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virtuella desiGnstudio

Vårt design studio er et unikt verktøy som 

vil hjelpe deg med å velge den perfekte 

garasjeporten. Prøv forskjellige mønstre, farger 

og tilbehør til dører, mens du sitter i stolen. 

Et stort utvalg av farger og mønstre gjør det 

mulig å matche inngangsporten til stilen på 

huset ditt, og gi huset et vakrere utseende. Vi 

vil produsere porten slik du har valgt

www.krispol.eu
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sKreddersYdd
PORT

Hver garasjeport er produsert 

utfra hver enkelt ordre. Vi 

produserer portene i forskjellige 

størrelser å med tilpassede 

skinner og beslag. Takket være 

dette kan vi tilby en egen løsning 

til hver enket port. På de neste 

sidene presenterer vi våre 

muligheter i mer detalj.

Krispols GaraGeportar
PRakTiskT OcH säkERT

x

y

siKKerHet

Vi vet at din families sikkerhet 

er viktigst. i våre porter, bruker 

vi en rekke løsninger for bruker-

sikkerhet og velfungerende me-

kanismer. Les mer om dem på 

side 10.

varMeisolerende-
EGENskaPER

Nøye gjennomtenkte detaljer i 

portens konstruksjon og portele-

ment gjør oss i stand til å tilby 

gode varmeisolerende egenska-

per. Takket være dette garante-

rer vi våre porter komfort og en-

ergisparing. Les mer på side 8.
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Garasjeporten er en av de viktigste elementer som 
påvirker byggets utseende og komfort. Porten 
skal være funksjonell, varm, trygg og tilpasset til 
fasaden. selskapet krispol porter oppfyller alle disse 

Garasjeporter 

forventningene. De fleste velger leddheiseporter. Måten 
de fungerer gir maksimal utnyttelse av plassen inne i 
garasjen og oppkjørselen.

vente K2 rs

Bred preging er et mønster som vil passe godt i et hus med 

både klassisk og moderne utseende. Et interessant alternativ 

i forhold til smale mønstre.

over 200
ral-FarGer

over
40 Faner

vente K2 rC

smal preging er et populært mønster som fungerer godt med 

bygninger av forskjellige stilarter. En av fordelene med et slikt 

design er dens attraktiv pris i forhold til portens høye kvalitet.

over 200
ral-FarGer

over
40 Faner

vente K2 rF

Porten uten mønstre er en elegant, enkel form. De er godt 

egnet til en rekke av arkitektoniske løsninger. Portens stil kan 

fremheves ved hjelp av ekstra dekorative detaljer.

over 200
ral-FarGer

over
40 Faner

5 YtBeHandlinGar
 y sliCK Faner
 y sliCK ral
 y struKturMÅlninG

 y WoodGrain trÄslaG
 y WoodGrain ral

4 YtBeHandlinGar

 y sliCK Faner
 y sliCK ral

 y struKturMÅlninG
 y WoodGrain ral

3 YtBeHandlinGar

 y sliCK Faner
 y sliCK ral

 y struKturMÅlninG
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taKsKjutportar

vente K2 ra

Vi anbefaler mønstre med speil for de som setter pris på 

sjarmen og varmen i huset med en tradisjonell eller rustikk stil. 

Vi tilbyr muligheten til å velge i to varianter - den lange og 

korte speil.

over 200
ral-FarGer

Guld eK,
valnØtt

2 YtBeHandlinGar

 y sliCK Faner
 y WoodGrain ral

vente K2 rM

V-profilering er ett mønster som gir porter ett unikt, moderne 

utseende. En innovativ form passer utmerket til de nyeste 

arkitektoniske tenderne. 

over 200
ral-FarGer

YtBeHandlinG
v–proFilerinG



6

sidedør til garasjen, tilpasset til porten i form og farge samt 

lik type overflate, noe som gir tilgang til garasjen uten å åpne 

porten. Dørene anvender dekorative elementer som passer 

til porten sikrer en varig finish. sidedørene er tilgjengelig som 

enkle eller doble dører.

