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PRODUCTS FOR BUSINESS

KRISPOL

KRISPOL – EN PÅLITELIG BUSINESS-PARTNER
KRISPOL er blandt de ledende europeiske produsenter av porter og dører og er
innovasjonsledende for produkutvikling og design. Vi har to moderne produksjonsanlegg
med en velutviklet og moderne maskinpark. Våre produkter selges i mer enn 10 europeiske
land og transporteres mer enn 2 millioner kilometer årlig.
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VÅRT UTVALG AV
LEDDHEISEPORTER

Valget av leddporter avhenger av bruken og installasjonsstedet. Stålporter
er perfekte for industribygg, disse portene er produsert i to grunnleggende
modellserier: K2 IS og K2 IM.
Modellen med smal preging (K2 IS) er oftest valgt for industrielle overflater f.eks.
produksjonshaller og lager. Porter med glatt overflate og bølgete overflate, såkalt
mikroprofilering (K2 IM) er ofte brukt i moderne bygninger.
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Portpanelene er 40 mm tykke og de er fylt med polyuretanskum. Vår best isolerte
port (K2 IRFS 60, K2 IRCS 60) har 60 mm tykke panel, og anbefales for bygninger
som krever høy varmeisolering. I tillegg til kraftige paneler er de konstruert med
brutte kuldebroer, dobbel tetning på bunnpanelet og to-leppet sidetetting.
I tillegg til stålporter, tilbyr vi også K2 IA og K2 IP aluminiumsporter. K2 IA-porter
med smal preging ser identisk ut som deres motstykke i stål K2 IS, men er
lettere og har en høyere motstand mot korrosjon. K2 IP-dører er et interessant
alternativ for høyt lysinnslipp. De er preget av moderne design, gir godt innsyn
i bygningene og gir mer dagslys inne.

LEDDPORT PANEL (fra venstre):
K2 IS/K2 IA panel, K2 IM panel, K2 IRFS 60 panel, K2 IP panel

STEEL SECTIONAL DOOR K2 IS
STEEL SECTIONAL DOOR K2 IS

LEDDPORT K2 IA
Aluminium med glasseksjoner

LEDDPORT K2 IM
Stål, glass, micro-profilert

LEDDPORT K2 IP
Med glasseksjoner
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SPESIALUTFØRELSER
PANEL

Portpaneler i stål med vinduer eller glasspartier i aluminium er populære
løsninger. De er fylt med enkelt- eller dobbelt akrylglass som er motstandsdyktig
mot riper. Industriporter laget av hel-glaserte seksjoner kan tjene som butikkvinduer eller de kan diskret dele opp rommet i rommet hvis de er fylt med matte,
røyk- eller melkeaktig akrylglass.

IP-SEKSJON UTEN VERTIKALE
GARASJEPORT
SPROSSER Porten fungerer også som Design og farger fra garasjeporter er
utstillingsvindu med glaserte seksjoner. også tilgjengelig for industriporter.
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STÅLPORTER MED VINDUSPANEL
Gi mer dagslys og øker trivselen.

ALUMINIUM SECTIONAL DOOR K2 IP WITH NET FILLED SECTIONS
ALUMINIUM SECTIONAL DOOR K2 IP WITH NET FILLED SECTIONS

SPESIALSEKSJONER (fra venstre): IS / IA med vinduer, IP med dobbelt glass,
IP med perforert plate, IP med aluminium netting/mesh

Perforerte plater kan også brukes til IP-seksjoner. Det er spesielt funksjonelt
for interiør som krever god ventilasjon. Vi anbefaler IP-seksjoner fylt med
aluminiumsmasker (mesh) for anlegg slik som underjordiske garasjer, der
effektiviteten av ventilasjonen skal være høy. Vi laget alle porter i henhold til
de angitte størrelser og farger. Det er over 200 RAL-farger tilgjengelig. Videre
har vi et bredt utvalg av tre-dekor for porter laget av garasjeport-paneler.
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BREDT UTVALG
AV BRUKSOMRÅDER

Vårt fleksible tilbud lar oss oppfylle forskjellige forventninger. De fleste av de
individuelle løsningene lages på stedet i våre fabrikker. Vi vet at hver meter
er dyrebar så vi hjelper til med å optimalisere plassen. Vi tilbyr 11 forskjellige
skinnesystem for våre porter. Disse inkluderer bl.a. vertikale system, løsninger
for lav og høy overhøyde og takfølgende løsninger for skråtak.
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Vi utvikler oss kontinuerlig
og oppgraderer produktene
våre i takt med markedet. Vi
har et stort utvalg av tilbehør.
Sidedører som passer til porten
eller servicedør integrert i
porten, gir mulighet for å gå
inn i bygget uten at du trenger
å åpne porten.
Den høyeste kvalitet på
råvarer og automatisering
fra anerkjente produsenter er
garanti for portens holdbarhet
og pålitelighet.

SECTIONAL DOOR K2 IM

SERVICEDØRER:
Servicedøren er elegant integrert i portpanelene. Den gir enkel adkomst for
daglig bruk av porten uten at du trenger å åpne hele porten.

SIDEDØRER:
Ekstra inngang til bygget, tilpasset portdesignet for et flott
helhetsinntrykk av fasaden.
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AVANSERT
TEKNOLOGI

Du vil i KRISPOL finne pålitelige og moderne løsninger for din bedrift. Vi bruker de
nyeste teknologier og råvarer i våre produkter. Våre leverandører gjennomgår en
grundig og detaljert kvalitetskontroll. Alle komponenter kontrolleres, produksjon
gjennomgår en streng kvalitetskontroll og vi sørger for sikker transport av ferdig
vare. På grunn av dette garanterer vi at hver port som forlater fabrikken er av
høyeste kvalitet, og vil bli levert til deg i perfekt stand.
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TA VARE PÅ
DIN SIKKERHET

Våre autoriserte KRISPOL Partnere garanterer rask hjelp og profesjonell
installasjon og service. Din investering i våre produkter vil garantere deg
praktisk service og sikkerhet. Bedriften din har stor verdi, og løsningene som
brukes i våre porter vil bidra til å ivareta den fulle sikkerheten. En profesjonell
rådgiver fra den autoriserte KRISPOL-forhandler vil hjelpe deg med å finne
akkurat det du trenger.

SECTIONAL DOOR K2 IS WITH GLAZED ALUMINIUM SECTIONS

ANTI-LØFT SIKRING:
Forhindrer uautorisert
inntrengning utenfra.

SIKKERHETSINNRETNINGER:
Hver port er utstyrt med sikkerhetsfunksjon i tilfelle vaier eller fjærbrudd

KOMFORTABEL STYRING:
Ulike alternativer for portautomatikk garanterer komfort og
sikkerhet for alle brukere.
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KRISPOLvideos

www.krispol.eu

Kontakt oss
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