
PLASTOVÉ OKNÁ

PRODUKTY PRE DOMÁCNOSŤ
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KOMPLEXNÁ 
PONUKA

Firma KRISPOL Vám ponúka úplnú slobodu vo výbere farieb pre každý 
výrobok, ktorý nájdete v jej ponuke. Okná si môžete farebne zladiť s 
vonkajšími roletami, garážovou bránou alebo vchodovými dverami.

Vďaka bohatej ponuke farebných odtieňov si dokážete prispôsobiť 
všetky výrobky k potrebám a celkovému vzhľadu Vašej stavby.

Slobodný výber farebných odtieňov sa vzťahuje na produkty z rady 
HOME: garážové brány, okná, rolety a vchodové dvere.

Sme tu, aby sme realizovali originálne a kreatívne nápady našich klientov.
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ESTETIKA
A FAREBNÁ PESTROSŤ

Obrovská paleta farebných možností a vzorov nám dovoľuje upraviť 
všetky naše výrobky podľa Vašej chuti.

ŠIROKÁ PONUKA POVRCHOVÝCH FÓLIÍ
S cieľom držať krok s aktuálnymi trendmi, naša spoločnosť uviedla 
na trh nové povrchové fólie s odtieňmi, ako sú napríklad carbon, sivý 
céder, opálená borovica, či antracit.
V ponuke povrchových fólií nájdete niekoľko desiatok ďalších vzorov, 
ktoré sú dostupné pre všetky výrobky z produktovej rady HOME.

VIACERÉ MOŽNOSTI KONEČNEJ ÚPRAVY
Povrchová fólia môže byť jednostranná, obojstranná alebo vo verzii 
bikolor (čiže dve odlišné odtiene povrchovej fólie: zvnútra a zvonku).

ESTETICKÝ TENKÝ ZVAR
S využitím najnovšej technologickej úpravy rohových spojov medzi 
jednotlivými profilmi sa nám podarilo dosiahnuť výnimočný vzhľad a 
kvalitu povrchovej úpravy

FAREBNÉ PODLOŽKY
V systéme FEN 76 5S Vám ponúkame možnosť vybrať si podložky v 
niektorom z odtieňov palety RAL.

Inšpirovať sa môžete na stránke:

galeria.krispol.pl



4

TEPLO V EXKLUZÍVNEJ 
PODOBE

FEN 92
Okná FEN 92 sú vynikajúcou investíciou pre Váš domov - zaručujú, že na 
jeho údržbu v budúcnosti budete vynakladať iba minimálne náklady. 
Profil tohto okna má vynikajúci koeficient prestupu tepla, ktorý dokonale 
spĺňa náročné požiadavky pasívnych budov a nenájdete ho v iných 
systémoch okien. Jemné tvary profilov v sebe skrývajú najnovšie 
technologické riešenia z odvetvia výroby okien. Je vysoko odolný voči 
vonkajším poveternostným vplyvom a preto okná si zachovávajú svoj 
pôvodný, nový vzhľad po dlhé obdobia.
Možnosť vybrať si doplnkové príslušenstvo, vyhotoviť okná s netypickými 
tvarmi a s konečnou povrchovou úpravou vo verzii Bikolor zaručujú, že 
naše okná budú ladiť s vnútorným i vonkajším vzhľadom Vášho domu. 
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PRESTÍŽ A ÚSPORA ENERGIÍ
Snívate o dome s minimálnou spotrebou energií? Okná FEN 92 
spĺňajú prísne požiadavky pasívnych domov.  
(Uw = 0,76 W/(m2K))

68% teplejšie
Použitím vysokokvalitných profilov z PVC so stavebnou hĺbkou
92 mm a 6 komorami, zaručujú vysoko účinnú tepelnú a akustickú 
izoláciu a vyššiu konštrukčnú pevnosť.

Oteplená 5-komorová podparapetná lišta zvyšuje izolačné vlastnosti, 
izoluje miesto medzi vnútornou a vonkajšou parapetnou doskou a 
uľahčuje montáž okna.

ENERGETICKY ÚSPORNÉ ZASKLENIE
Energeticky úsporné zasklenie umožňuje dosiahnuť najlepšie 
termoizolačné vlastnosti, ktoré ponúka súčasný trh.

