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Krispol jest producentem pierwszego na
rynku energooszczędnego zestawu linii
HOME, obejmującego pasywne okna,
drzwi wejściowe, rolety zewnętrzne oraz
najcieplejszą bramę garażową o grubości
60mm. Zestaw ten polecamy osobom
budującym domy energooszczędne,
pasywne, a także wszystkim, którzy
inwestują z myślą o przyszłych
oszczędnościach.
Wybierając Komplet stolarki
dla domu firmy Krispol
gwarantujemy:
•
•
•
•

W jednym miejscu szybki
i racjonalny wybór kompletu
stolarki,
Jednolitą kolorystykę
energoszczędnych bram,
okien, rolet i drzwi,
Jeden termin dostawy
i montażu,
Sprawny system
gwarancyjno-serwisowy
dla całej stolarki.

BRAMY OKNA DRZWI ROLETY ZALUZJE

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH
Automatyka do bram projektowana jest tak, by czynić życie prostszym
i wygodniejszym, a zaawansowane technologie pozwalają zaoszczędzić
Twój czas oraz zwiększają bezpieczeństwo. Niewielki i prosty w obsłudze
pilot do bramy sprawia, że nie musisz już wysiadać z samochodu, moknąć
na deszczu czy brodzić w śniegu by wjechać do garażu.
Oferujemy funkcjonalne i nowoczesne napędy do bram garażowych
marki Nice i Came. Nasze napędy są dostosowane do różnorodnych
rozmiarów, ciężaru, częstotliwości oraz szybkości otwierania bram.

Szeroki wybór siłowników do bram garażowych o zaawansowanych
parametrach technicznych oraz dodatkowe akcesoria, zapewnią komfort
i bezpieczeństwo oraz są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom
i zaspokoić indywidualne potrzeby każdego użytkownika.
Oferowane przez nas napędy do bram garażowych są gwarancją
komfortowej i bezawaryjnej pracy bramy garażowej przez długie
lata, oszczędzając czas i energię.
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AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
Wybierając napęd do bramy skrzydłowej należy pamiętać
nie tylko o jego funkcjonalności, lecz także podstawowych
parametrach, które mają wpływ na jego prawidłowe działanie,
takich jak wielkość skrzydeł bramy, wymagany kąt otwarcia
oraz intensywność pracy.
Nasze siłowniki do bram skrzydłowych charakteryzują się:
bezawaryjnością, odpornością na uszkodzenia, bezproblemowym montażem. Przy ich zastosowaniu, skrzydła bramy działają
płynnie, delikatnie zwalniając przy otwieraniu i zamykaniu.

W naszej ofercie znajdziesz nowoczesne napędy marki Nice
i Came dostosowane do różnorodnych rozmiarów, ciężaru,
częstotliwości i szybkości otwierania bram skrzydłowych.
Oferujemy napędy do bram skrzydłowych, które stanowią
doskonałe połączenie komfortu i wygody użytkowania z
estetycznym wykonaniem i idealnie komponują się z każdym
projektem architektonicznym.
Z naszymi siłownikami Twoja brama będzie działać jak zdrowy
organizm – sprawnie, pewnie i bez zakłóceń.

www.rambit.pl

tel. 12 294 28 00 tel. 506 492 538

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH
Do każdej bramy wjazdowej podchodzimy indywidualnie,
ponieważ odpowiednio dobrany napęd bramy jest elementem
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i komfort użytkownika.
Automatyka niczym serce bramy wprawia ją w ruch i niezawodnie kieruje działaniem bramy. W naszej ofercie znajdziesz
nowoczesne siłowniki marki Nice i Came.

Zaawansowane technicznie urządzenia pracują szybko i niezawodnie, dzięki zastosowaniu rewolucyjnych technologii. Charakteryzują się wyjątkowo łatwą instalacją i programowaniem,
a równocześnie gwarantują bezpieczeństwo użytkowania.
Siłowniki są idealnie dostosowane do różnorodnych rozmiarów,
ciężaru, częstotliwości i szybkości otwierania bram przesuwnych. Dzięki temu sprawdzają się idealnie zarówno na posesjach prywatnych, jak i we wspólnotach mieszkaniowych.

tel. 12 294 28 00 tel. 506 492 538

www.rambit.pl

DOMOFONY AUDIO i VIDEO
Wysoka funkcjonalność oraz nowoczesny design to cechy,
które sprawiają, że nasze domofony audio i video są idealnie
dopasowanym rozwiązaniem dla każdego nawet najbardziej
wymagającego klienta.
Wysoki poziom bezpieczeństwa, niskie zużycie energii, prosty
w obsłudze interfejs i konkurencyjna cena to tylko niektóre
spośród ich licznych zalet.

