UȘI SECŢIONALE
INDUSTRIALE

PRODUCTS FOR BUSINESS

KRISPOL – UN PARTENER PE CARE TE POŢI
BAZA ÎN AFACERI
Compania KRISPOL este un producător de talie Europeană pentru uși secţionale și tâmplărie
din aluminiu, în permanentă căutare de soluţii tehnice avansate ce se îmbină cu elemente
pronunţate de design. Avem două facilităţi de producţie moderne, cu linii de producţie pentru
subansamble, un sistem performant de ambalare și testare a calităţii. Ușile noastre secţionale
sunt vândute în mai bine de 10 ţări din Europa și parcurg în procesul de livrare peste 2 milioane
de kilometri în fiecare an.
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USĂ SECŢIONALĂ K2 IA

KRISPOL
UȘI PENTRU CLIENŢI CARE VOR MAI MULT

SOLUŢII DE ÎNCREDERE PENTRU COMPANII
NOI AVEM GRIJĂ DE TOATE ASPECTELE

INSTALARE
PROFESIONALĂ ȘI RAPIDĂ

ÎNTREŢINERE ȘI SERVICE
TOTUL ESTE
SUB CONTROL

PRODUSE
FABRICATE
PE COMANDĂ

Procesul de fabricaţie bazat pe

Întreţinerea

trebuie

Dacă aveţi nevoie de uși cu con-

cele mai noi tehnologii, permite

făcută de către personalul au-

figuraţii non-standard sau căi de

o configurare rapidă a tuturor

torizat KRISPOL din cadrul par-

rulare cu aplicaţii speciale, veţi

comenzilor. Din aceasta cauză,

tenerilor. Garantăm pentru un

găsi soluţia prin intermediul par-

termenul de producţie este efici-

produs de înaltă clasă, pentru

tenerilor KRISPOL. Facilităţile

entizat și produsele comandate

durabilitatea lui, pentru instalare

noastre de producţie oferă cea

pot fi instalate în cel mai scurt

și întreţinere profesionala.

mai bună calitate în realizarea

timp.

periodica

ușilor pe comandă cu normele
de siguranţă în vigoare.

IŢI PREŢUIM AFACEREA

www.krispol.eu

USĂ SECŢIONALĂ K2 IM

Oferim clienţilor noștri soluţii inovatoare potrivite pentru fiecare aplicaţie, de
la un mic atelier și pâna la depozite sau
facilităţi de producţie industriale. Pentru fiecare tip de investiţie este la fel de
important să oferim siguranţă și condiţii confortabile de dezvoltare a afacerii.
Ușile noastre din categoria FIRM sunt
special fabricate sa întrunească aceste
condiţii.
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TIPURI DE
UȘI SECŢIONALE

Alegerea unei uși secţionale industriale depinde de tipul de aplicaţie și locul unde este
instalată. Ușile secţionale din otel sunt alegerea ideala pentru spatii cu destinaţie
industrială și sunt produse două modele: K2 IS și K2 IM. Modelul cu dungi orizontale
(K2 IS) este ales deseori pentru spatii industriale de producţie sau depozite. Ușile
secţionale cu un design special având striuri dese tip Microprofile (K2 IM) sunt folosite
mai des în proiectele cu un design modern.
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Secțiunile de ușă au o grosime de 40 mm și sunt umplute cu spumă poliuretanică. Usile
K2 IRFS 60, K2 IRCS 60 sunt recomandate pentru clădirile care necesită izolare termică
ridicată. Sunt construite din panouri simple de 60mm și au un sistem dezvoltat de
etanșare perimetrală - etanșarea dublă pe panoul inferior și etanșarea laterală cu două
buze. În afară de tipul de usi din oțel , comercializm de asemenea usile din aluminiu K2
IA si K2 IP. Usile K2 IA cu relief ingust arata identic cu omologul lor din otel K2 IS, dar
sunt mai usoare si au o clasa mai mare de rezistență la coroziune. Ușile K2 IP reprezintă
o alternativă interesantă pentru ușile pline. Sunt caracterizate de un design modern, ele
expun interiorul clădirilor și oferă mai mult lumina zilei înăuntru.

PANOURI PENTRU UȘILE SECŢIONALE (de la stânga la dreapta):
Panel IS/IA, Panel IM, Panel IRFS 60, Panel IPS, Panel IPD, Panel IPT

USĂ SECŢIONALĂ DIN OTEL K2 IS

USA SECŢIONALĂ INDUSTRIALĂ K2 IA
aluminiu cu panouri vitrate

USA SECŢIONALĂ INDUSTRIALĂ K2 IM
panou din oţel tip Microprofile cu panouri vitrate

USA SECŢIONALĂ INDUSTRIALĂ K2 IP
numai din panouri vitrate
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PANOURI
PERSONALIZATE
Panourile din oțel cu ferestre sau panourile vitrate din profile din aluminiu reprezintă o
soluție practică. Vitrarea poate fi simplă sau dubla cu plexiglas normal sau rezistent la
abraziune. Ușile secționale industriale cu secțiuni vitrate pot deservi ateliere auto, spații
comerciale sau pot separa discret spații din aceeași clădire, fiind disponibile cu sticlă
acrilică mată, colorată sau sablată.

PANOU VITRAT IP CONTINUU
Ușa secţională poate inlocui vitrina unui
spaţiu comercial, graţie panoului vitrat
continuu.

