
UNIVERZÁLNE VONKAJŠIE DVERE

PRODUKTY PRE  
DOMÁCNOSTI  
A PRIEMYSEL



Záruka  
pohody
KRISPOL je renomovaným poľským vý-
robcom kompletného stavebno-stolár-
skeho systému. Ponúkame komplexné, 
moderné riešenia pre domácnosti a prie-
mysel, ku ktorým patria brány, okná, role-
ty, fasádne žalúzie a vonkajšie dvere. Ide 
o energeticky úsporné a trvácne produkty, 
ktoré sú projektované pre tých, čo myslia 
na budúce úspory každodenných pre-
vádzkových nákladov.

Záruka pohody podľa KRISPOL znamená:

+ Racionálny a rýchly výber v predaj-
ných miestach

+ Energeticky úsporné brány, okná, role-
ty, žalúzie a dvere s jednoliatou fareb-
nosťou

+ Záruka 7 rokov na plastové a hliníko-
vé okná a 5 rokov na ostatné produkty 
z radu HOME*

+ Efektívny záručno-servisný systém

Najvyššiu kvalitu našej práce a produktov 
potvrdzujú certifikáty a ocenenia.

* záručné podmienky sú dostupné na internetovej stránke KRISPOL
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Univerzálne vonkajšie dvere znamenajú komfortné riešenie osvedčujúce sa v každej budove. Predstavujú dodatočný vchod, 
vďaka ktorému netreba zakaždým otvárať garážovú bránu. V časoch, keď ľudia oceňujú v prvom rade komfort a funkcionál-
nosť, sa takýto variant stáva veľmi populárny.

UNIVERZÁLNE VONKAJŠIE DVERE
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DZUM sú dodávané v jedno- alebo dvojkrídlovej verzii. Dostupné sú výplne vo forme hladkého panelu či tiež skla, ktoré umož-
ňujú ich prispôsobenie rôznym podmienkam osadenia a individuálnym potrebám investora. Široká paleta farieb RAL, ako aj 
bohatá ponuka dekorov dávajú takisto možnosť dosiahnutia vizuálnej konzistentnosti, napr. s garážovou bránou.

PRISPÔSOBENÉ VAŠEJ INVESTÍCII
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V prípade priemyselných investícií má pre komfort každodennej práce kľúčový význam ergonómia, rovnako dôle-
žitá je pritom tiež kvalita a schopnosť odolávať často náročným podmienkam. Univerzálne dvere sa aj tu osvedčia 
ideálne. Celé spektrum farebných odtieňov umožňuje takisto vizuálne zladenie produktu s každou investíciou.

VYBAVENIE PRIEMYSELNÝCH INVESTÍCIÍ
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BEZPEČNÉ A ELEGANTNÉ DVERE DO GARÁŽE

Hliníkové univerzálne dvere najčastej-
šie nachádzajú použitie ako pohodlný, 
dodatočný vchod do garáže vybave-
nej sekčnou alebo rolovacou bránou. 
Dvojkrídlové garážové dvere väčšinou 
samé plnia funkciu brány a osvedčujú 
sa najmä v miestach s atypickými pod-
mienkami osadenia. Obidva typy dverí 
musia byť zárukou účinnej ochrany ga-
ráže, dlhej životnosti, príslušnej úrovne 
izolácie, elegantného vzhľadu, ako aj 
komfortnej obsluhy. 

Vďaka širokej ponuke vzorov i fa-
rieb možno bočné aj garážové dvere 
KRISPOL ideálne zakomponovať do 
rozličných architektonických projektov. 
Svoje uplatnenie nájdu rovnako v prie-
myselných investíciách.

SYSTÉM UNIVERZÁLNYCH DVERÍ DZUM

1

2

3

Systém je dostupný pre jednokrídlové (DZU 60S) a dvojkrídlové garážové dvere 
(DZU 60D).  Dverové krídla sú vyplnené zateplenými bránovými sekciami s hrúb-
kou 40 mm. Mnohosť typov konfigurácie umožňuje elastické prispôsobenie dverí 
potrebám investície, napr. vďaka použitiu priečok a stĺpikov či tiež členenia výplne.

Dvere sú dostupné v rôznych variantoch prelisov z exteriérovej strany, môžu byť 
vyplnené sklom (jedno- alebo dvojkomorovým), ako aj hladkým hliníkovým pane-
lom typu sandwich. Konštrukcia môže byť  jedno- alebo obojstranne laminovaná 
fóliou, striekaná na farbu z palety RAL (takisto vo verzii bikolór).