Nasze domofony wyróżniają się elegancją dzięki swoim
delikatnym, zaokrąglonym kształtom oraz ergonomicznemu
układowi przycisków. Posiadają wiele zaawansowanych opcji
dodatkowych takich jak łączność interkom, funkcja podglądu
czy otwieranie bramy wjazdowej.
Główne zalety naszych domofonów audio i video:
- Proste w użyciu.
- Subtelny design pasujący do wielu kontekstów
architektonicznych.
- Doskonała jakość dźwięku i obrazu.
www.rambit.pl
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DRZWI WEWNĘTRZNE
Posiadamy obszerną ofertę drzwi wewnętrznych, które idealnie
wkomponują się w każdą domową czy biurową przestrzeń – dyskretnie współgrając z pozostałym wystrojem bądź stanowiąc dla
niego ciekawy, wyrazisty kontrast.
Niezależnie od tego, czy poszukujesz drzwi w stylu na wskroś
nowoczesnym, klasycznym lub uniwersalnym, możesz wybierać
wśród ogromnej ilości kolekcji, typów okleiny, a także kolorystyki.
Dajemy Ci również duży wybór w kwestii przeszklenia drzwi.
Możesz wybrać modele bez żadnego przeszklenia, z przeszkleniem małym, średnim albo dużym, w zależności od tego, gdzie
planujesz umieścić drzwi. Pamiętaj o tym, że to, jakie drzwi do
danego wnętrza wybierzesz, będzie rzutowało bezpośrednio na
jego odbiór.
U nas znajdziesz drzwi wewnętrzne renomowanych producentów:

Drzwi wewnętrzne mają nie tylko zdobić przestrzeń, ale stanowić
jej praktyczne wyposażenie. Koniecznie muszą one bronić wstępu do takich pomieszczeń jak sypialnia czy łazienka, w których
pragniesz zachować maksimum prywatności i intymności, nieodzowne są w pokoju dziecięcym i w domowym gabinecie – dzięki
nim zyskujesz tak potrzebny spokój w chwilach przeznaczonych na
pracę bądź błogi odpoczynek w ciszy.
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STEROWANIE RADIOWE
Kiedy na dworze pada śnieg lub deszcz, a my
musimy wysiąść, aby otworzyć a potem zamknąć bramę, wówczas, pomimo że poruszamy się samochodem, do domu docieramy
przemoknięci. Często te czynności musimy
powtarzać dwukrotnie, aby otworzyć najpierw
bramę wjazdową, a potem garażową. A przecież można tego problemu uniknąć.
Instalując sterowanie radiowe można zarządzać działaniami całego szeregu urządzeń:
markizami, roletami, bramami, drzwiami garażowymi, szlabanami. Sterowanie jest możliwe
z każdego miejsca w domu.
Automatyka to inteligentne urządzenia, które
spełniają potrzeby i oczekiwania wygody,
bezpieczeństwa i funkcjonalności. Bardzo
wygodnym rozwiązaniem, docenianym
przez użytkowników zwłaszcza
w deszczowe dni, jest automatyka
uruchamiana drogą radiową.
Piloty są małe i wygodne.
Można je nosić jako breloczek
do kluczy lub przymocować
wewnątrz samochodu.
Występują w wersjach:
z jednym, dwoma, czterema
lub więcej kanałami.
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STEROWANIE GSM, WI-FI
Obecnie w czasie szybkiego rozwoju technologicznego wieloma urządzeniami można sterować smartfonem lub tabletem.
Również dla automatyki domowej powstały odpowiednie
aplikacje zastępujące tradycyjnego pilota.
Przewagą tej technologii nad innymi rozwiązaniami jest
możliwość kontroli sterowanych urządzeń – użytkownik może
sprawdzić czy brama jest zamknięta, a rolety opuszczone.
Ponadto, otrzyma on informację o nieprawidłowej pracy lub
awarii, co pozwoli mu na natychmiastową reakcję.

