
PRODUKTER FÖR HEMMET

GARAGEPORTAR



HELTÄCKANDE 
ERBJUDANDE

KRISPOL-produkter erbjuder fullständig frihet att välja färg på alla 
element. Garageportar kan anpassas exakt till fönster, rulljalusier 
och dörrar. Tack vare ett brett färgurval kommer alla element att vara 
perfekt anpassade till byggnadens behov och karaktär.

Alla färgvariationer gäller för våra HOME-produkter: garageportar, 
fönster, rulljalusier och dörrar.

Vi förverkligar alla originella och kreativa idéer från våra kunder
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ESTETIK  
OCH FÄRGER
Ett stort utbud av färger och mönster gör det möjligt att anpassa 
alla portelement efter din egen smak.

OLIKA YTBEHANDLINGSALTERNATIV

Tack vare ett brett utbud av dekorer, paneler och strukturer kan du 
skapa en individuell karaktär av ditt hem beroende på byggnadens 
storlek och form.

BRETT UTBUD AV FOLIEBEKLÄDNADER

Vi följer de löpande trenderna och inför nya ytbeläggningar ex. 
karbon, grå ceder, antikstall, antracit, betong eller Woodec Ek Turner. 
Utbudet av ytbeläggningarna omfattar några tiotal mönster och är 
enhetlig för alla produkter i HOME-erbjudandet.

Mer inspiration hittar du på:

krispol.pl/sv/bilder
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SEKTIONS PORTAR

Porten är en av de viktigaste delarna i en byggnad. Den ska vara 
funktionell, solid, säker och anpassad till fasaden. Sådana är portar 
från KRISPOL. Den mest populära lösningen är sektionsportar. Deras 
funktionssätt gör att det är möjligt att maximera utrymme för en bil 
parkerad inne i garaget och på uppfarten.

FLER ÄN 200 RAL-FÄRGER

TIOTALS FOLIEBEKLÄDNADER

SKRÄDDARSYDD PRODUKT

VENTE K2 RS
Brett pressmönster kan fungera i hus med såväl klassisk som modern
stil. Ett intressant alternativ till smalt pressmönster.

PANELSTRUKTURER:

 y SLICK FOLIEBEKLÄDNAD
 y SLICK RAL
 y STRUKTURELL FÄRG
 y WOODGRAIN RAL

VENTE K2 RC
Smalt pressmönster är populärt och passar till olika stilar. En av 
fördelarna med detta mönster är det attraktiva förhållandet mellan 
pris och kvalitet.

PANELSTRUKTURER:

 y SLICK FOLIEBEKLÄDNAD
 y SLICK RAL
 y STRUKTURELL FÄRG
 y WOODGRAIN RAL
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VENTE K2 RF
En port utan pressmönster är elegant och enkel. Den passar bra till 
olika arkitektoniska lösningar. Portens stil kan framhållas genom att
använda djärva RAL-färger eller dekorer med en tydlig trästruktur 
som t.ex. antik furu.

PANELSTRUKTURER:

 y SLICK FOLIEBEKLÄDNAD
 y SLICK RAL
 y STRUKTURELL FÄRG
 y WOODGRAIN RAL
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SEKTIONS PORTAR

Nästan obegränsade ytbehandlingsmöjligheter låter skapa 
innovativa och unika lösningar. Segmentportar kan anpassas till 
olika garagetyper och portbreddar – även dubbelgarage. Den höga 
kvaliteten garanterar komfort, säkerhet, användbarhet och utmärkt 
värmeisolering.

FLER ÄN 200 RAL-FÄRGER

SKRÄDDARSYDD PRODUKT

VENTE K2 RM
V-profil är ett mönster som ger porten ett unikt, 
modernt utseende.Den innovativa formen passar 
perfekt till de senaste tendenserna i arkitekturen.

PANELSTRUKTURER:

 y V–PROFIL
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VENTE K2 RA
Kassettmönstret rekommenderar vi för dem som 
uppskattar charmen och värmen av traditionella eller 
rustika hus.