PRÍDAVNÉ TESNENIE 
EPDM, TESNÍ SPOJ 
KRÍDLA S PRAHOM 

TEPELNE IZOLOVANÝ 
PRAH 

TROJKOMOROVÉ PRO-
FILY O HĹBKE 60 MM S 
TEPELNÝMI DISTANČNÝ-
MI PODLOŽKAMI 

1 2 3

PANEL S HRÚBKOU
40 mm
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Systém bočných dverí založený na profiloch s hĺbkou 51 mm. 
Výplň krídla tvoria hliníkové profily rolovacej brány alebo 
sekcie s hrúbkou 40 mm. Pre získanie jednoliateho vzhľadu 
zárubne a krídla, ako aj ideálneho súladu s opláštením ga-
rážovej brány sú profily obojstranne striekané na ľubovoľnú 
z 200 farieb RAL.

SYSTÉM DVERÍ DB 51

SYSTÉM DVERÍ DB 75

1

2

3

DODATOČNÉ KEFKOVÉ 
TESNENIE DOTESŇUJÚCE 
STYK KRÍDLA S PRAHOM

HLINÍKOVÝ PRAH

1 2

PANEL S HRÚBKOU
40 mm

PANEL S HRÚBKOU
60 mm

1 2 3

TROJKOMOROVÉ PRO-
FILY S HĹBKOU 77 MM S 
TEPELNÝMI PRIEHRAD-
KAMI

DODATOČNÉ MASKOVA-
CIE TESNENIE

TEPLÝ PRAH S TERMO-
IZOLÁCIOU

Systém DB 75 znamená dvere s hrúbkou, ktorá je zväčšená na 60 mm. Vďaka kom-
binácii teplých panelov s profilmi s hĺbkou 77 mm sa dvere dokonale osve-dčujú  v 
nízkoenergetických a pasívnych domoch. Dostupné sú vo verzii bez prelisov, ktorá 
je z exteriérovej strany striekaná alebo laminovaná fóliou.
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DIZAJN
Výplne dverových krídiel 
tvoria garážové panely 
špičkovej kvality. V ponuke 
sa nachádza väčšina vzorov 
prelisov, ktoré sú dostupné 
v kolekciách sekčných brán 
KRISPOL. Farebná paleta 
zahŕňa viac než 200 odtie-
ňov RAL, ako aj autorskú 
kolekciu laminovacích fólií, 
obsahujúcu okrem iného 
moderné drevopodobné 
vzory a metalické antracity.

PERSONALIZÁCIA UNIVERZÁLNYCH  
VONKAJŠÍCH DVERÍ (DZU 60D)

JEDNO- ALEBO DVOJ-
KOMOROVÉ SKLÁ
Možnosť namontovania 
presklenia v podobe jed-
no- alebo dvojkomorových 
tabúľ, ktoré nielen vizuálne 
ozdobia konštrukciu, ale 
osvedčia sa aj pri každo-
dennom praktickom použí-
vaní.

Univerzálne vonkajšie dvojkrídlové dvere môžu plniť funkciu gará-
žovej brány a osvedčujú sa v prípade ťažkých podmienok osade-
nia. Široká škála rozmerov a bohatá ponuka vzorov dáva možnosť 
ich prispôsobenia každému projektu domu.

TERMOIZOLÁCIA
Vysokú tepelnú a akustickú izoláciu ga-
rážových dverí zaručuje konštrukcia za-
ložená na systéme tepelne izolovaných 
profilov, ako aj výplň v podobe panelov 
s  hrúbkou 40 mm, zateplených polyure-
tánovou penou.

ROZMERY 
Široká škála rozmerov zaručuje prispôso-
benie aj v prípade atypických projektov. 

BRÁNOVÝ PANEL
Oceľový panel (40 mm) 
vyplnený polyuretánovou 
penou je zárukou dobrých 
izolačných schop-ností. 

HLADKÝ PANEL 
Dvere môžu byť vyplnené 
hladkým hliníkovým pane-
lom typu sandwich.

RENOVAČNÝ  
PROFIL
Umožňujúci konfigurovanie pro-
duktu v závislosti od existujúcich 
podmienok investície. Vďaka 
možnosti laminovania fóliou 
a RAL nástreku sa ho dá ideálne 
zladiť s farebnosťou dverí.8



BOČNÉ DVERE DB RSS

HLINÍKOVÝ PRAH
Naše bočné aj garážové dvere sú štan-
dardne vybavené diskrétnym, elegant-
ným a zároveň veľmi trvácnym hliní-
kovým prahom, ktorý je odolný proti 
poveternostným vplyvom.

