BOČNÍ A GARÁŽOVÉ
HLINÍKOVÉ DVEŘE

BEZPEČNÉ A ELEGANTNÍ DVEŘE DO GARÁŽE
Boční hliníkové dveře nacházejí nejčastěji uplatnění
jako dodatečný, pohodlný vchod do garáže, která je vybavena sekčními nebo rolovacími vraty. Dvoukřídlé garážové dveře obvykle samy plní funkci vrat. Oba typy
dveří musí účinně chránit garáž, mít dlouhou životnost,
dostatečně izolovat, vypadat elegantně a také se pohodlně ovládat.
Základem konstrukce dveří KRISPOL jsou pevné hliníkové proﬁly ve třech systémech. Výplň dveří tvoří
zateplené panely nebo vratové profily. Široká nabídka
vzorů a barev umožňuje snadno přizpůsobit boční a
garážové dveře KRISPOL k různým architektonickým
projektům. Pevnou konstrukci doplňují nejnovější řešení
z oboru automatiky a kontroly přístupu.

SYSTÉM DVEŘÍ DB 51
Výplň bočních dveří DB 51 tvoří hliníkové profily rolovacích vrat nebo profily s tloušťkou 40 mm. Aby byl dosažen jednotný vzhled rámu a výplně a ideální koherence
s pláštěm garážových vrat, jsou profily oboustranně
lakovány jednou z 200 barev ze vzorníku RAL nebo jednostranně foliovány dekorem.
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DODATEČNÉ KARTÁČOVÉ TĚSNĚNÍ PRO
UTĚSNĚNÍ MÍSTA KONTAKTU KŘÍDLA S
PRAHEM.
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SYSTÉM DVEŘÍ DB 75
Systém DB 75 tvoří dveře, které jsou složeny z panelů
se zvětšenou tloušťkou 60 mm. Dveře se díky kombinaci zateplených panelů a profilů s hloubkou 77 mm
výborně osvědčily v nízkoenergetických a energeticky
pasivních domech. Nabízíme je ve verzi bez prolisů, lakované nebo foliované na venkovní straně.

PANEL S TLOUŠŤKOU

60 mm

1
TŘÍKOMOROVÝ PROFIL S HLOUBKOU
77 mm S TEPELNÝMI PRESTAVKAMI
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DODATEČNÉ MASKOVACÍ TĚSNĚNÍ
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TEPELNĚ IZOLOVANÝ PRÁH

SYSTÉM DVEŘÍ DB 60 / DG 60
Systém je určen pro boční a dvoukřídlé garážové dveře.
Výplň křídel tvoří zateplené vratové panely s tloušťkou
40 mm. Dveře nabízíme v několika variantách prolisu
na venkovní straně. Rám je lakovaný nebo foliovaný
dekorem v totožné nebo maximálně podobné barvě k
odstínu výplně.
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DODATEČNÉ PVC TĚSNĚNÍ UTĚSŇUJE
MÍSTO KONTAKTU KŘÍDLA S PRAHEM.
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TEPELNĚ IZOLOVANÝ PRÁH
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TŘÍKOMOROVÝ PROFIL S HLOUBKOU
60 mm S TEPELNÝMI VLOŽKAMI
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JEDNOKŘÍDLÉ BOČNÍ DVEŘE
Boční dveře plní roli dodatečného, pohodlného vchodu do garáže. Představují praktické řešení zejména v situaci, kdy garáž
slouží také k uložení nářadí nebo zahradní techniky.
TEPELNÁ IZOLACE
Výplň křídla bočních dveří tvoří garážové panely zateplené polyuretanovou pěnou. Tyto panely mohou mít tloušťku až 60 mm.
Toto řešení pochází z nejvíce zateplených vrat KRISPOL, jediných vrat na trhu, které jsou vyrobeny z panelů o tloušťce 60
mm v celé výšce. Takto zateplené dveře a vrata jsou vhodné i
pro energeticky pasivní domy.

60 mm

BEZPEČNOST
Každý vchod do domu musí být jistě a efektivně zabezpečen.
Boční dveře KRISPOL lze vybavit nejnovějšími řešeními z oblasti kontroly přístupu, např. čtečkou otisku prstu nebo kódovací klávesnicí.
IDEÁLNÍ DUET
Nabídka výplní bočních dveří je zcela kompatibilní s nabídkou garážových vrat KRISPOL. Obsahuje profily rolovacích vrat a panely
sekčních vrat v několika vzorech a v široké paletě barev. Proto
jsme schopni dosáhnout elegantního výsledku.

MODERNÍ DESIGN
Boční dveře jsou z venkovní strany foliovány v několika desítkách vzorů, lakovány v jedné z více než 200 barev nebo strukturálním lakem (barva panelů na vnitřní straně zůstává bílá). Ve
většině případů je rám dveří foliovaný dekorem nebo lakovaný v
totožné barvě, jakou má výplň.

