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BRAMY  OKNA  DRZWI  ROLETY  ZALUZJE

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 GARAŻOWE
Brama jest jednym z najważniejszych elementów wykończenia 
budynku. Powinna być funkcjonalna, solidna, bezpieczna 
i dopasowana wyglądem do elewacji. 

KOLORYSTYKA 
Bramy segmentowe dostępne są w ponad 200 kolorach 
RAL oraz kilkudziesięciu okleinach. Umożliwia to 
doskonałe dopasowanie bramy do elewacji i innych 
elementów stolarki.

BEZPIECZNY KSZTAŁT PANELI  
Segmenty bramy posiadają specjalnie zaprojektowany 
kształt chroniący palce i gwarantujący bezpieczeństwo 
podczas użytkowania. 

ZABEZPIECZENIE PRZED OPADNIĘCIEM BRAMY 
W każdej bramie zamontowane jest zabezpieczenie przed 
opadnięciem bramy w przypadku pęknięcia sprężyny.

FOTOKOMÓRKI I CZUJNIKI  
Napędy posiadają w standardzie wyłącznik przeciążeniowy, 
który unosi bramę o ok. 10 cm, gdy ta napotka na opór. 
Bramę automatyczną można także wyposażyć w fotokomórkę, 
która uniemożliwia zamknięcie, jeśli w świetle bramy znajdzie 
się przeszkoda. 

CICHA PRACA 
Łożyskowane rolki montowane we wszystkich bramach 
zapewniają płynną i cichą pracę przez długie lata. 
Dodatkowo możemy je wyposażyć  w osłony chroniące palce 
oraz ciche obejmy z wkładką PVC.
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DRZWI WEJŚCIOWE

Wyjątkowo wytrzymały i ciepły system profili 
aluminiowych, solidne, a zarazem niezwykle 
stylowe wypełnienia oraz szeroka gama 
kolorystyczna – wszystko to sprawia, że drzwi 
SOLANO odpowiadają na potrzeby najbardziej 
wymagających Klientów.

Dzięki spójnej ofercie kolorystycznej dla wszystkich 
produktów HOME marki KRISPOL, drzwi idealnie 
dopasujesz do bramy garażowej, okien, a nawet 
rolet zewnętrznych.

ZALETY:
- izolowane profile – przekładka bimetaliczna 
  w profilach
- izolowany próg – przekładki termiczne, 
  poliamidowe w progu
- dodatkowa uszczelka EPDM
- guma dylatacyjna o grubości 4 mm
- panel obustronnie nakładkowy – jednolita 
  płaszczyzna
- niewidoczne odwodnienie
- dodatkowy wkład termiczny wewnątrz profili
- okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej 
  o grubości 3 mm
- okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej  
  o grubości 2 mm
- pianka izolacyjna PU G-60 kg/m3
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DRZWI BOCZNE I GARAŻOWE

Aluminiowe drzwi boczne najczęściej znajdują zastosowanie 
jako wygodne, dodatkowe wejście do garażu wyposażonego 
w bramę segmentową lub rolowaną. Dwuskrzydłowe drzwi 
garażowe zazwyczaj same pełnią funkcję bramy, szczególnie 
sprawdzając się w miejscach o nietypowych warunkach zabu-
dowy. Oba rodzaje drzwi muszą gwarantować skuteczną 
ochronę garażu, trwałość, odpowiedni poziom izolacji, 
elegancki wygląd, a także komfortową obsługę.
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OKNA PVC
Eleganckie i trwałe okna z podwójnym uszczelnieniem, 
o bardzo korzystnych dla okien tej klasy współczynni-
kach izolacyjności termicznej i akustycznej.

Dzięki funkcjonalnym dodatkom bez trudu dopasujesz 
okna i drzwi tarasowe do twoich wymagań.

KOLORYSTYKA 
Oferujemy okleinowanie 1- lub 2-stronne, a także 
opcję Bikolor, czyli okleinowanie jednocześnie 
w dwóch różnych kolorach z ponad kilkudziesięciu 
oklein.