BEZPRAHOVÝ VARIANT
Možnosť použitia bezprahového systému 
s kefkovým tesnením, ktorý zabezpečí po-
hodlný bezba-riérový prechod.

DODATOČNÝ  
JEDNOBODOVÝ ZÁMOK 
Dodatočný uzamykací bod dverového 
krídla výrazne zvyšuje úroveň bezpeč-
nosti.

VIACBODOVÝ ZÁMOK
Zaručuje najvyššiu bezpečnosť – pri oto-
čení kľúčom oceľové čapy a háky uzamy-
kajú dvere v nie-koľkých bodoch s rôznou 
výškou.

KOVANIA
Kovania vo farbe striebornej anódy, inox 
a RAL sú elegantným a estetickým rieše-
ním pre každý model dverí. Ich prednos-
ťou sú kľučky so štítmi s neviditeľnými 
skrutkami, a to aj z interiérovej strany.

VLOŽKA S OCHRANOU PROTI 
VLÁMANIU
K vložke s ochranou proti vlámaniu triedy 
C je pripojená kódová karta kľúča – iba na 
jej základe ho možno skopírovať.

KĽUČKA-GUĽA S 
ELEKTROZÁMKOM
Zámok môže byť vybavený elektrozám-
kom s funkciou deň / noc, ktorá umožňuje 
bezproblémové otváranie dverí, ako aj ich 
účinné zabezpečovanie, napr. na noc.

DVEROVÝ SAMOZA-
TVÁRAČ
Pohodlný mechanizmus, 
ktorý primyká dvere za uží-
vateľa. Funkciu samozatvá-
rača možno pri-spôsobiť in-
dividuálnym preferenciám, 
modifikujúc okrem iného 
rýchlosť zatvárania.

ČAPY PROTI VYVÁ-
ŽENIU
Dopĺňajú pevnú konštruk-
ciu dverí. Ich zamknutie za-
braňuje vyváženiu krídla zo 
zárubne.

VYBAVENIE 
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DVERE, AKÉ POTREBUJETE

Široké spektrum variantov dáva možnosť prispôsobenia výplne dverí existujúcim podmienkam investície.

VÝPLŇ:  
Bez drážky 
Slick

VONKAJŠIE FARBY: 
RAL / DEKOR

DOSTUPNOSŤ:  
DB51 / DZUM / DB75

VÝPLŇ:  
Hliníkové profily 
s výškou 77 mm  
RGZ/RGW

VONKAJŠIE FARBY: 
RAL / DEKOR

DOSTUPNOSŤ:  
DB51

VÝPLŇ:  
V-profilovanie Slick 
(garáž)

VONKAJŠIE FARBY: 
RAL

DOSTUPNOSŤ:  
DB51 / DZUM

VÝPLŇ:  
kazety Woodgrain

VONKAJŠIE FARBY: 
RAL

DOSTUPNOSŤ:  
DB51

VÝPLŇ:  
Dvojitá drážka 
Woodgrain

VONKAJŠIE FARBY: 
RAL / DEKOR

DOSTUPNOSŤ:  
DB51 / DZUM

VÝPLŇ:  
Dvojitá drážka 
Slick

VONKAJŠIE FARBY: 
RAL / DEKOR

DOSTUPNOSŤ:  
DB51 / DZUM

VÝPLŇ:  
Stredová drážka 
Woodgrain

VONKAJŠIE FARBY: 
RAL / DEKOR

DOSTUPNOSŤ:  
DB51 / DZUM

VÝPLŇ:  
Stredová drážka 
Slick

VONKAJŠIE FARBY: 
RAL / DEKOR

DOSTUPNOSŤ:  
DB51 / DZUM

VÝPLŇ:  
Bez drážky 
Woodgrain

VONKAJŠIE FARBY: 
RAL / DEKOR

DOSTUPNOSŤ:  
DB51 / DZUM

RC RCS RS RSS RF

RFS RAT7 RM

VÝPLNE GARÁŽOVÝCH BRÁN

10



PROFILE

VÝPLŇ:  
Dvojitá drážka 
Stucco (hliníkový plech)
VONKAJŠIE FARBY:  
RAL
DOSTUPNOSŤ:  
DB51 / DZUM

