
ŽALUZIE A ROLETY

VÝROBKY PRO DŮM



VŠECHNY TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
OD JEDNOHO VÝROBCE

Firma KRISPOL nabízí konzistentní barvy pro všechny komponenty stavebního 
truhlářství. Vnější stínění lze přesně přizpůsobit oknům, garážové bráně i vstupním 
dveřím. Díky bohaté barevnosti budou všechny komponenty dokonale přizpůsobeny 
potřebám a charakteru budovy. Realizujeme všechny originální a kreativní nápady 
našich klientů, pomáháme uskutečňovat sny.

KDY SE ROZHODNOUT?

 Dostatečný prostor pro montáž.
 Možnost vhodné izolace styčných bodů komponentů výrobku se stěnou.
 Zajištění svobodného přístupu za účelem údržby.

Fasádní žaluzie a venkovní rolety se jako každý stavební výrobek vyznačují 
specifickými podmínkami pro zabudování. Vhodná příprava stavebních otvorů 
musí zohledňovat především:

Každý typ fasádních žaluzií nebo venkovních rolet vyžaduje jinou přípravu, proto 
stojí za to požádat technického poradce v prodejně, aby určil podmínky pro 
konkrétní investici.
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ŽALUZIE NEBO 
ROLETA?
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V dnešní době se téměř všichni stavebníci rozhodnou pro montáž okenního stínění. K nejoblíbenějším řešením patří 
žaluzie a rolety. Hlavní úlohou stínění je ochrana proti slunečnímu světlu a zajištění soukromí v místnostech. 
Oba výrobky se montují vně budovy, čímž nezasahují do designu a funkčnosti interiéru. 

V závislosti na vybraném řešení – plní také další důležité funkce, např. výhodou venkovních rolet jsou vynikající 
tepelněizolační vlastnosti, zatímco u žaluzií lze libovolně upravovat množství světla dopadajícího do interiéru.  

Před rozhodnutím zvažte, jakého účinku chcete dosáhnout.
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Určitě stojí za to, abyste se seznámili s konstrukcí žaluzie pro lepší pochopení jejího fungování a věděli, 
na které prvky si musíte dát pozor při výběru typu žaluzie a jejích barev.

ŽALUZIE

MASKOVACÍ KRYT

V závislosti na typu žaluzie a způsobu zabudování může být
skryt pod omítkou nebo viditelný – pak může být nalakován 
na jednu z vybraných barev RAL.

ELEKTRICKÝ POHON

Přenáší točivý moment na ložiska navíjející pásku 
odpovědnou za zvedání a spouštění a řídí úhel sklonu 
lamel. Motory můžete ovládat kabelem nebo rádiem.

HORNÍ PROFIL

V něm je umístěn pohonný systém skládající se 
z elektrického pohonu a navíjejících ložisek.

SADA PRO UPEVNĚNÍ ŽALUZIE

Sada horních držáků, na které se montuje celá konstrukce 
žaluzie. V závislosti na typu jsou dodatečně vybaveny 
nástavci pro upevnění krytů.

DOPLŇKY

Sada textilních pásek a žebříků zajišťujících správné 
rozmístění lamel a způsobující správný pohyb žaluzií. 
Podle tvaru lamel je k dispozici v černé nebo šedé barvě.

BOČNÍ VEDENÍ

Vyrobeno z hliníku a opatřeno PVC těsněním zajišťujícím 
správný prokluz a vedení lamel. V závislosti na typu žaluzií 
namontovaných na držácích vyvedených z podkladu nebo 
plně namontovaných na okna nebo dveře. K dispozici  
v barvách RAL.

LAMELY

Vyrobeny z hliníku a pokryty laky odolnými proti povětrnostním 
vlivům. V závislosti na systému mají průřez ve tvaru písmene 
C nebo Z (C80 a Z90). K dispozici v 8 barvách.
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DESIGN A  
KONTROLA SVĚTLA  
V JEDNOM ŘEŠENÍ

Žaluzie účinně chrání proti slunečnímu světlu, a tímto proti 
nadměrnému vytápění místností. Výhodou tohoto řešení je možnost 
libovolného nastavení množství světla dopadajícího do interiéru  
- vše díky změně úhlu nastavení lamel. Kromě toho také chrání 
proti obtěžujícímu hluku.