Nowoczesna automatyka może też być podpięta do systemu
„domu inteligentnego”, który umożliwia kompleksowe zarządzanie wszystkimi systemami w domu, w tym bramą, oświetleniem, wentylacją, a nawet sprzętem RTV.
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ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE
Żaluzje zewnętrzne zyskują popularność na polskim rynku. To nowoczesny element, który dodaje
lekkości bryle budynku.
Żaluzje fasadowe montowane są na zewnątrz
i dedykowane do obiektów o dużej powierzchni
okien lub szklanych fasad.
Główne atuty rozwiązania:
- Lekka i prosta konstrukcja aluminiowa
- Ochrona i termoregulacja
- Wysoka klasa powłok lakierniczych
- Płynne sterowanie żaluzją
- Gwarancja jakości
W przypadku budynków energooszczędnych
i pasywnych duże przeszklenia stosowane są
od strony południowej przez co narażone są na
nadmierne nasłonecznienie. W takim przypadku
zastosowanie żaluzji chroni przed nadmiernym
światłem, a także daje poczucie prywatności.
Żaluzje pozwalają swobodnie regulować dostęp
światła i ciepła do wnętrz. Można podnosić
i opuszczać, a także zmieniać kąt ustawienia
lameli. Górna część żaluzji jest często zasłaniana
elewacją lub zamknięta przez specjalnie dobrane
osłony maskujące tzw. blendy. Istnieje możliwość
dobrania osłony bocznej wspólnie z osłoną
maskującą w kolorach zgodnych z paletą RAL.
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ROLETY ZEWNĘTRZNE
Właściwości izolacyjne w naszym klimacie przydają się przez cały rok.
Rolety zewnętrzne zimą skutecznie pozwalają ograniczyć koszty
ogrzewania, podczas letnich upałów pomagają utrzymać komfortową
temperaturę w domu. W razie potrzeby – pozwalają na skuteczne
zaciemnienie pomieszczeń, np. sypialni dziecka.
KOLORYSTYKA
Pancerz rolety dostępny jest w niemal 20 kolorach,
a obudowa, tak jak inne produkty KRISPOL, w ponad
200 kolorach RAL i kilkudziesięciu okleinach.
CODZIENNY KOMFORT
Rolety najlepiej osłonią od zimna, wiatru, śniegu,
deszczu i promieni słonecznych. Niezależnie od
pory roku zapewnią intymność i wyeliminują hałasy
dobiegające z zewnątrz.
MOSKITIERY
Dzięki roletom ze zintegrowanymi moskitierami,
spełni się marzenie o przespaniu nocy przy szeroko
otwartych oknach. Do mieszkania wpada czyste
powietrze, a komary zostają na zewnątrz.
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
Popularnym rozwiązaniem jest wyposażenie rolety
w silnik elektryczny i obsługa za pomocą przełącznika
na ścianie lub pilota.
INTEGRACJA Z OKNEM
Dzięki integracji rolet z oknami uzyskujemy wysokie
parametry izolacyjności akustycznej i termicznej.
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MARKIZY

Markizy firmy SELT zapewniają znakomity komfort
optyczny i termiczny. Markizy tarasowe to nie tylko
ochrona, ale również niepowtarzalny wygląd.
Markizy są wykonane z najwyższej jakości materiałów
od czołowych europejskich dostawców. Każda stosowana
tkanina posiada odpowiedni certyfikat i atest.
Zastosowanie automatyki pozwoli w komfortowy i bardzo
bezpieczny sposób cieszyć się markizą.
www.rambit.pl
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PERGOLE

Pergole Selt to rozwiązanie, dzięki któremu pogoda nigdy nie psuje
planów! Deszcz, wiatr, ostre słońce przestają być problemem.
TARAS DOSTĘPNY PRZEZ 365 DNI W ROKU
Dzięki pergoli zyskujesz dodatkową przestrzeń będącą do dyspozycji
Twojej i Twoich gości przez cały rok.
PRESTIŻ
Pergole Selt to produkt luksusowy. Wyróżnia się unikalnym designem
i dbałością o wykończenie estetyczne.
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SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE
Oferujemy serwis oraz szeroki asortyment części zamiennych do
automatyki bram i szlabanów firm Nice, Came.
Nawet najlepsze urządzenia czasami potrzebują naprawy lub przeglądu. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, nasza firma
świadczy usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne
urządzeń produkowanych przez Nice, Came, Krispol i Novoferm.
Dla wszystkich klientów uruchomiliśmy na naszej stronie
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specjalny formularz Zgłoszenia serwisowego.
W przypadku wadliwej pracy urządzenia prosimy o wypełnienie
formularza, a nasz serwisant skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.
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Od 1995 roku dostarczamy swoim klientom
bramy i automatykę do bram.
Ponad 20-letnie doświadczenie w branży
budowlanej, szereg szkoleń pracowników
oraz zdobyte certyfikaty pozwalają nam
sądzić, że jesteśmy w stanie zrealizować
każde, nawet najbardziej nietypowe zadanie.
Ze swojej strony oferujemy kompleksową
obsługę, począwszy od bezpłatnego pomiaru
na budowie, poprzez doradztwo, wycenę,
dostawę i montaż przez doświadczonych
i wyspecjalizowanych pracowników.

ul. Stanisławy Wysockiej 11
31-580 Kraków
tel. 12 294 28 00
tel. 506 492 538
biuro@rambit.pl
www.rambit.pl
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