
aluminiowe
drzwi wejściowe



kompleksowe rozwiązania dla domu
myślimy o wszystkim

solano – ciepłe, bezpieczne 
i piękne drzwi wejściowe

Aluminiowe drzwi wejściowe solANo 
bę dą idealną wizytówką twojego do
mu. wyjątkowo wytrzymały i ciepły 
sy s  tem profili aluminiowych, solidne,  
a zarazem niezwykle stylowe wypełnie
nia oraz szeroka gama kolorystycz
na – wszystko to sprawia, że drzwi  
solANo odpowiadają na potrzeby naj
bardziej wymagających klientów. dzię
ki spójnej ofercie kolorystycznej dla 
wszystkich produktów Home marki 
krisPol, drzwi idealnie dopasujesz 
do bramy ga rażowej, okien, a nawet 
rolet zewnę trznych. 

2  



zaleTY
systemU

dodatkowa 
uszczelka ePdm

system aluminiowych drzwi solANo 
jest oparty na profilach o głębokości 
zabudowy 90 mm. wypełnienie stano
wią panele z blach aluminiowych, wy
pełnione niezwykle grubą warstwą 
izolatora w postaci pianki poliureta
nowej. Panele są obustronnie nakład
kowe, co pozwala uzyskać elegancką, 
jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą. dzię
ki dopracowanej w każdym detalu bu
dowie drzwi osiągają współczynnik 
przenikania ciepła już od 0,8 w[m2k].

Guma dylatacyjna 
o grubości 4 mm

4.

Panel obustronnie 
nakładkowy – 
jednolita płaszczyzna

5.

okładzina wewnętrzna 
z blachy aluminiowej  
o grubości 2 mm

8.

Pianka izolacyjna 
PU G60 kg/m3

10.dodatkowy wkład 
termiczny wewnątrz 
profili

9.

Niewidoczne 
odwodnienie

7.

okładzina zewnętrzna 
z blachy aluminiowej  
o grubości 3 mm

6.

izolowane profile – 
przekładka bimetaliczna 
w profilach

1.

3.

izolowany próg –
przekładki termiczne, 
poliamidowe w progu

2.

wszystkie modele 
sPełNiAjące stANdArd 
PAsywNy

doskoNAłe PArAmetry 
termoizolAcyjNe drzwi 
ud już od 0,8 w[m²k]

3.

1.

1.

2.

8.

10.

9.7.

4.

6.

5.

90 mm
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kolekCJa drzwi 
krisPol solANo

unikalna oferTa kolorYsTYCzna drzwi solano  
obejmUje różNe wAriANty wykończeNiA

malowanie  
w koloraCH ral s malowanie 

sTrukTuralne

malowanie strukturalne
w kilkudziesięciu wzorach struktur

o okleinowanie

okleinowanie w dowolnym wzorze  
z autorskiej kolekcji oklein 2015, 
zawierającej kilkadziesiąt wzorów

r
malowanie gładkie według palety 
rAl obejmującej ponad 200 kolorów
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PQ10
1600 mm

Ps10
1600 mm

poCHwYT

model s101
zdobienia zewnĘTrzne:
 frezowanie lub frezowanie  
z wklejeniem aplikacji iNoX

sTrona wewnĘTrzna:  
frezowanie na życzenie

r

s

r

s
model s102

zdobienia zewnĘTrzne:
frezowanie, aplikacje 
w kolorze iNoX lub okleinowane

sTrona wewnĘTrzna: 
frezowanie na życzenie
 

PQ10
1200 mm

Ps10
1200 mm

poCHwYT
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poCHwYT

Ps20
870 mm

PQ10
800 mm

poCHwYT

wpuszczany 
Pw21

model s103

zdobienia zewnĘTrzne:
frezowanie lub frezowanie  
z wklejeniem aplikacji iNoX 

sTrona wewnĘTrzna: 
frezowanie na życzenie
 

model s104

zdobienia zewnĘTrzne:
frezowanie, aplikacje (górna i dolna)  
w kolorze iNoX lub okleinowane

sTrona wewnĘTrzna: 
frezowanie na życzenie

przeszklenie
w środkowej części drzwi,  
pakiet 4szybowy
 

r

s

r

s
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poCHwYT

PQ10
1600 mm

model s201

zdobienia zewnĘTrzne:
aplikacje (górna i dolna)  
w kolorze iNoX lub okleinowane

sTrona wewnĘTrzna: 
gładka

przeszklenie
podłużne, pionowe, 
pakiet 4szybowy
 

poCHwYT

Pw72
wpuszczany 

PQ10
600 mm

model s105

zdobienia zewnĘTrzne:
aplikacja w kolorze iNoX  
lub okleinowana 

sTrona wewnĘTrzna: 
gładka

 