BEZPEČNOSŤ V ŠTANDARDNÝCH ZOSTAVÁCH
Sklopné bezpečnostné uzatváracie protiplechy, ktoré sú inštalované nie len 
na profile, ale aj na jeho oceľovej výstuži, zvyšujú ochranné vlastnosti okna.

DOKONALÁ OCHRANA
Ako jedne z mála výrobcov na súčasnom trhu používame kovanie s 
takzvanými bezpečnostnými „hríbovými čapmi” po celom obvode okna. 
Excentrické valčeky („hríbové čapy”) zaistia okno tak, že sa zasunú do 
uzatváracích protiplechov na ráme okna

VÝSTUŽE
Oceľové výstuže profilov, s povrchovou úpravou proti korózii a s hrúbkou 
od 1,5 do 2 mm zaručujú, že aj najväčšie konštrukcie si zachovajú svoje 
pôvodné statické vlastnosti po celú dobu používania okna.

NEKOMPROMISNÝ ESTETICKÝ VZHĽAD
Podľa nášho presvedčenia, okná by mali byť dokonale zladené s vonkajším 
vzhľadom danej budovy a ostatnými výplňami stavebných otvorov. Svoju 
ponuku chceme prispôsobiť aktuálnym trendom v stavebníctve, preto si 
môžete vybrať ľubovoľnú povrchovú povrchovú úpravu z našej ponuky 
syntetických fólií.

BIKOLOR
Pri verzii Bikolor sa môžete sa rozhodnúť pre použitie dvoch 
syntetických fólii naraz, čím prispôsobíte okno k vonkajšej fasáde, ale 
aj k vnútrajšku Vášho domu.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
S myšlienkou uľahčiť starostlivosť o okná, vybavili sme ich tesnením vo 
farbe základného profilu, ktoré zabraňuje prenikaniu prachu cez štrbinu 
okenného rámu.

PRESNÉ ZHOTOVENIE
Používame technológiu, ktorá je všeobecne známa pod pojmom „tenký 
zvar”. Vďaka tejto technológií je miesto zvaru takmer neviditeľné a okná 
tak získavajú výnimočný estetický vzhľad.
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OKNÁ ENERGETICKY
ÚSPORNÝCH DOMOV

FEN 85
Okná FEN 85 sú zhotovené z profilov so stavebnou hĺbkou 85 mm
a z energeticky úsporných sklenených výplní, vrátane s teplého 
dištančného rámika. Sú vybavené posilneným, tesniacim systémom s 
dodatočným, stredovým tesnením okenného krídla.
Vďaka profilom so šiestimi komorami a so starostlivo zvolenou šírkou 
sa nám podarilo dosiahnuť optimálnu tepelnú izoláciu. Okná FEN 85 
preto spĺňajú všetky požiadavky na to, aby mohli byť inštalované aj v 
pasívnych domoch. 
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NAJNOVŠÍ SYSTÉM PASÍVNYCH OKIEN
SFEN 85 sú vybavené posilneným tesniacim systémom. Tento systém 
pozostáva zo stredového tesnenia, ktoré je umiestnené priamo v profile 
okenného krídla a opiera sa o špeciálnu plochu na okennom ráme.

15% 
Vďaka vysokokvalitným profilom z PVC so 6-mi komorami a veľkou 
stavebnou hĺbkou, sa nám podarilo dosiahnuť účinnejšiu tepelnú a 
akustickú izoláciu a vyššiu pevnosť celej konštrukcie.

V oknách FEN 85 sú použité energeticky úsporné sklenené výplne s 
3-sklenenými tabuľami so šírkou do 48 mm. Minimálna hrúbka jednej 
sklenenej tabule je 4 mm. Teplý dištančný rámik, ktorý ponúkame 
v niekoľkých farebných odtieňoch, pozitívne vplýva na koeficient 
prestupu tepla a znižuje kondenzáciu vodnej pary.

PODPARAPETNÁ LIŠTA
5-komorová lišta slúži ako doplnkové tesnenie okna. Zároveň uľahčuje 

montáž parapetných dosiek.

