
GARÁŽOVÁ VRATA

VÝROBKY PRO DŮM



VÍCE NEŽ 200 ODSTÍNŮ RAL

NěkOlik dEsÍTEk dEkORů

Z nabídky KRISPOL si vyberou i nejnáročnější zákazníci. Naše nabídka dává obrovské možnosti, kte-

ré jsou omezeny jen představivostí kupujícího. Garážová vrata můžete pečlivě přizpůsobit vzhledu 

oken, rolet a vchodových dveří. Pokud chcete zdůraznit individuální charakter vašeho domu, mů-

žete využít námi navržených dekoračních prvků. Díky bohaté nabídce barevného provedení všech 

našich výrobků lze celek skvěle sladit s představami uživatelů domu a jeho neopakovatelným

stylem.

VYJÁdŘETE sEBE

JEdiNEČNÁ NABÍdkA NA TRHU
PALETA MOŽNOSTÍ
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kOMPlEXNÍ ŘEŠENÍ PRO důM
PAMATUJEME NA VŠE

MONTÁŽ
RYCHLÁ A PROFESIONÁLNÍ

ZÁRUkA
5 LET

sERVis
POD KONTROLOU

Výrobní proces, v jehož rámci 

používáme nejnovější techno-

logie, umožňuje velmi rychlou 

realizaci celé objednávky. Pro-

to je možné všechny součásti 

namontovat ve velmi krátkém 

termínu a – což je na celé věci 

nejdůležitější – současně.

Pravidelnou prohlídku provádějí 

kvalifikovaní pracovníci autori-

zovaných servisních středisek 

KRISPOL. Poskytujeme záruku 

na spolehlivost výrobků a profe-

sionální servisní a montážní ob-

sluhu na nejvyšší úrovni.

Na všechny naše výrobky řady 

HOME se při pravidelném ser-

visu vztahuje záruka v délce 5 

let. Je to praktické řešení, kte-

ré zajišťuje jistotu a bezpečí po 

dlouhá léta.

ViRTUÁlNÍ PROJEkČNÍ sTUdiO

Virtuální projekční studio je výjimečný ná-

stroj. Usnadňuje výběr výrobků a umož-

ňuje naprojektovat nejen vrata ale také 

venkovní rolety, okna a vchodové dveře. 

Umožňuje experimentovat s barvami 

a vzory a kombinovat jednotlivé prvky. 

Obrovská paleta barevných a vzorových 

možností dovoluje sladit všechny po-

žadované produkty (vrata, okna, rolety, 

dveře), které pro Vás vyrobíme v konfi-

guraci, kterou si vyberete na obrazovce.

www.krispol.eu

3



VRATA NA MÍRU

sEkČNÍ VRATA

Vrata jsou jedním z nejdůležitějších prvků konečného vzhledu domu. Musejí 
být funkční, pevná, bezpečná a jejich vzhled musí ladit s fasádou. Všechny 
tyto podmínky splňují vrata společnosti KRISPOL. Sekční vrata představují 
nejprodávanější řešení. Provedení jejich konstrukce umožňuje dosáhnout ma-
ximálního prostoru uvnitř garáže, ale lze bezpečně zaparkovat i těsně před 
garáží, bez možného poškození vozidla.
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VENTE k2 RC (MISTRAL)

VENTE k2 Rs (PASAT)

VENTE k2 RF (SIROCCO)

Úzký prolis je oblíbený vzor, který se hodí k domům různých stylů. Jednou z předností 

tohoto prolisu je atraktivní poměr ceny a vysoké kvality vrat.

Široký prolis se osvědčuje v domech s tradičním i moderním vzhledem. Představuje 

zajímavou alternativu k úzkým prolisům.

Vrata bez prolisů vyznačují elegantní, jednoduchou formou. Dobře ladí s různými 

architektonickými řešeními. Styl těchto vrat lze zdůraznit použitím originálních 

dekoračních doplňků.

VÍCE NEŽ 200
OdsTÍNů RAl

VÍCE NEŽ 200
OdsTÍNů RAl

VÍCE NEŽ 200
OdsTÍNů RAl

NěkOlik dEsÍTEk dEkORů

NěkOlik dEsÍTEk dEkORů

NěkOlik dEsÍTEk dEkORů

5 POVRCHů

4 POVRCHY

3 POVRCHY

 y sliCk FÓliE
 y sliCk RAl
 y sTRUkTURÁlNÍ NÁTěR
 y WOOdGRAiN dŘEVěNÉ dEkORY
 y WOOdGRAiN RAl

 y sliCk FÓliE
 y sliCk RAl
 y sTRUkTURÁlNÍ NÁTěR
 y WOOdGRAiN RAl

 y sliCk FÓliE
 y sliCk RAl
 y sTRUkTURÁlNÍ NÁTěR
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sEkČNÍ VRATA

Téměř neomezené možnosti povrchové úpravy umožňují vytvářet inovativní
a neopakovatelná řešení. Sekční vrata lze přizpůsobit různým typům garáží 
a rozměrů vjezdů, včetně takzvaných dvojgaráží. Vysoký standard provedení 
zaručuje bezpečnost, pohodlnou obsluhu a výbornou tepelnou izolaci.