PANELSTRUKTURER:

 y WOODGRAIN RAL
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VÄRMEISOLERAD PORT 
PANEL PÅ 40 ELLER 60 MM

KRISPOL:s sektionsportar består av paneler med en tjocklek på 
40 mm fyllda med polyuretanskum och med tätning runt hela 
omkretsen samt mellan enskilda sektioner. Överpartiet är utformat 
så att portens översta panel trycks optimalt mot dörrbalken. 
Detta gör att portarna har några av de bästa värmeisolerande 
egenskaperna på marknaden: U = 1,09 [W/m²K]*.

För energisnåla hus har vi ett speciellt erbjudande: porten VENTE 
K2 RFS 60 (utan prägling) med en paneltjocklek på 60 mm. Dessa 
exceptionellt energieffektiva dörrar har extra dubbel tätning 
på den nedersta panelen, tätningar mellan sektionerna och 
dubbelläppstätning på omkretsen. Detta gör det möjligt att uppnå 
en koefficient på U = 0,9 [W/m²K]*.

Panel med en tjocklek på 

40 mm

Panel med en tjocklek på 

60 mm

Uw=0,9 [W/m2K]1)

Uw=1,09 [W/m2K]2)

1) Panel på 40 mm Avser en port på 5000 x 2250 mm
2) Panel på 60 mm Avser en port på 5000 x 2250 mm

Rw=24dB Enhetliga färger på  
alla snickerier

*äller för en port med mått 5000 x 2500 mm8



TÅLIG 
KONSTRUKTION

Oavsett hur bra porten ser ut på utsidan kan man inte glömma att 
den i första hand bör vara av solid konstruktion. Därför är det bra 
att kontrollera hur porten ser ut på insidan. I våra portmekanismer 
använder vi lösningar som förstärker porten, förenklar installation 
och anpassning till garaget, samt säkerställer tillförlitlighet och 
estetiskt utseende även på insidan.

I varje port monterar vi mittgångjärn, som ytterligare ökar 
konstruktionsstyvheten. Vi erbjuder 6 typer av styrningar, så att 
du enkelt kan välja den lösning som passar till ditt garage. Alla 
metalldelar i portarna är skyddade mot korrosion. Vi är några av de 
få på marknaden som målar sidobeslag på insidan av porten för att 
matcha panelfärgen.

KORROSIONSSKYDDANDE FÖRZINKNING

TÄTNING PÅ YTTERKANTEN

MITTGÅNGJÄRN

MÅLADE BESLAG

TÄTNING MED DUBBELLÄPP

DUBBELTÄTNING PÅ YTTERKANTEN 
OCH MELLAN SEKTIONERNA

Panel med en tjocklek  
på 60 mm.

Panel med en tjocklek  
på 40 mm.
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STRUKTURY PANELI

Slick

OKLIENA MALOWANIE
STRUKTURALNE

KOLORY RAL

Woodgrain Stucco

1

3 3 321

2 3

HANDTAG

PANELSTRUKTURERSTRUKTURY PANELI

Slick

OKLIENA MALOWANIE
STRUKTURALNE

KOLORY RAL

Woodgrain Stucco

1

3 3 321

2 3FANER 

STRUKTURY PANELI

Slick

OKLIENA MALOWANIE
STRUKTURALNE

KOLORY RAL

Woodgrain Stucco

1

3 3 321

2 3 RAL-FÄRGER

STRUKTURY PANELI

Slick

OKLIENA MALOWANIE
STRUKTURALNE

KOLORY RAL

Woodgrain Stucco

1

3 3 321

2 3STRUKTURMÅLNING

VACKER 
SLUTBEHANDLING

Den slutliga visuella effekten när det gäller portar uppnår man inte 
bara genom färg eller faner som passar präglingen på panelerna, 
utan även ytstrukturen. KRISPOL portar är tillgängliga med sex olika 
ytor. Använd arkitekternas förslag om du vill framhäva den unika 
karaktären hos ditt hus. Man tror kanske inte det, men en port utgör 
en stor yta i hela byggnaden. Därför är det bra att fundera över den 
effekt man vill uppnå.