BEZPEČNOSŤ V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE
Bezpečnostné „hríbové čapy”, bezpečnostné uzatváracie protiplechy a 
magnetické senzory sa starajú o účinnú ochranu proti vlámaniu.
Kovania renomovanej značky Winkhaus poskytujú komfort, 
bezpečnosť a sú vysoko spoľahlivé.

VÝSTUŽE
Vďaka oceľovej výstuži s hrúbkou min. 1,5 mm a vďaka uzatvorenému 
oceľovému profilu v okennom ráme je celá konštrukcia pevnejšia a 
odolnejšia. 

OPTIMÁLNA KONŠTRUKCIA
V oknách FEN 85 sú použité vysokokvalitné PVC profily
so stavebnou hĺbkou 85 mm. Pomocou dômyselne zvolenej šírky 
jednotlivých komôr 6-komorových profilov sa nám podarilo dosiahnuť 
optimálnu tepelnú izoláciu.

NEKOMPROMISNÝ ESTETICKÝ VZHĽAD
Podľa nášho presvedčenia, okná by mali byť dokonale zladené s 
vonkajším vzhľadom danej budovy a s ostatnými výplňami stavebných 
otvorov. Svoju ponuku vieme prispôsobiť aktuálnym trendom v 
stavebníctve, preto si môžete vybrať ľubovoľnú povrchovú povrchovú 
úpravu z našej ponuky syntetických fólií.

BIKOLOR
Pri verzii Bikolor vieme prispôsobiť okno k vonkajšej fasáde, ale 
aj k vnútrajšku Vášho domu. V tejto verzii sa použijú dve odlišné 
povrchové fólie alebo farebné odtiene.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Starostlivosť o okná FEN 85 je oveľa jednoduchšia, a to najmä vďaka ich 
špeciálnemu tesneniu. Gumená výplň medzery, ktorá je farebne zladená s 
oknom, zabraňuje prenikaniu prachu do štrbiny v okennom ráme.

PONÚKANÉ PRÍSLUŠENSTVO
Bohatý výber príslušenstva umožňuje prispôsobiť okná individuálnym 
potrebám každého užívateľa. Nastaviteľné vetracie otvory, dekoračné 
lišty a kryty na odvodňovacie otvory, či závesy, si môžete objednať v 
rovnakom farebnom prevedení v akom sú zhotovené okná.

lepšie
akustické
vlastnosti
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OKNÁ S POCITOM
PRIESTRANSTVA

 

FEN 76 5R            FEN 76 5S
Systém okien FEN 76 sa vyznačuje výnimočne nízkym súčiniteľom 
prestupu tepla. Vďaka tejto vlastnosti vyhovuje požiadavkám 
energeticky úsporných domov. Elegantný profil (zaoblený pri verzii 5R 
alebo rovný pri verzii 5S) dokonale vynikne pri ľubovoľnom farebnom 
prevedení. V našej ponuke nájdete pestrú paletu zaujímavých fólií, 
hliníkové podložky na profiloch a vyše 200 farebných odtieňov palety 
RAL. Zaoberáme sa aj výrobou okien s netypickými tvarmi (vrátane 
okien so zaoblenými tvarmi) a výrobou sklopno alebo zdvižno-
posuvných terasových dverí.
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TEPLO DOMOVA
Naše okná sú zhotovené z tých najkvalitnejších materiálov a pri ich 
zhotovení dbáme na každý detail. Model FEN 76 má taký súčiniteľ 
prestupu tepla, ktorý je vlastný pre energicky úsporné okná.

PODPARAPETNÁ LIŠTA
5-komorová lišta je prídavným tesnením celého okna, ktorá zároveň 
uľahčuje montáž parapetných dosiek. 

estetický 
vzhľad 
Okná by mali spĺňať nie len funkčné vlastnosti, ale mali by byť dokonale 
zladené s vonkajším vzhľadom danej budovy a ostatnými výplňami 
stavebných otvorov. Naša ponuka uspokojí aj tie najnáročnejšie potreby 
a očakávania. Môžete si vybrať z viac ako 200 farebných odtieňov 
podľa palety RAL a z viacerých typov povrchových fólií.