VÍCE NEŽ 200
OdsTÍNů RAl
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VENTE k2 RA (MAESTRO)

VENTE k2 RM (BREVA)

Vzor s kazetami doporučujeme zákazníkům, kteří oceňují půvab a teplo domu s 

tradičním nebo rustikálním charakterem. Nabízíme prolisy ve dvou variantách, s 

dlouhými nebo krátkými kazetami.

V profil je vzor, který propůjčuje vratům výjimečný, moderní vzhled. Neotřelá forma se 

skvěle hodí k nejmodernějším architektonickým trendům.

VÍCE NEŽ 200
OdsTÍNů RAl

VÍCE NEŽ 200
OdsTÍNů RAl

ZlATÝ dUB,
OŘECH

POVRCH
V PROFil

2 POVRCHY

 y sliCk FÓliE
 y WOOdGRAiN RAl
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NěkOlik dEsÍTEk dEkORů

ROlOVACÍ VRATA

Rolovací vrata představují konstrukční řešení, které umožňuje montáž v ga-
rážích, kde je potřeba dosáhnout maximálního volného prostoru přímo pod 
stropem, v případě nestandardních garáží a komerčních budov. Vrata se ote-
vírají svisle vzhůru nahoru a vratový plášť se po svinutí nachází v kazetě na 
vnější nebo vnitřní straně garáže nad vjezdovým otvorem.

Boční garážové dveře, ve stejných designových provedeních jako garážová 
vrata, umožňují přístup do garáže bez nutnosti otevírání vrat. Nabídka povr-
chové úpravy téměř všech částí dveří pomocí fólií s možností použití dekorač-
ních prvků, které jsou přizpůsobeny k vratům, zajistí jednotný vzhled fasády 
garáže. Dostupné v jednokřídlové nebo dvoukřídlové verzi.
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VENTE RGZ (PONENTE)  
– s kAsTlÍkEM

VENTE RGW (LEVANTE) 
– BEZ kAsTlÍkU

JEdNOkŘÍdlÉ A dVOUkŘÍdlÉ 
BOČNÍ dVEŘE

9 OdsTÍNů

9 OdsTÍNů

VÍCE NEŽ 200
OdsTÍNů RAl

NěkOlik dEsÍTEk dEkORů

NěkOlik dEsÍTEk dEkORů

NěkOlik dEsÍTEk dEkORů
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PůsOBiVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Konečného vizuálního efektu u vrat dosahujeme výběrem nejen odstínu nebo 
dekoru k druhu prolisů vratového křídla, ale také struktury povrchu panelů. 
Vrata KRISPOL nabízíme v šesti typech povrchů. Pokud chcete zdůraznit indi-
viduální charakter svého domu, využijte námi navržené dekorační prvky z vy-
soce kvalitní nerezové oceli. Dekorační prvky s elegantním matným povrchem 
lze použít u vrat VENTE K2 RFS a jejich vzhled přizpůsobit ozdobným prvkům 
ve vchodových dveřích do budovy.

klikY A MAdlA

POVRCHY

V–PROFil sTRUkTURÁlNÍ NÁTěR

WOOdGRAiNsliCk

ODSTÍN RAL ODSTÍN RALFOLIE DŘEVĚNÉ DEKORY

dEkORATiVNÍ PRVkY
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PRAkTiCkÁ ŘEŠENÍ

Garáž je nejen místo, kde parkujeme automobil. Někdy plní širší funkci a vy-
žaduje dodatečné vylepšení a praktická řešení. Perfektním doplňkem garážo-
vých vrat jsou boční dveře nebo zabudované integrované dveře. Ty umožňují 
vstup do garáže bez nutnosti zvedat celá vrata, a to přes nízký práh, který 
usnadňuje průjezd všemu na kolečkách. V naší nabídce naleznete také nejrůz-
nější doplňky: prosklené hliníkové panely nebo okna různých rozměrů a tvarů 
osvětlující interiér garáže, ventilační mřížky, závory a zámky. Vrata lze vybavit 
oboustranným madlem nebo klikou ergonomického tvaru.
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dRAHOCENNÉ TEPlO

