykkelse på
60 mm.

TOPPLIST FORSEGLING

SIDE FORSEGLING

DOBBELT LEPPE BUNNLIST
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KOMFORTABEL
BRUK
Garasjeporter i høy kvalitet som er sikker, pålitelig og stille i daglig
drift . Det gir høy brukerkomfort med påliitelig automatiserings .
mekanismer på våre produkter og er laget av de beste , kjente
produsenter . Dette sikrer en enkel og prblemfri drift og gjør det
mulig å koble porten til alle former for automasjon og alarmsystmer.
Vi bruker rullelager i alle porter. Vi har også redusert antall skjøter
på skinnene.
Takket være disse løsningene er portens drift rolig og jevn . Hver
port som produseres av oss , uavhengig av dens størrelse , kan lett
åpnes med en hånd uten anstrengelse Dette er takket være to
torsjonsfjærer som gir porten en optimal balanse
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SIKKERHET I HVERDAGEN
Våre produkter utvikles kontinuerlig ved å innføre løsninger for
bedre
drifts - sikkerhet
I hver port installer
vi en
sikkerhetsanorning som beskytter porten fra å falle ned ved evt.
fjærbrudd . Portautomatikk har en standard sikkerhet som
stopper og hever porten ca 10 cm når den møter motstand .
Automatiske porter kan også bli utstyrt med fotoceller for ekstra
sikkerhet .Skinnehjuene på porter kan utstyres med ekstra
beskyttelse som beskytter fingrene . Port elementet har en
spesialdesignet, sikker form mot klemskader.

SMART HUS
BETJENE VIA APP/TELEFON
LETT Å BRUKE

KRISPOL ENKEL ADGANG

Entry

FOTOCELLE

SIKKERHET

RULLELAGER MED PCS KAPSLING SIKRER
STILLE DRIFT

11

DECOR

Portens endelige visuelle uttrykk kommer ikke bare ved å
velge farge eller mønster, men også ved å velge en
utførelse av paneler. Krispol porter er tilgjengelig i 6
utførelser. hvis du ønsker å fremheve bygningens
individuelle karakter, bør du utnytte dekorative detaljer som
vi anbefaler. De er laget av høykvalitets rustbeskyttet stål.
Dekorative elementer med elegant matt finish kan brukes i
portmodell K2 RFS, og det går og tilpasse dere utseende
til de dekorative elementene i bygningens inngangsdør.

DESIGNTRENDER 2019

Woodec Turner Oak

BETONG

Woodec Turner Oak er en unik
foliering som perfekt imiterer tre,
så kunden før følelsen av ekte
tre. Ved berøring føles det som
å ta på ekte vare og folien
reproduserer trestrukturen
optimalt samt har sterk
slitestyrke. Folien beskytter mot
riper og er enkel å rengjøre.

Lenge har betong blitt
betegnet som lite attraktivt
materiale men har nå blitt
veldig populært. Ikke bare til
bygg men også som
overflate på blandt annet
garasjeporter. Det har blitt
trendy med industri inflytelse i
hjemmet og vi kan nå tilby
dette på våre porter.

HÅNDTAK
OG LÅSER

OVERFLATER
Glatt
RAL FARGER
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Trestruktur
FOLIE

RAL FARGER

PRAKTISKE LØSNINGER
En garasje er ikke kun for å parkere bilen, den kan ha andre bruks
behov som krever praktiske løsninger. Vi tilbyr matchende side dør
samt innebygget dør i porten. Det gir muligheten for å komme inn i
garasjen uten og åpne hele porten . Da kan enkelt rulle inn og ut
gressklipper og annet utstyr.
Vi tilbyr mange varianter og tillegg til våre porter som; vinduer i
forskjellige størrelser og utformning som gir mere lys in i garasjen,
samt lufteventiler, håndtak og låser.
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ALTERNATIVE
LØSNINGER

RULLEPORTER
OG SIDEDØRER
Rulleport er løsningen som tillater installering uten å ta plass i taket
innvendig i garasjen . Blir ofte brukt i oppbevarings rom og ikke
standard garasjer . Porten åpnes loddrett og gardinen rulles opp i
oppbevarings boks inn eller utvendig inngangen.
Side dører som matcher hovedporten i farge og utforming gjøre det
enklere å komme seg inn og ut og en slipper å åpne porten.
Vi leverer både enkelt og dobbelt dører og fås i samme spekter som
våre porter inkludert alle farger og folie varianter.

200 FARGER
STORT UTVALG AV FOLIER
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RULLEPORTER
Rulleport for montering under tak åpnes loddrett og trenger
nesten ingen plass i garasjen . Dette konstruksjonsprinsippet gir
deg maksimal plass både i og utenfor garasjen . Formen på
garasjeåpningen spiller ingen rolle, den kan være firkantet, vinklet
, med segment eller rundbue . Porten rulles opp en en kasse inn
eller utvendig av garasjen.
STORT UTVALG AV FOLIER

VENTE RGW

VENTE RGZ

8 FARGER

8 FARGER

DUSINVIS MED FOLIE VALG

DUSINVIS MED FOLIE VALG
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Lugngaranti.

OMFATTENDE LØSNINGER FOR DITT HJEM

MONTERING

DRIFTSIKKERT

RASKT OG ENKELT

www.youtube.com/KRISPOLvideos

www.facebook.com/KRISPOLpl

AS TWOBI
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www.twobi.no

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

Update: 11.02.2019 r.

Brosjyre er en annonse , og er ikke et tilbud i samsvar med
Lov av 23 April 1964 .- tvistemålsloven . Utvalgte bilder er
bare ment som eksempel og kan avike fra virkeligheten
Krispol forbeholder seg retten til å gjøre endringer i
produktspekter nårsomhelst.

www.krispol.eu

