
SKORZYSTAJ Z OFERTY I ZAOSZCZĘDŹ

Dwa ważne kroki w kierunku  
zabezpieczenia rodziny i inwestycji

1. Pakiet rozwiązań safeHOME od KRISPOL
2. System alarmowy od SOLID SECURITY



Bezpieczny dom już na etapie budowy? Teraz to możliwe. 
Dzięki unikatowej ofercie stworzonej w celu zapewnienia  
bezpieczeństwa Tobie i Twojej rodzinie. Wystarczą tylko dwa 
kroki do lepszej ochrony Twojej inwestycji.

KROK I
Zakup stolarki dla domu  
z pakietem safeHOME.

KROK II
Zabezpieczenie inwestycji 
już na etapie budowy - stanu 
surowego zamkniętego.

KOMPLEKSOWA OCHRONA DOMU

CZUJNIKI UKRYTE W PRODUKTACH

SZYBKI MONTAŻ INSTALACJI ALARMOWEJ

Solidna taktyka na  
bezpieczny dom

Przy zakupie produktów KRISPOL otrzymujesz 
rabat w wysokości 500 zł na zakup pakietu  
safeHOME oraz voucher o wartości 500 zł na  
zakup systemu alarmowego SOLID SECURITY.

ZYSKAJ 1000 ZŁ OSZCZĘDNOŚCI



Pakiet safeHOME jest uniwersalny - czujniki można podpiąć  
pod dowolny system alarmowy.

Możesz wybrać pakiet safeHOME już w salonie, podczas  
składania zamówienia na stolarkę.

KROK I - safeHOME

To pakiet certyfikowanych czujników przeznaczonych do 
montażu w stolarce KRISPOL, instalowanych na życzenie 
klienta już na etapie produkcji w dwóch nowoczesnych  
zakładach produkcyjnych. Dzięki temu są całkowicie niewi-
doczne w oknach, roletach i drzwiach, w bramie są dyskretnie 
widoczne jedynie od wnętrza garażu. To rozwiązanie dużo 
bardziej estetyczne, niż instalowanie czujek na zamontowa-
nym produkcie.



JAK TO DZIAŁA?
Czujniki uruchamiają alarm natychmiast przy próbie otwarcia 
okien, rolet, drzwi lub bramy nawet, gdy uniesie się  o 5 mm.  
To znacząca przewaga w odniesieniu do czujników ruchu, które 
zaalarmują Cię dopiero po wtargnięciu intruza do domu! 
safeHOME działa zanim ktokolwiek się do niego dostanie.

Dzięki czujnikom instalowanym na etapie produkcji unikasz  
ingerencji w produkty, a tym samym nie stracisz gwarancji.

Produkty KRISPOL wyposażone w pakiet safeHOME są  
gotowe do działania tuż po montażu i podpięciu systemu  
alarmowego. Montaż stolarki i systemu alarmowego może 
odbyć się tego samego dnia. Dzięki temu już podczas budowy 
domu otrzymujesz pełną ochronę.

Oferta specjalna KRISPOL  
500 zł rabatu na pakiet safeHOME



- Centrala alarmowa + klawiatura LCD
- Sygnalizator zewnętrzny
- Moduł GSM do obsługi systemu

Suma: 1350 zł netto
Montaż, materiały instalacyjne: 600zł
Voucher: 500 zł netto

- Centrala alarmowa + klawiatura LCD
- Sygnalizator zewnętrzny
- Moduł rozszerzenia
- Moduł GSM do obsługi systemu

Suma: 1520 zł netto
Montaż, materiały instalacyjne: 850 zł
Voucher: 500 zł netto

- Centrala + klawiatura LCD
- Sygnalizator zewnętrzny
- Moduł rozszerzenia x2
- Moduł GSM

Suma: 2270 zł netto
Montaż, materiały instalacyjne: 1100 zł
Voucher: 500 zł netto

KROK II - SYSTEM ALARMOWY

Skorzystaj z oferty specjalnej SOLID SECURITY. Zamów usługę. 

infolinia 22 457 02 55

Dzięki dobrze przygotowanej stolarce, montaż systemu alarmo-
wego SOLID SECURITY będzie przebiegał szybko i sprawnie.

Do każdego pakietu rabat na dodatkowe urządzenia wraz  
z montażem i okablowaniem w wysokości 10%

Suma końcowa: 1450 zł netto

Suma końcowa: 1870 zł netto

Suma końcowa: 2870 zł netto

Pakiet 
startowy
do 8 czujników

1.

2.

3.

Pakiet 
startowy
do 16 czujników

Pakiet 
startowy
do 32 czujników



KRISPOL to wiodący producent kompletu stolarki dla domu: 
okien, rolet, drzwi wejściowych oraz bram garażowych.  
Ponad 20 lat obecności na polskim rynku pozwoliło stworzyć 
rozwiązania dopasowane do konkretnych potrzeb klientów 
związanych z bezpieczeństwem, upodobaniami estetycznymi, 
czy funkcjonalnością rozwiązań. Wysoka jakość produktów  
i ponadczasowe wzornictwo niejednokrotnie nagrodzono prestiżo-
wym wyróżnieniem: „QI Product - Produkt Najwyższej Jakości”.

Obecnie, bezpieczny dom nie jest otoczoną murem twierdzą 
z kratami w oknach, ale miejscem, w którym   stosuje się 
nowoczesne i dyskretne rozwiązania podnoszące poczucie 
bezpieczeństwa domowników. Dlatego ważne jest, aby 
przemyśleć je już na etapie planowania inwestycji. KRISPOL 
i SOLID SECURITY, to dwie solidne marki w swojej branży, 
które połączyły siły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
klientom indywidualnym. Koniec z nieuzasadnionym wzbudza-
niem alarmu i niedyskretnymi czujkami alarmowymi zamon-
towanymi na produktach. Poznaj nowoczesne rozwiązania 
KRISPOL oraz solidną ochronę SOLID SECURITY.

SOLID SECURITY jest obecny na rynku od 1991 roku. Zakres 
działalności obejmuje ochronę osób i mienia. Na podstawie 
grupy wyspecjalizowanych spółek świadczy usługi na rzecz 
klientów biznesowych i indywidualnych we wszystkich obsza-
rach związanych z bezpieczeństwem. Polski kapitał, wieloletnie  
doświadczenie oraz profesjonalizm czynią ją liderem rynko-
wym w segmencie ochrony mienia i osób.

KOMPLEKSOWA OCHRONA DOMU

CZUJNIKI UKRYTE W PRODUKTACH

SZYBKI MONTAŻ INSTALACJI ALARMOWEJ


