
DRZWI ZEWNĘTRZNE



Aluminiowe drzwi uniwersalne najczęściej znajdują zastoso-
wanie jako wygodne, dodatkowe wejście do garażu wyposa-
żonego w bramę segmentową lub rolowaną. Dwuskrzydłowe 
drzwi garażowe zazwyczaj same pełnią funkcję bramy, szcze-
gólnie sprawdzając się w miejscach o nietypowych warunkach 
zabudowy. Oba rodzaje drzwi muszą gwarantować skuteczną 
ochronę garażu, trwałość, odpowiedni poziom izolacji, eleganc-
ki wygląd, a także komfortową obsługę. 

Konstrukcja drzwi KRISPOL oparta jest na solidnych profilach 
aluminiowych w trzech systemach. Wypełnienie drzwi stano-
wią ocieplane panele lub profile bramowe. Ich szeroka oferta 
wzorniczo-kolorystyczna sprawia, że drzwi boczne i garażowe 
KRISPOL można idealnie wkomponować w rozmaite projekty 
architektoniczne. Solidną konstrukcję uzupełniają najnowsze 
rozwiązania z zakresu automatyki i kontroli dostępu.

BEZPIECZNE I ELEGANCKIE DRZWI DO GARAŻU
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SYSTEM DRZWI UNIWERSALNYCH DZUM

1

2

3

System dostępny dla drzwi bocznych (DB) i garażowych-
-dwuskrzydłowych (DG). Wypełnienie skrzydeł to ocieplone 
segmenty bramowe o grubości 40 mm. Drzwi dostępne są 
w różnych wariantach przetłoczeń od strony zewnętrznej,  
a także wypełnienie szkłem jedno- lub dwukomorowym.  
Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania panelu gładkiego 
aluminiowego typu sandwich. Inwestor ma również możliwość 
zamówić drzwi z podzielonym wypełnieniem, przy zastosowa-
niu poprzeczek i słupków. Konstrukcja może być okleinowana  
jedno- lub dwustronnie, malowana na kolor z palety RAL  
(w wersji bikolor). Drzwi występują również w wersji bez progu.

DODATKOWA USZCZELKA EPDM USZCZEL-
NIA POŁĄCZENIE SKRZYDŁA Z PROGIEM

PRÓG IZOLOWANY TERMICZNIE

TRZYKOMOROWE PROFILE O GŁĘBOKOŚCI 
60 mm Z PRZEKŁADKAMI TERMICZNYMI
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System drzwi bocznych oparty na profilach głębokości 51 mm. 
Wypełnienie skrzydła stanowią profile aluminiowe bramy  
rolowanej lub segmenty o grubości 40 mm. Aby uzyskać  
jednolity wygląd ościeżnicy i skrzydła oraz idealną spójność  
z poszyciem bramy garażowej, profile maluje się dwustronnie 
na dowolny z 200 kolorów RAL.

SYSTEM DRZWI DB 51

DODATKOWA USZCZELKA SZCZOTKOWA 
DOSZCZELNIAJĄCA POŁĄCZENIE  

SKRZYDŁA Z PROGIEM

1

PRÓG ALUMINIOWY

2

40
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SYSTEM DRZWI DB 75

TRZYKOMOROWE PROFILE GŁĘBOKOŚCI
77 MM Z PRZEKŁADKAMI TERMICZNYMI

1

DODATKOWA USZCZELKA MASKUJĄCA

2

IZOLOWANY TERMICZNIE CIEPŁY PRÓG
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System DB 75 to drzwi zbudowane z paneli o grubości zwięk-
szonej do 60 mm. Dzięki połączeniu ciepłych paneli z profilami 
głębokości 75 mm drzwi doskonale sprawdzają się w domach 
energooszczędnych i pasywnych. Dostępne są w wersji bez 
przetłoczeń, od strony zewnętrznej malowane lub okleinowane.