4

VZORY PROLISŮ

SYSTÉM

DB 51
SYSTÉM

DB 51
SYSTÉM

DB 60

DVEŘE DB RM
V-MIKROPROFIL

SYSTÉM

SYSTÉM

DB 60

DVEŘE DB RA
PROLIS VE TVARU KAZET

DB 60

SYSTÉM

SYSTÉM

DB 60

DVEŘE DB RC
VODOROVNÝ ÚZKÝ PROLIS

DB 51

SYSTÉM

SYSTÉM

DB 51

DB 75

DVEŘE DB RF
BEZ PROLISŮ

SYSTÉM

DB 51
SYSTÉM

DB 60

DVEŘE DB RS
VODOROVNÝ ŠIROKÝ PROLIS

SYSTÉM

DB 51

DVEŘE DB T7
S PANELEM ROLOVACÍCH VRAT
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DVOUKŘÍDLÉ GARÁŽOVÉ DVEŘE
Dvoukřídlé garážové dveře mohou velmi dobře plnit roli garážových vrat. Díky širokým rozměrovým možnostem a neobvykle
bohaté nabídce vzorů lze tyto dveře snadno přizpůsobit garáži a
sladit s projektem domu.
TEPELNÁ IZOLACE
Vysokou úroveň tepelné a akustické izolace garážových dveří
zajišťuje konstrukce založená na systému tepelně izolovaných profilů a výplně ve formě panelů s tloušťkou 40 mm zateplených polyuretanovou pěnou.
POHODLÍ A OCHRANA
Konstrukce garážových dveří navazuje na otvíravá vrata, tedy
řešení, které se v garážích používá už mnoho let. V dnešní době
lze jejich ovládání zautomatizovat a ovládat prostřednictvím
dálkového ovladače. Ke kontrole přístupu lze využít nejnovější
technická řešení, např. čtečku otisku prstu nebo kódovací klávesnici.

ROZMĚRY
Mimořádně široké rozměrové možnosti dovolují přizpůsobit
výrobek individuálním potřebám zákazníka. Nejnovější systémy profilů umožňují vyrobit garážové dveře se šířkou do 2 800
mm. Nabízíme také nestandardní řešení, např. dveře s rozdílnou šířkou obou křídel.

DESIGN
Výplň křídel tvoří garážové panely prvotřídní kvality. Nabídka
tedy zahrnuje všechny vzory prolisů, které jsou dostupné v kolekcích sekčních vrat KRISPOL. Barevné provedení zahrnuje více
než 200 barev ze vzorníku RAL a také vlastní kolekci dekorů,
která obsahuje např. moderní vzory imitace dřeva a metalízové
antracity.
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VZORY PROLISŮ

GARÁŽOVÉ DVEŘE DG RA
PROLIS VE TVARU KAZET

GARÁŽOVÉ DVEŘE DG RC
VODOROVNÝ ÚZKÝ PROLIS

PANEL

40 mm

SYSTÉM

DG 60

GARÁŽOVÉ DVEŘE DG RF
BEZ PROLIS

GARÁŽOVÉ DVEŘE DG RM
V-PROFIL

GARÁŽOVÉ DVEŘE DG RS
VODOROVNÝ ŠIROKÝ PROLIS
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HLINÍKOVÝ PRÁH
Naše boční a garážové dveře jsou
standardně vybaveny diskrétním,
elegantním a zároveň velmi trvalým
a proti povětrnostním podmínkám
odolným hliníkovým prahem.

DODATEČNÝ JEDNOBODOVÝ
ZÁMEK
Dodatečný, uzamykatelný bod dveřního křídla významně zvyšuje odolnost
bočních dveří proti vloupání.

VÍCEBODOVÝ ZÁMEK
Zajišťuje maximální bezpečnost. Otočením klíče se dveře uzamknou pomocí ocelových trnů a háků v několika
bodech s různou výškou.

KLIKA S KOULÍ A ELEKTRICKÝM
OTVÍRAČEM
Zámek může být vybaven elektrickým
otvíračem, který umožňuje odemčení
dveří na dálku.
BOČNÍ DVEŘE DB RS

STŘÍBRNÉ KOVÁNÍ

DVEŘNÍ ZAVÍRAČ

Kování v anodově stříbrné barvě je
elegantní a estetický doplněk ke každému modelu dveří. Štítky klik mají
skryté šrouby i z venkovní strany.

Pohodlný mechanismus, který zavírá
dveře za uživatele. Lze ho přizpůsobit
individuálním potřebám a nastavit například rychlost zavírání dveří.

BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA

ZÁBRANY PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ

Vložka, která je opatřena identifikační
kartou s kódem profilu klíče, je zabezpečena proti jeho zkopírování – počet
kombinací klíče dosahuje 600 000
možností!

Doplňují robustní konstrukci dveří – po
jejich uzamčení znemožňují vysazení
křídla ze zárubně.

KÓDOVACÍ KLÁVESNICE

ČTEČKA OTISKU PRSTU

Umožňuje kontrolu přístupu, lze ji zašifrovat až 9číselným kódem

Moderní řešení účinně chrání dveře a
zároveň umožňuje celé rodině rychlý a
pohodlný vstup do domu

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