NIETYPOWE KSZTAŁTY 
Okna dostępne są w nietypowych kształtach, takich jak 
łuki i trójkąty. Wszystko dopasowane do indywidualne-
go stylu i charakteru budynku.

SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH HST I PSK 
Drzwi tarasowe podnoszono- i uchylno-przesuwne 
pozwalają na zastosowanie dużych przeszkleń. 
Nowoczesne okucia i klamki ułatwiają obsługę 
ciężkich skrzydeł i zapewniają bezpieczeństwo 
oraz komfort użytkowania.

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE 
Myślisz o zbudowaniu domu o minimalnym zapotrze-
-bowaniu na energię? Wśród produktów marki KRISPOL 
znajduje się okno FEN 92, dla którego współczynnik 
przenikania ciepła wynosi Uw=0,75 [W/m²K]*.

* Dotyczy okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm
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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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ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE
Żaluzje zewnętrzne zyskują popularność na  pol-
skim 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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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.
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REFLEKSOLE

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna Refleksol 
pomaga w zachowaniu stałej, komfortowej
temperatury w pomieszczeniu narażonym na 
działanie promieni słonecznych. 

KOMFORT OPTYCZNY
Stosowane w roletach tkaniny HIGH-T-TEX, 
Polyscreen, Screen, dzięki swoim właściwościom, 
gwarantują skuteczną barierę optyczną dla 
wpadającego do pomieszczenia światła, tłumią 
kontrasty, zachowując dobrą widoczność na 
zewnątrz.

ESTETYKA I FUNKCJONALNOŚĆ
Zastosowanie odpowiedniego systemu 
zaciemnienia wnętrz umożliwia podkreślenie 
indywidualnej architektury budynku. Ponadto 
bogata oferta tkanin o różnych strukturach 
i wielu kolorach oraz opcja lakierowania 
konstrukcji rolet pozwalają na idealne 
wkomponowanie ich w otoczenie. 

OCHRONA BALKONU LUB TARASU
Refleksol idealnie sprawdzi się do zabudowy 
balkonu lub tarasu i ochroni przed nagrzewaniem 
lub zbyt dużą ilością promieni słonecznych.
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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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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 WJAZDOWYCH
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 nieza-
wodnie kieruje działaniem bramy. W naszej ofercie znajdziesz 
nowoczesne siłowniki marki Nice i Came. 

Wybierając napęd do bramy skrzydłowej lub przesuwnej 
należy pamiętać nie tylko o jego funkcjonalności, lecz 
także podstawowych parametrach, które mają wpływ na 
jego prawidłowe działanie, takich jak wielkość skrzydeł 
bramy, oraz intensywność pracy. 

W naszej ofercie znajdziesz nowoczesne napędy marki Nice 
i Came dostosowane do różnorodnych rozmiarów, ciężaru, 
częstotliwości i szybkości otwierania bram wjazdowych. 

Oferujemy napędy zarówno do bram skrzydłowych jak 
i przesuwnych, które stanowią doskonałe połączenie 
komfortu i wygody użytkowania z estetycznym 
wykonaniem.
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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  prze-
glądu. 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 

www.rambit.pl 
specjalny formularz Zgłoszenia serwisowego.

W przypadku wadliwej pracy urządzenia prosimy o wypełnienie 
formularza, a nasz serwisant skontaktuje się z Państwem najszyb-
ciej jak to możliwe.
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ul. Stanisławy Wysockiej 11
31-580 Kraków

tel. 12 294 28 00
tel. 506 492 538
biuro@rambit.pl

www.rambit.pl

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.



BRAMY GARAŻOWE OKNA PVC DRZWI

OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA

- ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE
- ROLETY
- MARKIZY
- REFLEKSOLE
- PERGOLE

AUTOMATYKA DO BRAM
GARAŻOWYCH
WJAZDOWYCH
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