Toto designerské řešení nachází použití v moderním stavebnictví,  
ve kterém se objevují velké prosklené plochy. Plní své funkce,  
a navíc hraje důležitou úlohu v celkovém vzhledu budovy.

SVĚTELNÝ KOMFORT

Za zmínku stojí, že žaluzie zajišťují účinnou tepelnou ochranu  
a pomáhají při provozu klimatizace. Mezi povrchem lamely a sklem 
vzniká tepelná bariéra, tj. vzduchový polštář, který zpomaluje výměnu 
tepla. Díky tomu můžete při venkovní teplotě 35 °C snížit vnitřní  
teplotu v budově dokonce o 10 °C.

U energeticky úsporných a pasivních budov se na jižní straně 
používají velké prosklené plochy, které jsou vystaveny nadměrnému 
slunečnímu záření. V tomto případě použití žaluzií chrání proti 
nadměrnému světlu a také dává pocit soukromí.

Žaluzie si získávají oblibu na polském trhu. Je to moderní prvek, který 
dodává hmotě budovy lehkost. Montují se zvenčí a jsou určeny pro 
objekty s velkými prosklenými plochami nebo skleněnými fasádami.
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BALÍČEK VÝHOD
  Lehká a jednoduchá hliníková konstrukce
  Ochrana a termoregulace
  Vysoká třída lakových povlaků
  Plynulé ovládání



DOSTUPNÉ SYSTÉMY

STANDARDNÍ ŽALUZIE   
S PROFILEM C80 / Z90

ŽALUZIE RO ZABUDOVÁNÍ   
S PROFILEM C80 / Z90

PŘEDSAZENÁ ŽALUZIE 
S PROFILEM C80 / Z90
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ÚDRŽBA
Z VNĚJŠÍ STRANY 

BUDOVY

SCHRÁNKA SKRYTÝ 
V NADPRAŽÍ
HLINÍKOVÁ

ÚDRŽBA
Z VNĚJŠÍ STRANY 

BUDOVY

NEZABUDOVANÁ 
SCHRÁNKA STRANY

SCHRÁNKA
ZABUDOVANÁ
Z OBOU STRAN

SCHRÁNKA
ZABUDOVANÁ

Z JEDNÉ STRANY
(Z VNITŘKU)

SCHRÁNKA
ZABUDOVANÁ

Z JEDNÉ STRANY
(Z VNĚJŠKU)

ÚDRŽBA
Z VNĚJŠÍ STRANY 

BUDOVY



KAŽDODENNÍ KOMFORT A SPOLEHLIVOST
Fasádní žaluzie vám umožňují libovolně kontrolovat světlo dopadající 
do interiéru a zajišťují tak komfort, jaký očekáváte ve svém vysněném 
domě. Pohodlí každodenního použití ovlivňuje především dobře vybraná  
a sestavená automatika, široké možnosti umožňují přizpůsobit ji  
vašim požadavkům.

PLYNULÉ A INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ VAŠICH ŽALUZIÍ
Moderní, tichý a odolný pohon je zárukou spokojenosti s výrobkem. 
Umožňuje plynule přizpůsobit polohu lamel aktuálním atmosférickým 
podmínkám, efektivně chrání výrobek proti poškození, detekuje např. 
námrazu nebo usazování sněhu mezi lamelami.

POHODLÍ NA DOSAH RUKY
Ovládání fasádních rolet nebylo nikdy tak snadné díky intuitivním 
dálkovým ovladačům. Zařízení vám umožňují nastavit žaluzie do 
jakékoli polohy, můžete je také spárovat s aplikací ve smartphonu.

PŘIZPŮSOBENÍ SVÉMU RYTMU
Moderní fasádní žaluzie můžete naprogramovat podle svého denního 
rytmu. Budou se automaticky zvedat nebo spouštět večer, můžete  
je přizpůsobit spánku svých dětí nebo danému ročnímu období. 
Žaluzie mohou také napodobovat přítomnost členů domácnosti 
během prázdnin nebo delší služební cesty. Je to další bezpečnostní 
hledisko, které se vyplatí zvážit.

MODERNÍ
AUTOMATIKA PRO ŽALUZIE
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Inteligentní systémy budou podporovat kabelové nebo 
bezdrátové ovladače, které si vyberete pro své žaluzie, 
rozhodněte se, na čem vám záleží:

NASTAVENÍ DALŠÍ POLOHY ŽALUZIÍ
Možnost nastavení žaluzií v libovolné výšce (např. napůl otevřené), 
která závisí na individuálních preferencích členů domácnosti,  
a pak uvedení žaluzií do takové polohy.