Sekční vrata KRISPOL mají jedny z nejlepších tepelně izolačních vlastností na 
trhu: U = 1,12 [W/m²K]* a v případě zateplených vrat VENTE K2 RFS 60 jen 
U = 0,9 [W/m²K]*. Jsou vyrobena z panelů, které mají tloušťku 40 nebo 60 
mm a které jsou vyplněny polyuretanovou pěnou, a jsou utěsněna po celém 
obvodu a mezi panely. Mezi panelem a prahem jsme u spodního těsnění při-
dali dvě lamely. Tvar horního oblouku byl navržen tak, aby optimálně přitlačo-
val horní panel vrat k nadpraží. Zateplená vrata VENTE K2 RFS 60 jsou vyro-
bena z tlustších panelů a jsou vybavena dvojitým těsněním dolního panelu, 
těsněním mezi panely a dodatečným obvodovým těsněním, které přerušuje 
tepelné mosty mezi stěnou a úhelníky.

TEPElNě iZOlAČNÍ
PANElY

TěsNěNÍ sE dVěMA 
lAMElAMi

TěsNěNÍ
PO OBVOdU
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PEVNÁ kONsTRUkCE

Bez ohledu na to, jak dobře vrata vypadají z vnější strany, nesmíte zapo-
menout na to, že musí být především kvalitně zpracována. Je proto dobré 
zjistit, jak vypadají vrata z vnitřní strany. Ve vratech používáme řešení, která 
je vyztužují, usnadňují montáž v prostoru garáže a zajišťují spolehlivost a 
estetický vzhled také z vnitřní strany. Do každých vrat montujeme středové 
závěsy, které dodatečně zvyšují pevnost konstrukce. Nabízíme 6 typů kování, 
jež umožňují bezproblémový výběr optimálního provedení. Všechny kovové 
prvky jsou chráněny proti korozi. Jako jedni z mála na trhu natíráme boční 
kování uvnitř vrat barvou podle barvy panelů.

PROTikOROZNÍ OCHRANA
POZiNkOVÁNÍM

sTŘEdOVÉ ZÁVěsY

6

NÁTěR kOVÁNÍ

týká se vrat o rozměrech 5 000 x 2 500
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POHOdlNÁ OBslUHA

Pohodlná vrata se snadno obsluhují, fungují spolehlivě a mají tichý chod. O 
to se mimo jiné stará spolehlivá automatika. Mechanismy, které používáme, 
jsou výrobky nejlepších, renomovaných výrobců. Garantují snadnou a bezpro-
blémovou obsluhu a také umožňují zapojení vrat do libovolného systému „in-
teligentního domu“ a poplašného systému. Ve vratech používáme ložiskové 
válečky. Minimalizovali jsme také počet spojů u kování. Díky těmto řešením 
je chod vrat tichý a plynulý. Každá vrata, která vyrobíme, bez ohledu na jejich 
rozměry, lze bez problémů otevřít jednou rukou bez použití síly. Umožňují to 
dvě torzní pružiny zajišťující optimální vyvážení vrat.

iNTEliGENTNÍ
důM

sNAdNÁ OBslUHA
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BEZPEČNÁ kAŽdOdENNOsT

Neustále zdokonalujeme naše výrobky pomocí řešení, která zvyšují bezpeč-
nost užívání a zabezpečují fungování mechanizmu vrat. V každých vratech 
montujeme dodatečné zabezpečení proti pádu vrat v případě prasknutí pru-
žin. Pohony mají ve standardním vybavení vypínač proti přetížení, který zved-
ne vrata přibližne o 100 mm, když narazí na odpor. Automatická vrata lze 
vybavit také fotobuňkami, které znemožňují jejich zavření, pokud se v průjez-
dovém otvoru nachází překážka. Pojízdné válečky, které montujeme ve všech 
vratech, lze dodatečně vybavit ochrannými kryty, které zabraňují poranění 
prstů. Bezpečný tvar jsme navrhli také vratovým panelům. 

FOTOBUŇkA

lOŽiskOVÉ VÁlEČkY s
kRYTEM

BEZPEČNÉ PANElY
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Tato brožura má reklamní charakter. Použité fotografie a výkresy 
výrobků mají ilustrační charakter a mohou se lišit od skutečných 
výrobků. Společnost Krispol Sp z o.o. si vyhrazuje právo kdykoliv 
provést změny v nabídce výrobků. Odkazování na grafické materiály 
a popisy za účelem prodeje výrobků je odpovědností prodávajícího 
subjektu a nezakládá právní nárok vůči společnosti Krispol Sp. z o. o.

Brožura byla vytištěna 15.12.2014 r.

Kontaktujte nás

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

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

Závod č. 2  
ul. Strzykały 4, 62-300 Września

www.krispol.eu