ÚPLNÁ OCHRANA
Excentrické valčeky, ktoré sú známe aj pod názvom „hríbové čapy”, 
zaistia okno tak,
že sa zasunú do uzatváracích protiplechov osadených na ráme okna. 
Ako jeden z mála výrobcov na súčasnom trhu, ponúkame kovania s 
bezpečnostnými „hríbovými čapmi” po celom obvode okna.

BEZPEČNOSŤ V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE
Všetky sklopné uzatváracie protiplechy, ktoré používame v našich 
oknách, plnia bezpečnostnú funkciu. Protiplechy sú pripevnené nie len 
k samotnému profilu, ale aj k jeho oceľovej výstuži.

PEVNÁ KONŠTRUKCIA
Vysokokvalitné profily z PVC s niekoľkými komorami a veľká stavebná 
hĺbka zaručujú účinnú tepelnú a akustickú izoláciu a vysokú pevnosť 
konštrukcie.

VÝSTUŽE
Vďaka oceľovej výstuži s hrúbkou min. 1,5 mm a uzatvorenému 
oceľovému profilu v okennom ráme je celá konštrukcia pevnejšia a 
odolnejšia.

NEKOMPROMISNÝ ESTETICKÝ VZHĽAD

BIKOLOR
Ide o použitie dvoch rôznych povrchových fólií alebo dvoch odlišných 
farebných odtieňov súčasne. Pri tejto variante si dokážete prispôsobiť 
okno k vonkajšej fasáde a zároveň aj k vnútrajšku Vášho domu.

DVA TVARY OKENNÉHO KRÍDLA 
V rámci systém FEN 76 ponúkame na výber tieto tvary okenných 
krídel: rovný 5S a zaoblený 5R.

FAREBNÉ PODLOŽKY
V ponuke sú aj farebné podložky vo farbách RAL (FEN 76 S, z 
vonkajšej strany).

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Systém FEN 76 sme vybavili špeciálnym tesnením vo farbe 
základného profilu, ktoré zabraňuje prenikaniu prachu cez štrbinu 
okenného rámu.
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BÝVANIE
V TEPLE DOMOVA

FEN 70
Elegantné a veľmi odolné okná FEN 70 s dvojitým tesnením znamenajú 
vyšší komfort bývania pre celú rodinu. Vysokokvalitný profil a sklenené 
výplne majú vynikajúci koeficient tepelnej a zvukovej izolácie v danej 
kategórii okien. To sa odzrkadľuje hlavne na nižších nákladoch za 
vykurovanie v domácnosti a výrazné zníženie hlučnosti prichádzajúcej 
zvonku. Vďaka funkčným doplnkom sme schopní okná jednoducho 
prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka. Okná FEN 70 sú 
dostupné v jednotných farbách (niekoľko desiatok atraktívnych fólií) 
alebo s odlišnou povrchovou fóliou z vonkajšej strany, čím sa zvýraznia 
dokonalé tvary profilu. 
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TEPLO VÁŠHO DOMOVA
V našej ponuke nájdete sklenené výplne s vynikajúcim súčiniteľom 
prestupu tepla.
V prípade okien FEN 70 ide o sklenené výplne s 2- alebo 3-sklenenými 
tabuľami s hrúbkou do 36 mm.

PODPARAPETNÁ LIŠTA
5-komorová lišta je prídavným tesnením celého okna, 
ktorá zároveň uľahčuje montáž parapetných dosiek.

elegancia
Viac komorová konštrukcia, veľká stavebná hĺbka a vysoká kvalita 
profilov z PVC zaručujú účinnú tepelnú a akustickú izoláciu a vysokú 
pevnosť konštrukcie.

BEZPEČNOSŤ V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE

Použité sklopné uzatváracie protiplechy plnia bezpečnostnú funkciu. 
Ako jedne z mála výrobcov na súčasnom trhu používame kovanie s 
takzvanými bezpečnostnými „hríbovými čapmi” po celom obvode okna.

KEĎ DÔLEŽITÝ JE VZHĽAD
Modely okien FEN 70 sú dostupné v atypických tvaroch, ako sú oblúky 
alebo trojuholníky - sú prispôsobené Vášmu vkusu a individuálnemu štýlu.
Rozhodnúť sa môžete pre okná v jednotných farbách alebo s povrchovou 
fóliou iba z vonkajšej strany.