PANOURI DE USA SECTIONALA REZIDENTIALA
Finisajele si designul folosit la usile sectionale rezidentiale, sunt de asemenea
disponibile in varianta industriala.

UȘI SECŢIONALE INDUSTRIALE DIN OŢEL CU FERESTRE
Provide more daylight and improve work conditions.
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UȘI SECŢIONALE INDUSTRIALE K2 IP CU PLASĂ DIN ALUMINIU

PANOURI PERSONALIZATE (de la stânga la dreapta): IS/IA cu fereastră,
IP cu vitrare dublă, IP cu pauză termică, IP cu tablă perforată, IP cu plasă din aluminiu

O foaie perforată poate fi de asemenea utilizată pentru secțiunile IP, este deosebit de
bună pentru interioarele care au nevoie de ventilație. Recomandăm secțiuni IP însoțite de
o plasă de aluminiu pentru facilități cum ar fi garajul subteran, unde eficiența ventilației
ar trebui să fie foarte mare. Am făcut toate ușile în funcție de dimensiunea indicată și de
culoarea dorită disponibilă din peste 200 de culori RAL. Mai mult decât atât, dispunem de
o mare varietate de furnir pentru uși din panouri de garaj.
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APLICAŢII
LA SCARĂ LARGĂ

Experienţa și sistemul performant de producţie ne permit să găsim rezolvări celor
mai diferite situaţii și provocări. Stim ca fiecare centimetru este preţios, de aceea vă
ajutăm să optimizaţi la maxim spaţiul disponibil. Furnizam 11 aplicaţii de căi de rulare
pentru ușile secţionale industriale. Acestea includ șine verticale, soluţii pentru clădiri
cu buiandrug îngust sau foarte înalt și pentru clădiri cu tavan înclinat.
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Ne dezvoltam in mod constant
si actualizam produsele noastre. Usile pietonale incorporate
in porti sau cele pietonale alaturate faciliteaza accesul in cladiri
sau spatii fara a mai fi nevoie de
a utiliza poarta.
Utilizam materii prime de cea
mai buna calitate si automatizari ai unor producatori de
renume,toate acestea in scopul
durabilitatii si fiabilitatii produselor ,spre satisfactia clientilor
nostri.

UȘI SECŢIONALE INDUSTRIALE K2 IP CU PLASĂ DIN ALUMINIU

UȘI PIETONALE
Ușile pietonale se încadrează în funcţionalitatea și designul ușii secţionale. Ușurează
utilizarea de zi cu zi a ușii secţionale industriale.

PIETONALĂ ALĂTURATĂ
O intrare suplimentară în clădire, ce respectă designul ușii secţionale și gradul
ridicat de izolaţie.
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TEHNLOGIE
AVANSATĂ

Veţi găsi în oferta KRISPOL, soluţii moderne și de durată pentru compania dumneavoastră. Cele mai noi tehnologii și cele mai bune materii prime sunt folosite pentru
producţia ușilor secţionale industriale. Fiecare furnizor trece printr-un atent proces de
testare și verificare. Preţuim soluţiile profesionale, componentele de bună calitate, un
control strict al calităţii și livrarea produselor în timp util. Din această cauză avem garanţia că fiecare produs ce părăsește fabrica noastră este de cea mai bună calitate și va
ajunge la dumneavoastră în cea mai bună stare.
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GRIJĂ PENTRU
SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ
Reţeaua de Parteneri autorizaţi KRISPOL, vă garantează cele mai bune servicii de
consultanţa tehnică de vânzări personalizate pe nevoile dumneavoastră, precum și
servicii de instalare și întreţinere post vânzare. Compania dumneavoastră este foarte
importantă pentru noi, de aceea KRISPOL dorește să vă ofere garanţia unor produse
sigure și de calitate, conforme cu toate normativele Europene în vigoare.

USA SECŢIONALĂ K2 IS CU PANOURI DIN ALUMINIU VITRAT

SISTEM ANTIEFRACŢIE
Soluţia perfectă pentru a împiedica
pătrunderea în clădire prin ridicarea ușii
din exterior.

SISTEME DE PROTECŢIE ȘI SIGURANŢĂ
Fiecare ușă secţională industrială este echipată standard cu sisteme de siguranţă la
ruperea arcurilor sau a cablurilor.

ACŢIONĂRI ELECTRICE CONFORTABILE
Diferitele opţiuni disponibile pentru acţionările electrice, garantează siguranţă și
confortul utilizatorului.
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www.youtube.com/KRISPOLvideos

www.facebook.com/KRISPOLpl

Partener autorizat KRISPOL

Krispol Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, Poland, tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48,
e-mail: biuro@krispol.pl, w w w.krispol.pl

Data de tiparire a broșurii 13.10.2020

Această broșură este folosită în scopul promovării produselor. Imaginile și desenele ușilor secționale sunt demonstrative și pot diferi în funcție de configurația solicitata.
Krispol Sp. z o.o. își rezervă dreptul sa modifice configurația produselor fără notificare prealabilă. Orice referire
la elemente grafice sau descrieri prezentate în aceasta
broșură în scopul promovării și vânzării produselor, reprezintă responsabilitatea vânzătorului și nu produce efecte
de natură juridică asupra Krispol Sp.

www.krispol.eu