SENZORY POČASÍ
Například – vítr, déšť nebo sluneční světlo, které mění polohu 
žaluzií v reakci na změny počasí.

SIMULACE PŘÍTOMNOSTI ČLENŮ DOMÁCNOSTI
Tato funkce spočívá v automatickém, naprogramovaném 
scénáři pro jednotlivé žaluzie ve stanoveném čase a jeho 
přehrávání, když jste pryč. Díky této funkci bude váš dům 
účinně odrazovat potenciální lupiče.

Abyste plně využili širokých možností automatiky a přizpůsobili 
ji vlastním požadavkům, nejlépe si při výběru fasádních žaluzií 
pohovořte s profesionálem. Pamatujte, že po definitivním výběru 
je prodejce povinen dodat schéma přípravy elektrické instalace.

NEŽ SE ROZHODNETE, POZNEJTE MOŽNOSTI

SYSTÉMY, KTERÉ SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ

ZPŮSOBY OVLÁDÁNÍ VYHRAZENÉ PRO FASÁDNÍ ŽALUZIE:

–  Rádiové ovládání  – umožňuje ovládat žaluzie pomocí 
nástěnných vysílačů nebo přenosných dálkových ovladačů.

–  Obousměrné rádiové ovládání – pohodlné a intuitivní řešení, 
které umožňuje uživateli ovládat žaluzie také z chytrého 
telefonu nebo tabletu. V aplikaci se zobrazí zprávy o aktuálním 
stavu systému.

–  Kabelové ovládání – zde, stejně jako v případě venkovních 
žaluzií, se na stěnu montují tlačítkové přepínače nebo spínače 
se zabudovanými hodinami.

Dalším prvkem, který ovlivňuje bezpečnost používání fasádních žaluzií, je vybavení výrobku senzory větru, které jsou nezbytné pro 
zajištění správné funkčnosti. Po překročení nastavených parametrů navinou žaluzii a chrání tak konstrukci proti poškození.
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NAVÍJECÍ HŘÍDEL

VODÍTKA

SCHRÁNKA

PANCÍŘ

SPODNÍ LIŠTA

ROLETY

Na co byste si měli dát pozor při objednávání rolet? 
Určitě se seznamte s jejich konstrukcí a vědomě 
se rozhodněte.

V závislosti na typu rolety a způsobu 
zabudování může být skrytá pod omítkou 
nebo viditelná – pak je možné lakování 
v libovolné barvě nebo dýhování v barvě 
vybrané z několika desítek vzorů.

Na kterou se navíjí pancíř.

POHON

Namontovaný na navíjecí hřídel může 
být ruční nebo elektrický.

Skládá se z hliníkových profilů vyplněných 
polyuretanovou pěnou. K dispozici ve třech 
provedeních výšky profilu, ve více než 20 
atraktivních vzorech a barvách.

Zakončená těsněním, může být vybavena 
dalšími ochranami. Je to stabilizační 
prvek pancíře.

V závislosti na systému hliníková nebo  
z PVC, vybavená kartáčovým těsněním pro 
zajištění plynulého a tichého provozu rolety.
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BEZPEČNÉ ROLETY

Druhým alternativním řešením je baskvilový uzávěr umístěný 
ve spodní liště. Ovládá se pomocí klíče a jeho blokovací 
mechanismus funguje stejným způsobem jako ten, který  
se nachází v automatické závoře.

Rolety s ručním pohonem mohou být vybaveny dvěma typy 
bezpečnostních mechanismů. První z nich se nejčastěji používá 
a nevyžaduje další údržbu – automatická závora. Jak už název 
napovídá, při zavírání žaluzií se ocelové závory umístěné ve 
spodní liště automaticky uzamknou ve vodítkách. Mechanismus 
je zkonstruován tak, že aby jej bylo možné odemknout, musí se 
pancíř začít zvedat ze strany pohonu. V opačném případě závory 
zůstanou ve vodítkách a budou bránit zvednutí pancíře z vnějšku.U rolet s elektrickým pohonem se jedná o tzv zamykací ramena. 