PRESNÉ ZHOTOVENIE

Používame technológiu, ktorá je všeobecne známa pod pojmom 
„tenký zvar”. Vďaka tejto technológií je miesto zvaru takmer 
neviditeľné a okná tak získavajú výnimočný estetický vzhľad.
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PEVNÁ KONŠTRUKCIA
Systém PSK umožňuje zhotoviť okná so šírkou viac ako 3 m, s 
celkovou plochou do 8 m2.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA
Pri systéme PSK sa okno otvára tak, že ho najprv sklopíme a 
odsunieme od prahu, a následne ho presunieme po vodiacej lište, ktorá 
je umiestnená v dolnej časti okenného rámu. Takého riešenie zaručuje 
plynulé a tiché presúvanie aj tých najväčších okien. Okenné krídlo v 
systéme PSK môžete nechať aj v
sklopenej polohe rovnako, ako pri tradičných oknách. Obsluha týchto 
okien je veľmi jednoduchá, aj napriek ich veľkým rozmerom a hmotnosti.

PRAKTICKÉ RIEŠENIA
Konštrukciu okna je možné vybaviť poloautomatickým kovaním, ktoré 
nám pomáhajú otvárať a zatvárať okno.

Okenný prah v systéme PSK nie je vyšší než 7 cm. Vďaka posuvnému 
systému máte voľný prístup k priestoru pred oknom.

DOPRAJTE SI
KOMFORT
Veľké balkónové okno s výhľadom na celú záhradu je snom mnohých 
ľudí, ktorí plánujú stavať svoj vlastný dom. Presklená plocha, siahajúca
od podlahy až po strop, dovoľuje slnečným lúčom, aby prenikali do 
vnútorných priestorov, ktoré sa stanú priestrannejšími, a Váš dom tak 
nadobudne elegantnejší a modernejší vzhľad.
Maximálne rozmery terasových okien závisia okrem iného aj od 
spôsobu otvárania okenných krídel. Najvhodnejšie sú sklopno-posuvné 
PSK alebo zdvižno-posuvné HST okenné systémy.
Moderné terasové okná majú vynikajúce termoizolačné vlastnosti. 
Pri oknách PSK a HST sa dajú použiť energeticky úsporné sklenené 
výplne s 3-sklenenými tabuľami.

SYSTÉM PSK
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PEVNÁ KONŠTRUKCIA
Maximálna šírka okenného rámu v systéme HST je viac ako 6 m a 
celková plocha okna môže mať až 14 m2.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA
Pri otváraní okna HST presúvame pohyblivé okenné krídlo za krídlo, ktoré je 
osadené napevno. Obsluha okna si nevyžaduje použitie väčšej sily, pretože 
okenné krídlo sa presúva pomocou koliesok po lište, ktorá je osadená v podlahe.
Sklopnú polohu okna HST získate tak, že okno umiestnite na ľubovoľné miesto a 
potom ho uvoľníte pomocou kľučky.

PRAKTICKÉ RIEŠENIA
Okno je možné vybaviť pohonom s funkciou otvárania a zatvárania 
pomocou diaľkového ovládania, alebo s možnosťou nastaviť si 
program vetrania. Je to veľmi pohodlné a praktické riešenie.

Významnou prednosťou systému HST je veľmi nízky (3 mm) prah, 
ktorý je zarovnaný s podlahou. Vďaka tomu budete môcť prejsť do 
Vašej záhrady bez žiadnych prekážok, napr. s kočiarom.

ZÍSKAJTE
PRIESTOR
Prednosťou oboch systémov je úspora plochy. Priestor pred oknom 
tak môžete využiť ľubovoľne - čo je oveľa výhodnejšie, než pri 
tradičných balkónových oknách, ktoré sa otvárajú do priestoru.

Sklopno alebo zdvižno-posuvné okná sú stabilnejšie než otváravé 
okná, lebo po ich otvorení, veľké okenné krídla nevisia na závesoch, ale 
sú podopierané po celej ich šírke.