IA

VÝPLŇ:  
s dvojitým sklom
VONKAJŠIE FARBY: 
RAL
DOSTUPNOSŤ:  
DB51 / DZUM

IP D

VÝPLŇ:  
s perforovaným  
plechom
VONKAJŠIE FARBY: 
RAL
DOSTUPNOSŤ:  
DB51

IP PERFO

VÝPLŇ:  
s hliníkovou sieťkou
VONKAJŠIE FARBY: 
RAL
DOSTUPNOSŤ:  
DB51

IP SIEŤKA

VÝPLŇ:  
V-profilovanie Slick 
(priemysel)
VONKAJŠIE FARBY: 
RAL
DOSTUPNOSŤ:  
DB51 / DZUM

IM

VÝPLŇ:  
zateplený hliníkový profil 
VONKAJŠIE FARBY: RAL
DOSTUPNOSŤ:  DB51

VÝPLŇ:  
hliníkový profil “perfo”
VONKAJŠIE FARBY: RAL
DOSTUPNOSŤ: DB51

VÝPLŇ:  
zateplený oceľový profil
VONKAJŠIE FARBY: RAL
DOSTUPNOSŤ: DB51

AD APSD

VÝPLŇ:  
oceľový profil “perfo”
VONKAJŠIE FARBY: RAL
DOSTUPNOSŤ: DB51

VÝPLŇ:  
oceľový profil
VONKAJŠIE FARBY: RAL
DOSTUPNOSŤ: DB51

VÝPLŇ:  
hliníkový profil
VONKAJŠIE FARBY: RAL
DOSTUPNOSŤ: DB51

SP AS SS

VÝPLŇ:  
Dvojitá drážka 
Stucco (oceľový plech)

VONKAJŠIE FARBY: 
RAL

DOSTUPNOSŤ:  
DB51 / DZUM

IS

VÝPLNE PRIEMYSELNÝCH BRÁN
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V-PROFILOVANIE 
(RM)

KAZETOVÝ PRELIS  
(RA)

DVOJITÁ DRÁŽKA
(RC) 

STREDOVÁ DRÁŽKA
(RS)

BEZ DRÁŽKY
(RFS)

PROFILY ROLOVACEJ BRÁNY 
(T7)

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 75

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DB 51

VZORKY VÝPLNE
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SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DZUM

VZORKY VÝPLNE

BEZ DRÁŽKY
(RFS)

DVOJITÁ DRÁŽKA
(RCS)  

V-PROFILOVANIE 
(RM)

STREDOVÁ DRÁŽKA
(RSS)

PANEL
40 mm

PANEL
40 mm

PANEL
40 mm

PANEL
40 mm
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RÔZNE KONFIGURÁCIE KONŠTRUKCIÍ DZUM

Univerzálne dvere boli navrhnuté tak, aby v plnej miere umožnili zhotovenie vhodnej konštrukcie.

KONFIGURÁCIA: 
DZU 60D S HLINÍKOVÝM PANELOM

KONFIGURÁCIA: 
DZU 60S S HLINÍKOVÝM PANELOM

KONFIGURÁCIA: 
DZU 60D S HLINÍKOVÝM PANELOM 

A PRESKLENÍM

KONFIGURÁCIA: 
DZU 60S S HLINÍKOVÝM PANELOM 

A PRESKLENÍM 

KONFIGURÁCIA: 
DZU 60D S HLINÍKOVÝM PANELOM 

A PRESKLENÍM

KONFIGURÁCIA: 
DZU 60S S HLINÍKOVÝM PANELOM 

A PRESKLENÍM
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5

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE DOM

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

Táto zložka je určená na reklamné účely a nepredstavuje ponuku v zmysle zákona zo dňa 23. apríla 
1964 – Občiansky zákonník. Prezentované fotografie a výkresy produktov sú iba ilustračné a môžu sa 
líšiť od tých, ktoré sú ponúkané v skutočnosti. Krispol Sp. z o.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zaviesť 
zmeny v ponuke produktov. Odvolanie sa na grafické prvky alebo popisy uvedené v zložke s cieľom 
predaja výrobkov je vykonávané v rámci zodpovednosti subjektu, ktorý robí predaj, a nespôsobuje 
trestné dôsledky pre Krispol Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

ZÁRUKA
5 ROKOV*

MONTÁŽ
RÝCHLA 

A PROFESIONÁLNA

EXPERTI
VEDOMOSTI  

A SKÚSENOSTI

SERVIS
POD KONTROLOU

www.facebook.com/KRISPOLCeskaRepublika

www.youtube.com/KRISPOLvideos

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

krispol.pl/sk/

A
ktualizácia: 0

4.20
22

*V súlade so záručnými podmienkami dostupnými na webových stránkach krispol.pl/sk/