RENOVERINGSPROFIL
Renoveringsprofil är en lösning som gör det möjligt att montera 
sektionsportar under ovanliga byggförhållanden. Kombinerar 
funktioner som monteringskomponent och maskering, möjliggör 
placering av porten i samma plan som fasaden.
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PROJEKTERA  
PRAKTISKA LÖSNINGAR 
– SERVICEDÖRRAR

Garaget är inte bara platsen där vi parkerar bilen. Ofta fungerar det 
även som ett utrymme som kräver extra faciliteter och praktiska 
lösningar. En sidodörr eller en inbyggd servicedörr kompletterar en 
garageport på ett utmärkt sätt. Detta gör det möjligt att komma in 
i garaget genom en låg tröskel som underlättar t.ex. att föra in en 
gräsklippare utan att behöva öppna hela porten. Vi erbjuder även 
sektioner av aluminium med glasrutor och fönster för att släppa in 
extra ljus i olika storlekar och former, ventilationsgaller, förreglingar 
och lås. Dessutom kan porten utrustas med ett dubbelsidigt handtag 
eller ett intressant utformat handtag.
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Garagedörren kännetecknas av effektiv värme- och ljudisolering 
tack vare konstruktionen baserad på ett system av värmeisoleran-
de profiler och paneler med en tjocklek på 40 mm med isolering av 
polyuretanskum. 

• VÄRMEISOLERING

Garagedörrens utformning påminner om svänggrind – denna lös-
ning har använts i garage sedan länge. Idag kan de dock vara au-
tomatiska och styras med hjälp av fjärrkontroll. 

• KOMFORT

Incredibly wide range of dimensions guarantees the ability to 
adapt to non-standard designs. The newest profile systems allow 
to manufacture garage doors with width up to 2800 mm.

• PERSONALISERING

Dörrbladen består av högkvalitativa garagepaneler. Erbjudandet 
omfattar alltså alla präglingar som är tillgängliga för KRISPOL:s 
sektionsportar. Kunden kan välja bland över 200 RAL-färger och 
våra självdesignade faner som omfattar bl.a. moderna träaktiga 
mönster och metalliska antracit. 

• DESIGN 

PANEL
40 mm

GARAGEDÖRR DG RM 
V-PROFIL 

GARAGEDÖRR DG RCS  
HORISONTELL SMAL PRÄGLING 

GARAGEDÖRR DG RFS  
UTAN PRÄGLING 

GARAGEDÖRR DG RSS  
HORISONTELL BRED PRÄGLING 

PANEL
40 mm

PANEL
40 mm

PANEL
40 mm

MOTIV
FÖRDELARNA MED TVÅBLADIG DÖRR

Tvåbladiga garagedörrar kan mycket väl fungera som garagepor-
tar. Tack vare det breda utbudet av storlekar och mönster kan dör-
ren enkelt anpassas till garaget och huset.

ALTERNATIV LÖSNING – 
TVÅBLADIG GARAGEDÖRR
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ENKEL  
SIDODÖRR
Sidodörrar fungerar som en bekväm extra ingång till garage. Den 
är mycket praktisk när garaget har extra funktioner, t.ex. förvaring 
av verktyg eller trädgårdsutrustning.

VARFÖR ÄR DET BRA MED EN DÖRR?:

• VÄRMEISOLERING
Bladet på sidodörren består av garagepaneler isolerade med poly-
uretanskum. Dessa paneler kan vara upp till 60 mm tjocka. Denna 
lösning används i vår varmaste port, den enda porten på markna-
den vars hela längd består av 60 mm tjocka paneler. Så pass vär-
meeffektiva dörrar och portar lämpar sig till och med för passiva hus.

• PERFEKT PAR
Dörrbladsalternativ som vi erbjuder matchar fullständigt våra ga-
rageportar. Vårt erbjudande omfattar profiler till rullportar och pa-
neler till sektionsportar i flera mönster och färger.

• MODERN DESIGN
På så sätt får vi ett fint slutresultat. Sidodörrens utsida kan fane-
ras med tiotals dekorer, lackeras i någon av över 200 färger, eller 
strukturmålas (panelerna är vita på insidan). I de flesta fallen fane-
ras eller målas dörrkarmen med samma färg som dörrbladet.