PANEL GRUBOŚCI
60 mm
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Drzwi zewnętrzne uniwersalne to komfortowe rozwiązanie sprawdzające się w każ-
dym budynku. Stanowią one dodatkowe wejście, dzięki któremu nie ma potrzeby, 
aby każdorazowo otwierać bramę garażową. W czasach, kiedy w pierwszej kolejności  
ludzie cenią komfort, funkcjonalność, taki wariant staje się bardzo popularny.

DRZWI ZEWNĘTRZNE UNIWERSALNE
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DZUM występuje w wersji jedno- lub dwuskrzydłowej. Dostępne są wypełnie-
nia w formie panelu gładkiego czy też szkła, umożlwiające dopasowanie ich do 
różnych warunków zabudowy i indywidualnych potrzeb inwestora. Szeroka  
paleta kolorów RAL, a także bogata oferta dekorów, pozwala również na osiągnięcie  
wizualnej spójności. 

DOPASOWANE DO TWOJEJ INWESTYCJI
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DRZWI DB RM
V-MIKROPROFILOWANIE

DRZWI DB RA
TŁOCZENIE W KASETONY

DRZWI DB RC
POZIOME TŁOCZENIE WĄSKIE

DRZWI DB RS
POZIOME TŁOCZENIE SZEROKIE

DRZWI DB RFS
BEZ PRZETŁOCZEŃ

DRZWI DB T7
Z PROFILAMI BRAMY ROLOWANEJ

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DB 51

WZORY WYPEŁNIEŃ



WZORY WYPEŁNIEŃ

7

DRZWI GARAŻOWE DG RFS
BEZ PRZETŁOCZEŃ

DRZWI GARAŻOWE DG RCS
POZIOME TŁOCZENIE WĄSKIE

DRZWI GARAŻOWE DG RM
V-PROFILOWANIE

DRZWI GARAŻOWE DG RSS
POZIOME TŁOCZENIE SZEROKIE

PANEL
40 mm

PANEL
40 mm

PANEL
40 mm

PANEL
40 mm



Dwuskrzydłowe drzwi garażowe mogą z powodzeniem pełnić 
rolę bramy garażowej. Dzięki szerokiej siatce wymiarów i nie-
zwykle bogatej ofercie wzorniczej, drzwi te można z łatwością  
dopasować do garażu i skomponować z projektem domu.

  TERMOIZOLACJA 

Wysoką izolację cieplną i akustyczną drzwi garażowych  
zapewnia konstrukcja oparta na ciepłym systemie profili,  
izolowanych termicznie, a także wypełnienie w postaci paneli 
grubości 40 mm, ocieplonych pianką poliuretanową.

  WYMIARY 

Niezwykle szeroka siatka wymiarów zapewnia dopasowa-
nie nawet do nietypowych projektów. Najnowsze systemy  
profili pozwalają produkować drzwi garażowe o szerokości do 
2800 mm.

  DESIGN 

Wypełnienie skrzydeł drzwi stanowią najwyższej jakości panele 
garażowe. W ofercie znajduje się większość wzorów przetłoczeń 
dostępnych w kolekcjach bram segmentowych KRISPOL. Kolo-
rystyka obejmuje ponad 200 kolorów RAL, a także autorską  
kolekcję oklein, zawierającą  m.in. nowoczesne wzory drewno-
podobne i metaliczne antracyty.

DRZWI GARAŻOWE DWUSKRZYDŁOWE
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Drzwi zewnętrzne to nie tylko wygoda i komfort w codziennym 
użytkowaniu, ale także zrealizowanie swojej wizji przy-
szłej inwestycji. Personalizacja pozwala na komponowaniu  
produktu odpowiadającego wizualnie i technicznie oczekiwa-
niom inwestora.  

  POSZERZENIA

-  poszerzenia termiczne podprogowe 
-  poszerzenia aluminiowe boczne i górne w kolorze  
    konstrukcji (26 mm, 34 mm, 56 mm).