sidedØrer

enKelt dØrer doBBeltdØrer

over 200
ral-FarGer

over
40 Faner
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Portens endelige visuelle virkning forekommer ikke bare 

ved å velge farge-eller typen møster, men også ved å velge 

en utførelse av paneler. krispol porter er tilgjengelig i seks 

utførelser. Hvis du ønsker å fremheve bygningens individuelle 

karakter, utnytte dekorative detaljer som vi anbefaler. De er 

laget av høykvalitets rustbeskyttet  stål. Dekorative elementer 

med elegant matt finish kan brukes i porten VENTE k2 RFs, 

og det går og tilpasse deres utseende til de dekorative 

elementene i bygningen inngangsdør.

eFFeKtiv sluttBeHandlinG

HandtaK oG Knapper

BeHandlinGer

struKturMÅlninGv–proFilerinG sliCK

RaL-FaRG FaNER

WoodGrain

RaL-FaRG TRasLaG

deKorative detaljer
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Våre porter har noe av de beste varmeisolerende egenskaper 

på markedet - U = 1,05 [W/m2k] *. Leddheiseporter, har 

vi brukt såkalte varme paneler med en tykkelse på 40 mm 

som er fylt med polyuretanskum. Vi 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 luftsirkulasjon hvor det er 

varmetap. Formen av den øvre tettelist er utformet slik at det 

er optimal tetning mellom dørpanelet og karmen. På denne 

måte blir porten enda tettere og sikrere.

varMe isolerinG

tettninG
lanGs YtterKanten

isolerte
paneler

paCKninG 
Med duBBel lapp 
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Uansett hvor god port ser ut fra utsiden, må vi ikke glemme 

at det bør først og fremst ha en robust konstruksjon. i 

portens mekanismer bruker vi løsninger som forsterker 

porten, forenkler installasjon og justering til garasjen og sikrer 

pålitelighet og estetisk utseende innenfor. i hver port montere 

vi midthengsler som ytterligere øker stivheten. 

Vi tilbyr 6 typer skinner, inkludert en lav sL, som krever karmen 

med en høyde på bare 8 cm. Takket være dette kan vi tilby en 

løsning til nesten hver garasje. alle metalldeler på porten er 

beskyttet mot korrosjon. som en av de få på markedet, maler 

vi endestykkene i farge som tilsvarer fargen av panelene.

roBust KonstruKsjon

over HØYde  8 CM

Malte endestYKKer

MidtHenGsle

*gjeller porten med mål 5000 x 2450
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Vi utvikler våre produkter kontinuerlig ved å innføre løsninger 

for og forbedre oss og bedre driftssikkerheten. i hver port 

installerer vi en sikkerhetsanordning som beskytter porten fra 

å falle ned ved fjær brudd. 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.  skinnehjulene på porter kan 

utstyres med ekstra beskyttelse som beskytter fingrene. Port 

elementet har en spesialdesignet, sikker form mot klemskader.

daGliG trYGGHet

siKKere paneler

FotoCell
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En praktisk port er enkel å bruke, pålitelig og rolig. Det gir høyere 

brukerkomfort med pålitelig automatisering. Mekanismer 

av våre produkter er laget av de beste, kjente produsenter. 

Dette sikrer en enkel og problemfri drift og gjør det mulig å 

koble porten i alle former for automasjon og alarmsystemer. 

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 produsert av oss, 

uavhengig av dens størrelse, lett kan åpnes med én hånd uten 

anstrengelse. Dette er takket være to torsjonsfjærer som gir 

porten en optimal balanse.
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KoMFortaBel BruK 

rullaGer
Med BesKYttelse

BesKYttelse Mot 
FjÆrBrudd



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: office@krispol.pl, www.krispol.eu

Denne brosjyren er en annonse, og er ikke et tilbud i samsvar med 

Lov av 23. april 1964 - tvistemålsloven . Utvalgte bilder og bilder 

av produkter er bare ment som eksempel og kan avvike fra det som 

tilbys i virkeligheten. krispol sp. z o.o. forbeholder seg retten til når 

som helst og gjøre endringer i produkt tilbudet. Referanser til grafikk 

eller beskrivelser i denne katalogen for å selge produkter laget på 

seg ansvaret for den personen å gjøre salg, og har ingen juridiske 

konsekvenser for krispol sp. z o.o. 

Broschyren tryckt 9.07.2014

kontakt oss