r

s

o

r

s

Ps10
1800 mm
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PQ10
1200 mm

Ps10
1200 mm

poCHwYT

model s202

zdobienia zewnĘTrzne:
ramki przeszkleń w formie  
aplikacji iNoX

sTrona wewnĘTrzna: 
gładka

przeszklenie
w formie prostokątów,  
pakiety 4szybowe
 

model s203

zdobienia zewnĘTrzne:
boczne aplikacje w kolorze  
iNoX lub okleinowane

sTrona wewnĘTrzna: 
gładka

przeszklenie
poziome, w środkowej części  
drzwi pakiety 4szybowe
 

r

s

o

r

s

o

poCHwYT

Ps10
800 mm
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PQ10
1600 mm

Ps10
1600 mm

poCHwYT

model s205

zdobienia zewnĘTrzne:
podłużne aplikacje w kolorze iNoX

sTrona wewnĘTrzna: 
gładka

przeszklenie
prostokątne, pakiety  
4szybowe
 

model s204

zdobienia zewnĘTrzne:
wąskie aplikacje w kolorze  
iNoX

sTrona wewnĘTrzna: 
gładka

 

PQ
1000 mm

poCHwYT

Pw10 
wpuszczany

r

s

o

r

s

o
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bezpieCzeŃsTwo
i koNtrolA dostĘPU

zawiasY ukrYTe

 � całkowicie niewidoczne przy 
zamkniętych drzwiach

 � wysoki stopień bezpieczeństwa

Trzpienie  anTYwYwaŻeniowe

 � uzupełnienie mocnej konstrukcji 
drzwi

 � skutecznie uniemożliwiają 
wyważenie skrzydła z ościeżnicy

zawiasY rolkowe

 � wytrzymałe i eleganckie
 � standardowe wyposażenie 
drzwi solANo

 � 14 klasa wytrzymałości ce
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wkładka anTYwłamaniowa

 � wyposażona w kartę identyfikacyjną 
z kodem nacięcia klucza

 � odporna na próby manipulacji 
elektronicznych i mechanicznych

wizJer elekTroniCznY

 � rozwiązanie dla osób  
starszych i rodzin z dziećmi

 � znacząco poprawia jakość 
widoku za drzwiami

klawiaTura kodowa

 � pewna i wygodna kontrola 
dostępu do domu

 � możliwość połączenia za 
pomocą sieci bluetooth poprzez 
aplikację na smartfonie

szYbY anTYwłamaniowe

 � zwiększona wytrzymałość 
szkła potwierdzona 
w specjalistycznych 
laboratoriach

zapadka z funkCJą dzieŃ/noC

 � umożliwia działanie drzwi  
bez klucza w dzień

 � bezpieczne zamykanie na noc
 � dostępna standardowo przy 
rozwiązaniu pochwyt/klamka

auTomaTYCznY zamek 
wielopunkTowY

 � automatyczne ryglowanie drzwi 
po zamknięciu bez konieczności 
użycia klucza

 � wysoki standard bezpieczeństwa 
klasy c

 � stosowany standardowo 
w kolekcji solANo

CzYTnik linii papilarnYCH

 � możliwość połączenia  
z czytnikiem za pomocą sieci 
bluetooth poprzez aplikację  
na smartfonie

 � szybki, wygodny  
i ultranowoczesny dostęp  
do domu dla całej rodziny

nadaJniki zdalne

 � możliwość obsługi pilotem 
nawet 4 urządzeń np. bramy 
garażowej, wjazdowej  
i 2 par drzwi wejściowych

 � wygodne dla osób 
niepełnosprawnych

samozamYkaCz ukrYTY

 � możliwość dostosowania 
do indywidualnych preferencji

 � dyskretny i wygodny
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Proces produkcyjny oparty o najnowsze 
technologie umożliwia bardzo szy b ką 
realizację całego zamówienia. dzię
ki temu można w krótkim czasie i, co 
naj ważniejsze, jednocześnie za mon  to
wać wszystkie elementy.

Przeglądów okresowych dokonują wy k
wa  lifikowani pracownicy punktów sprze
daży krisPol. dajemy gwarancję nie
zawodności produktów i profes jo nalnej 
obsługi serwisowej oraz montażowej na 
najwyższym poziomie.

wszystkie nasze produkty z linii Home, 
przy regularnym serwisowaniu, objęte 
są 5letnim systemem gwarancyjnym. 
jest to praktyczne rozwiązanie, które 
zapewnia poczucie bezpieczeństwa na 
lata.

monTaŻ
szybki i ProfesjoNAlNy

serwis
Pod koNtrolą

5
5 laT

GwArANcji

d
ruk fo

lderu w
yko

nano 24
.0

7.2
0
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krispol sp. z o.o. Psary małe, ul. budowlana 1, 62300 września, tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48
email: biuro@krispol.pl, www.krispol.pl

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 po
glądowy i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywistości. 
krispol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 
zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływa
nie się na przedstawione w folderze elementy graficzne lub 
opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na od
powiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie 
rodzi skutków prawnych dla krispol sp. z o.o.

skontaktuj się z nami:

www.youtube.com/krispolvideos www.krispol.pl www.facebook.com/krispolpl