  PANEL GŁADKI 

Istnieje możliwość wypełnienia drzwi panelem gładkim  
aluminiowym typu sandwich malowanym w kolorze RAL. 

  PANEL BRAMOWY

Panel stalowy (40 mm) wypełniony pianką poliuretanową to 
gwarancja dopasowania produktu do designu bramy garażo-
wej, przy zachowaniu wysokich parametrów produktu. 

  SZYBY JEDNO- LUB DWUKOMOROWE

Możliwość zamontowania w drzwiach przeszklenia w posta-
ci szyb jedno- lub dwukomorowych, które wizualnie ozdobią 
konstrukcję, ale będą też sprawdzać się w praktycznym  
użytkowaniu na co dzień. 

SPERSONALIZUJ SWOJE DRZWI
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DRZWI BOCZNE DB RSS

PRÓG ALUMINIOWY

Nasze drzwi boczne i garażowe 
standardowo wyposażone są w 
dyskretny i elegancki, a zarazem 
bardzo trwały i  odporny na warunki  
zewnętrzne próg aluminiowy.

OPCJA BEZPROGOWA

Możliwość zastosowania systemu 
bezprogowego z uszczelką szczotko-
wą, który zapewni wygodne przejście 
bez ograniczeń.

DODATKOWY ZAMEK 
JEDNOPUNKTOWY 

Dodatkowy punkt ryglowania skrzy-
dła drzwiowego znacząco podnosi  
odporność drzwi bocznych na  
włamanie.

ZAMEK WIELOPUNKTOWY

Zapewnia najwyższe bezpieczeń-
stwo – przy przekręceniu klucza sta-
lowe trzpienie i haki ryglują drzwi  
w kilku punktach o różnej wysokości.

OKUCIA

Okucia w kolorze anody srebrnej, 
INOX i RAL są eleganckim, este-
tycznym rozwiązaniem do każdego  
modelu drzwi. Ich zaletą są klamki z 
szyldami o niewidocznych śrubach, 
także od strony wewnętrznej.

WKŁADKA ANTYWŁAMANIOWA 

Do wkładki antywłamaniowej klasy  
C dołączona jest karta kodowa klucza 
- wyłącznie na jej podstawie można 
go skopiować.

GAŁKO-KLAMKA  
Z ELEKTROZACZEPEM 

Zamek może być wyposażony w 
elektrozaczep z funkcją dzień / noc, 
która umożliwia swobodne otwiera-
nie drzwi, a zarazem skuteczne ich 
zabezpieczanie, np. na noc. 

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY 

Wygodny mechanizm domykający  
drzwi za użytkownika. Działanie  
samozamykacza można dostoso-
wać do indywidualnych preferencji,  
modyfikując m.in. szybkość zamy-
kania.

TRZPIENIE ANTYWYWAŻENIOWE 

Uzupełniają mocną konstrukcję drzwi. 
Ich zamknięcie uniemożliwia wywa-
żenie skrzydła z ościeżnicy.
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WYPOSAŻENIE



11



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU

PARTNER PROGRAMÓW

KRISPOL Sp. z o.o., ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września, tel. +48 61 662 41 00, e-mail: biuro@krispol.pl
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Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny. Przedstawione zdjęcia i rysunki produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić 
się od oferowanych w rzeczywistości. KRISPOL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowa dzenia zmian w 
ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione w folderze elementy graficzne 
lub opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na odpowiedzialność podmiotu dokonującego tej 
sprzedaży i  nie rodzi skutków karnych dla KRISPOL Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

GWARANCJA
5 LAT

MONTAŻ
SZYBKI I PROFESJONALNY

EKSPERCI
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

SERWIS
POD KONTROLĄ

facebook.com/KRISPOLpl

youtube.com/c/KRISPOLofficial

instagram.com/krispolpl

twitter.com/krispolpl

linkedin.com/company/krispol-sp-z-o-o

krispol.pl

WYMIANA
STOLARKI
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