Takto se nazývají prvky umístěné ve schránce. Je to pevné 
spojení hnací hřídele a pancíře rolety, které brání zapáčení  
a zvednutí pancíře z vnějšku.

Po překonání alarmu musí zloděj čelit roletě, kterou můžete 
vybavit dalšími bezpečnostními prvky. Máte na výběr několik 
řešení a jejich výběr závisí na typu rolet, které jste si vybrali.

Vynikající ochrana proti zvednutí pancíře zvenčí dostupná u rolet 
s elektrickým pohonem.

Uzamkne pancíř po úplném spuštění a odemkne při otevření pomocí 
pásky nebo provázku. Používá se u rolet s ručním pohonem.

Rolety s elektrickým pohonem mohou spolupracovat s inteligentními 
instalacemi – alarmy a hromadným ovládáním. Mohou také 
pracovat samostatně, simulovat přítomnost členů domácnosti.

Funkce detekce překážek zabudovaná do elektrických pohonů 
je určena pro ochranu uživatelů a zařízení. Když je zjištěna 
překážka, mechanismus zatáhne brnění a v případě zamrznutí 
zastaví motor.

DVOJITÁ OCHRANA

UZAMYKACÍ RAMENA

INTEGRACE S ALARMEM

AUTOMATICKÝ ZÁMEK
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VENKOVNÍ ROLETY  
ÚČINNÁ OCHRANA,
ESTETIKA A DISKRÉTNOST

Venkovní rolety mají vynikající tepelněizolační vlastnosti, které oceníte 
zejména v zimě. Umožňují omezit náklady na vytápění domu, právě 
okny uniká nejvíce tepla – až několik procent! Prostor mezi oknem 
a spuštěnou roletou tvoří tepelnou izolaci čili tzv. vzduchový polštář. 
Výsledkem je to, že teplo zůstane uvnitř budovy, což se měřitelně 
promítá do výše účtů a snižuje tak náklady na vytápění dokonce  
o několik procent. Venkovní rolety také skvěle chrání proti hluku.

Dokonce i okna nejvyšší kvality stojí za to vybavit
roletami. Kromě funkce izolace značně zvyšují 
každodenní komfort života.



NADOKENNÍ ROLETY
Další typ rolet je ideální pro dům v nedokončeném stavu, kde 
rolety nebyly naplánovány v projektu. Nadokenní rolety se 
montují do otvoru společně s oknem. Mohou se také používat 
při renovaci a výměně oken. Stejně jako v případě rolet pro 
zabudování lze nadokenní roletovou schránku po montáži skrýt 
pod omítku. U nadokenních rolet pamatujte, abyste při nákupu 
oken zohlednili výšku roletové schránky.

FASÁDNÍ ROLETY
Pokud je dům již dokončen a není třeba měnit okna, nejlepším 
řešením bude montáž fasádních rolet. Montují se na zeď,  
nad okenní otvor. Tento způsob montáže nemusíte plánovat 
v projektu budovy a samotné rolety můžete přizpůsobit všem 
typům oken. Roletovou schránku můžete nalakovat na jednu  
z více než 200 barev RAL nebo dýhovat (KALIMA RS), díky  
čemuž bude estetickým prvkem domu.

ROLETY PRO ZABUDOVÁNÍ
O nákupu rolet nejlépe rozhodněte ve fázi projektování 
domu. Některé modely rolet naplánujte v projektu a předem 
připravte okenní otvory. Použijte vhodný tvar nadpraží, 
do kterého se namontuje roletová schránka. Je tomu tak 
u rolet pro zabudování, které jsou ideální pro energeticky 
úsporný nebo pasivní dům. Jejich předností je možnost 
zabudování roletové schránky, které zcela odstraňuje 
tepelné mosty. Po montáži jsou roletové schránky 
zabudovány pod omítkou a zcela neviditelné.

ROLETA PRO ZABUDOVÁNÍ S PVC REVIZÍ

Tento model rolety umožňuje použití LED podsvícení po 
celé šířce schránky.