Okná v systémoch HST a PSK sú najvhodnejším riešením pre terasy. 
Dotvárajú aj elegantný a moderný vzhľad domu.

SYSTÉM HST



KOVANIE S FUNKCIOU ODSADENIA OKNA
Funkcia spočíva v rovnomernom odsadení okenného krídla od okenného 
rámu o približne 6 mm po celom jeho obvode. Tým zabezpečíme tzv. 
štrbinové vetranie. V tejto polohe je ventilácia výnimočne energeticky 
úsporná, pričom je okno naďalej dostatočne zabezpečené proti vlámaniu. 
Pri vonkajšej teplote okolo 0°C a pri vnútornej teplote okolo 20°C sa pri 
tradičnom spôsobe vetrania po 10 minútach vnútorné prostredie ochladí 
o 2°C, pričom pri štrbinovom vetraní - je to iba o 0,5°C. Okno s takým 
kovaním sa dá otvoriť alebo sklopiť.

KOMPLEXNÉ
RIEŠENIA

NASTAVENIE VETRACÍCH POLÔH
Pohodlná funkcia, ktorá umožňuje nastaviť niekoľko vetracích polôh okna
– od minimálneho odstupu až po sklopenie okna. Dokážete si tak 
nastaviť intenzitu vetrania podľa individuálnych potrieb
a vonkajšej teploty.

VIAC MOŽNOSTÍ
Pri výbere okien sa v prvom rade sústreďujeme na systém profilov 
a optimálne parametre tepelnej izolácie. Do úvahy by sme však mali 
zobrať aj doplnky a typy kovaní, ktoré sú inštalované v okennom 
krídle a ráme. Nami navrhované riešenia zvyšujú užívateľský komfort 
a estetický vzhľad okien. Preto je vhodné zvážiť také riešenie, 
ktoré vylepší každodenné používanie okien a prispeje k pohodliu 
Vášho bývania. Okrem iného ponúkame aj rôzne typy ventilácie 
(odsadenie okna, mikroventiláciu, nastavenie rôznych vetracích polôh), 
automatické ovládanie, protiprievanovú poistku (zabezpečenie okna 
pred nechceným zatvorením
v dôsledku prievanu), či brzdu osadenú v kľučke (umožňuje zastaviť 
okenné krídlo v ľubovoľnej polohe po jeho otvorení).

MADIELKO 
BALKÓNOVÝCH DVERÍ 
Vám pomocou špeciálnej rukoväte 
umožní zatvoriť balkónové dvere z 
vonkajšej strany, bez toho, aby ste 
použili kľučku.
Ďalšou výhodou tohto riešenia 
je zabezpečenie dverí pred ich 
otvorením počas vetra.

AUTOMATICKÉ 
OVLÁDANIE 
Vďaka automatickému ovládaniu môžete 
okná otvárať na diaľku alebo si môžete 
nastaviť vlastný program vetrania.
Diaľkové ovládanie je ideálnym riešením 
pre okná s ťažkým prístupom, pre staršie 
osoby alebo pre osoby so zdravotným 
postihnutím. Tento systém Vám umožní 
nastaviť si vlastné programy vetrania.

SKRYTÉ ZÁVESY
Pretože kovania sú ukryté, nie je ich vôbec vidno
– ani z vnútorných priestorov.
Okno tak získava úhľadnejší a elegantnejší vzhľad

MIKROVENTILÁCIA
Jedna zo základných funkcií kovania. Spočíva v miernom otvorení 
okna presunutím kľučky okenného krídla do polohy smerom nahor a 
vpravo pod uhlom 45 stupňov. V spojení so štandardným otvorením 
okna tak získame dve polohy vetrania, bez toho aby sme museli 
okno úplne otvárať.
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BEZPEČNOSTNÉ HRÍBOVÉ ČAPY A 
BEZPEČNOSTNÝ UZATVÁRACÍ PROTIPLECH 
Bezpečnostné hríbové čapy sú špeciálne navrhnuté, osemuholníkové excentrické 
valčeky, ktoré sú súčasťou kovania a nachádzajú sa po celom obvode okenného 
krídla. Svoju funkciu plnia spolu s uzatváracím protiplechmi po obvode okenného 
rámu. Vzájomným pôsobením udržiavajú okenné krídlo v zatvorenej polohe, 
tlačia ho smerom k okennému rámu a udržiavajú ho v zablokovanej polohe. 
Uzatváracie protiplechy sú dostupné v bežnej alebo bezpečnostnej verzii.
Miesto spojenia bezpečnostného uzatváracieho protiplechu a 
bezpečnostných hríbových čapov nazývame zabezpečený bod proti 
vysadeniu, čo je úplné zabezpečenie zatvoreného okna.