MOTIV

DÖRR DB RC
HORISONTELL SMAL 

PRÄGLING

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

DÖRR DB RM
V-MIKROPROFIL

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

DÖRR DB RA
KASSETT

DÖRR DB RFS
UTAN PRÄGLING

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

DÖRR DB RS
HORISONTELL BRED 

PRÄGLING

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

DÖRR DB T7
MED PROFILER TILL 

RULLPORT

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DB 51

STRUKTURY PANELI

Slick

OKLIENA MALOWANIE
STRUKTURALNE

KOLORY RAL

Woodgrain Stucco

1

3 3 321

2 3

STRUKTURY PANELI

Slick

OKLIENA MALOWANIE
STRUKTURALNE

KOLORY RAL

Woodgrain Stucco

1

3 3 321

2 3VENEER

STRUKTURY PANELI

Slick

OKLIENA MALOWANIE
STRUKTURALNE

KOLORY RAL

Woodgrain Stucco

1

3 3 321

2 3 RAL COLOURS

STRUKTURY PANELI

Slick

OKLIENA MALOWANIE
STRUKTURALNE

KOLORY RAL

Woodgrain Stucco

1

3 3 321

2 3STRUCTURAL COATING
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VENTE RGZVENTE RGW
9 FÄRGER OCH TIOTALS FANER 9 FÄRGER OCH TIOTALS FANER

Rullportar är lämpliga på alla ställen där investeraren vill ha så 
mycket utrymme under taket som möjligt. De monteras ofta i 
ovanliga garage och serviceutrymmen. En rullport öppnas alltid rakt 
uppåt och rullas upp på en axel placerad över dörrbalken. Beroende 
på bygglovet kan den monteras invändigt eller utvändigt med en 
låda (RGZ) eller inne i garaget utan låda (RGW).

Yttre rullgarageport – lådan fästas på väggen på utsidan, 
den är försedd med ett särskilt hölje som skyddar 
upprullningsaxeln och porten mot externa faktorer.

Inre garageport – exponerad upprullningsaxel finns inne,  
ovanför garageöppningen.

FÖRDELARNA MED RULLPORTAR:

ALTERNATIV LÖSNING 
RULLPORTAR

Tillverkas av aluminium.
• HÅLLFASTHET

Profiler fyllda med polyuretanskum, utrustade med nedre tätning 
samt glid och borsttätningar i skenor.

• VÄRMEISOLERING

Drivanordningar är anpassade till portens storlek och vikt. Utrusta-
de med tröghetsbroms som förhindrar att porten nödstängs.

• SÄKERHET

Portarna är helautomatiska.
• KOMFORT

STRUKTURY PANELI

Slick

OKLIENA MALOWANIE
STRUKTURALNE

KOLORY RAL

Woodgrain Stucco

1

3 3 321

2 3

PANELSTRUKTURER

STRUKTURY PANELI

Slick

OKLIENA MALOWANIE
STRUKTURALNE

KOLORY RAL

Woodgrain Stucco

1

3 3 321

2 3FANER 

STRUKTURY PANELI

Slick

OKLIENA MALOWANIE
STRUKTURALNE

KOLORY RAL

Woodgrain Stucco

1

3 3 321

2 3 RAL-FÄRGER

STRUKTURY PANELI

Slick

OKLIENA MALOWANIE
STRUKTURALNE

KOLORY RAL

Woodgrain Stucco

1

3 3 321

2 3STRUKTURMÅLNING
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INSPIRATIONER
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HELTÄCKANDE LÖSNINGAR FÖR HEMMET

KRISPOL Sp. z o.o., ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września, Poland, tel. +48 61 662 41 00, e-mail: biuro@krispol.pl

U
ppdatering: 21.0

7.20
21 r. 

Denna broschyr är en reklam och utgör inte ett erbjudande enligt lagen av den 23 april 
1964 (civilbalken). Presenterade produktbilder och ritningar utgör endast en illustration 
och kan skilja sig från det som erbjuds i verkligheten. Krispol Sp. z o.o. förbehåller sig 
rätten att när som helst göra ändringar i produktutbudet. Hänvisningar till grafiska 
element eller beskrivningar i broschyren i syftet att sälja produkter sker på säljarens 
ansvar och medför inte straffrättsliga konsekvenser ror Krispol Sp. z o.o.

Kontakta oss

GARANTI
5-ÅR*

INSTALLATION
SNABB OCH  

PROFESSIONELL

EXPERTER
KUNSKAP  

OCH EXPERTIS

KUNDTJÄNST
UNDER  

KONTROLL

www.facebook.com/KRISPOL.international

www.youtube.com/KRISPOLvideos

krispol.pl/sv
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*garantivillkoren finns tillgängliga på www.krispol.pl/sv