Promyšlená, kompaktní konstrukce, která vznikla kombinací 
dvou různých materiálů – hliníku (schránka, vodítka a pancíř)  
a PVC (revizní otvor). Tato hybridní roleta pro zabudování je 
tuhá a funkční konstrukce spodního profilu, do kterého je revizní 
otvor „vstřikován“ na místo, nevyžaduje další šrouby nebo nýty 
a barvou nebo dýhou je přizpůsoben oknu nebo dveřím. PVC 
revizní otvor poskytuje výjimečnou tuhost dokonce i při velké 
šířce a rozměrech rolet.
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SCHRÁNKA
ZABUDOVANÁ

Z JEDNÉ STRANY
(Z VNĚJŠKU)

NEZABUDOVANÁ
SCHRÁNKA

STRANY

SCHRÁNKA
ZABUDOVANÁ

Z JEDNÉ STRANY
(Z VNITŘKU)

ÚDRŽBA 
Z VNITŘNÍ

MÍSTNOSTI

SCHRÁNKA
ZABUDOVANÁ
Z OBOU STRAN

ÚDRŽBA 
Z VNĚJŠÍ STRANY 

BUDOVY

ÚDRŽBA Z VNĚJŠÍ 
STRANY BUDOVY

SCHRÁNKA SKRYTÝ  
V NADPRAŽÍ
HLINÍKOVÁ

SCHRÁNKA SKRYTÁ  
V NADPRAŽÍ
PVC REVIZE

ŠIKMÁ
SCHRÁNKA 45º

HLINÍKOVÁ

ZAOBLENÁ
SCHRÁNKA
HLINÍKOVÁ

ÚDRŽBA
Z VNĚJŠÍ STRANY

BUDOVY

INOVACE



SLUNCE NA DÁLKOVÝ OVLADAČ
Není pochyb o tom, že automatické rolety jsou již standardem. 
Zajišťují pohodlí, usnadňují šetřit energii a zlepšují účinnost 
ochrany proti vloupání. Stojí za to využít širokých možností 
automatiky a přizpůsobit její možnosti vlastním potřebám.

TYPY MOTORŮ PRO ROLETY
Motory pro venkovní rolety se umísťují do ocelové navíjecí 
hřídele, na kterou je navíjen pancíř při zvedání rolety. Pohony 
se liší mj. výkonem, který závisí na velikosti a hmotnosti 
rolety, způsobem ovládání a také způsobem nastavení tzv. 
koncových poloh rolety (míst, kde se roleta zastaví, když je 
úplně zvednutá nebo spuštěná). Při výběru motorů k roletám 
dávejte pozor, zda jsou vybaveny tzv. detekční funkcí. Funkce 
zastaví motor rolety, jakmile zjistí zvýšený odpor. Chrání 
to motor proti přetížení a roletu proti poškození, např. při 
zamrznutí pancíře.

PŘIJÍMAČE
Rádiem ovládané motory musí být vybaveny přijímači čili 
zařízeními přijímajícími signály z vysílače. Pokud si od začátku 
vyberete dálkové ovládání, prodejce vám doporučí motory 
se zabudovaným radiopřijímačem. Pokud změníte způsob 
ovládání z kabelového na rádiové, budete si muset zakoupit 
samostatné přijímače. Obvykle se montují do zapuštěné 
krabice pod přepínačem.

MODERNÍ 
AUTOMATIKA PRO ROLETY

16



Kabelové a bezdrátové ovladače mohou být v závislosti na 
výrobci a typu vybaveny mnoha dalšími možnostmi:

NASTAVENÍ DOPLŇKOVÉ POLOHY ROLET
Možnost nastavení rolet v libovolně vybrané výšce (např. napůl 
otevřené), která závisí na individuálních preferencích členů 
domácnosti, a pak uvedení rolet do takového uspořádání.

SENZORY POČASÍ
Například – větru, deště nebo slunečního světla, které mění 
polohu rolet v závislosti na změně počasí.

SIMULACE PŘÍTOMNOSTI ČLENŮ DOMÁCNOSTI 
Tato funkce spočívá v automatickém, naprogramovaném 
pohybu rolet – kopírování přirozeného chování uživatele tím,  
že se po určitou dobu zaznamenává každé ruční otevření  
a zavření rolet a pak se přehrává vzniklý scénář.

Abyste plně využili širokých možností automatiky a přizpůsobili  
ji vlastním požadavkům, nejlépe si při výběru rolet pohovořte  
s profesionálem. Po konečném výběru je prodejce povinen vám 
předat schéma elektrické instalace. Zajistěte také, aby rolety 
i automatika pocházely od renomovaných výrobců.

NEJNOVĚJŠÍ 
TECHNOLOGIE 

INTELIGENTNÍ SYSTÉMY 

VYBERTE SI SVŮJ ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ

– „Smíšené“ řešení – tlačítkové přepínače u každé rolety  
   spárovány s dálkovým ovladačem pro celou skupinu rolet.

–  Rádiové ovládání  – roleta se ovládá pomocí nástěnných 
nebo přenosných vysílačů – tzv. dálkových ovladačů. 

–  Kabelové ovládání – při kterém se rolety ovládají pomocí 
nástěnných tlačítkových přepínačů nebo spínačů se 
zabudovaným časovačem.

Nejnovějším řešením v oblasti automatiky rolet je obousměrné 
rádiové ovládání. Jeho jedinečnou výhodou je okamžitá 
zpětná vazba uživateli. V praxi to znamená, že v aplikaci  
se zobrazí zpráva o provedení (nebo neprovedení) příkazu  
a o aktuálním stavu systému. V takovém případě můžete 
dálkový ovladač nebo nástěnný vysílač nahradit tabletem  
nebo smartphonem. Moderní automatiku k roletám můžete 
také připojit k systému „inteligentního domu“ (SIRI, Google, 
Alexa, IFFT), který umožňuje komplexní řízení všech systémů  
v domácnosti, včetně brány, osvětlení, větrání, a dokonce  
i radiotelevizního zařízení.
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Obrovská paleta možností barev a designu vám umožní 
sladit všechny truhlářské výrobky podle vlastního vkusu, 
včetně barev žaluzií a rolet.

Více inspirací najdete na:
krispol.pl/cs/galerie

VYBERTE SI  
SVOU BARVU
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BARVY ROLET

BARVY ŽALUZIÍ

VARIANTY POVRCHOVÉ ÚPRAVY:
Pancíř rolety – dostupný ve více než 20 barvách. Kryt, vedení  
a spodní lišta, stejně jako jiné výrobky KRISPOL, jsou dostupné 
ve více než 200 barvách RAL a několika desítkách dýh 
odpovídajících všem truhlářským výrobkům.

DOSTUPNÉ BARVY PANCÍŘE:

DOSTUPNÉ BARVY PANCÍŘE:

Stříbrná 01

Tmavě béžová 04 Světlé dřevo 07

Zeleň jedlová 17

Čedičová šedá 33 Křemenová šedá 34

Wenge 36 Šedý hliník 37 Winchester 52

Antracit 23Černá 20

Dub zlatý 30Mahagon 26 Ořech 28 Světle šedá 31

Tmavohnědá 08 Hnědá 09

Zelená 13 Krémová bílá 15 Slonová kost 16

Béžová 05 Tmavé dřevo 06

Bílá 02 Šedá 03

VARIANTY POVRCHOVÉ ÚPRAVY:
Lamely žaluzií – dostupné v 7 industriálních barvách.
Kryt a vedení – dostupné ve více než 200 barvách RAL.

Světlý dub 79

Bílá RAL 9016

Černá RAL 9005

Šedá RAL 7035

Antracit RAL 7016 Antracit strukturální DB 703 Hnědá RAL 8014

Stříbrná RAL 9006 Šedý hliník RAL 9007
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ZÁRUKA
5 LET*

MONTÁŽ
RYCHLÁ A PROFESIONÁLNÍ

ODBORNÍCI
ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI

SERVIS
POD KONTROLOU

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DŮM

KRISPOL Sp. z o.o. ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września, tel. +48 61 662 41 00, e-mail: biuro@krispol.pl
* V souladu se záručními podmínkami uvedenými na webových stránkách krispol.pl/cs/

Aktualizace: 19.05.2021 r.

www.krispol.cz

www.facebook.com/KRISPOLCeskaRepublika

www.youtube.com/c/KRISPOLofficial

Tento prospekt má reklamní charakter a nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona ze dne  
23. dubna 1964 – občanský zákoník. Představené fotografie a obrázky výrobků jsou pouze 
názorné a mohou se lišit od skutečných výrobků. Firma KRISPOL Sp. z o.o. si vyhrazuje právo 
kdykoli změnit nabídku výrobků. Za odkazy na grafické prvky nebo popisy uvedené v prospektu 
za účelem prodeje výrobků odpovídá subjekt provádějící tento prodej a nezpůsobuje to právní 
následky pro KRISPOL Sp. z o.o.

Kontaktujte nás