MAGNETICKÝ KONTAKTOVÝ SNÍMAČ
Je indikátor otvoreného okna, ktorý môže by súčasťou bezpečnostného 
systému. Je účinným a zároveň nenápadným bezpečnostným prvkom, 
ktorý chráni domácnosť pred „nepozvanými hosťami”. Najnovšie 
magnetické snímače sú už súčasťou obvodového kovania, vďaka čomu 
dokážu signalizovať každý pohyb kovania, napr. otočenie kľučky.  Môžu 
plniť aj iné užitočné funkcie – napr. vypnúť ohrievanie pri odchýlení alebo 
pootvorení okna.

BEZPEČNOSŤ
V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE

TRIEDY ODOLNOSTI VOČI VLÁMANIU
Kovania môžu byť certifikované v niektorej z tried odolnosti voči 
vlámaniu. Certifikované kovania sa čoraz častejšie stávajú podmienkou pre 
poistenie domácnosti a majetku.
Certifikované kovania sa líšia od bežných kovaní:
- väčším počtom uzatváracích bezpečnostných protiplechov v určitých 
rozostupoch,
- špeciálnou vložkou proti prevŕtaniu, ktorá je osadená v púzdre 
zasúvacieho zariadenia (v časti kovania, na ktorý sa neskôr umiestni kľučka). 
Vložka bráni manipulácii s kľučkou a chráni ju pred prevŕtaním zvonku,
-  použitím špeciálnej kľučky na kľúč.
Pre označenie kovaní triedou WK1 alebo RC1N je potrené, aby kovanie, 
v závislosti od rozmeru okna, bolo vybavené dvomi, tromi alebo štyrmi 
zabezpečenými bodmi proti vysadeniu.
V prípade tried WK2, RC2 alebo RC2N musia byť všetky uzatváracie 
protiplechy bezpečnostné a ich počet a spôsob rozmiestnenia musia byť 
určené presne, v závislosti od rozmerov okenného krídla.

DVOJFUNKČNÝ
KOMPONENT
Spája v sebe dve funkcie:
- blokuje chybné nastavenie kľučky 
tak, že neumožní sklopenie okna, ak 
je v otvorenej polohe
- zdvihne okenné krídlo (pre ľahšie 
zatvorenie okna).

VIACFUNKČNÝ
KOMPONENT 
Spája funkcie dvojfunkčného 
komponentu a funkciu madielka 
balkónových dverí.

KĽUČKA SECUSTIC
Každým otočením kľučky sa blokovacie valčeky s veľkou 
presnosťou posunú do ďalšej polohy na obvode plášťa. Posunutie 
valčekov je sprevádzané typickým kliknutím, ktoré potvrdzuje, 
že zabezpečovacia funkcia bola aktivovaná. Patentom chránený, 
blokovací systém zabraňuje manipulácii s kľučkou Secustik a 
nedovoľuje, aby sa okno dalo otvoriť z vonkajšej strany, čím je 
domácnosť chránená pred vlámaním.

DETSKÁ SADA S FUNKCIOU TILT-FIRST 
Sada je vybavená bezpečnostným systémom so špeciálnou kľučkou,
ktorá pracuje na princípe opačného poradia otvárania okenného krídla: 
najprv sklopenie a potom otváranie. Po otočení kľučky o 90 stupňov, 
mechanická jednotka zablokuje okenné krídlo v sklopenej polohe a bráni 
jeho otvoreniu. Blokovací mechanizmus sa uvoľní a umožní otvoriť okno 
až po otočení kľúča v kľučke.
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MONTÁŽ
RÝCHLO A PROFESIONÁLNE

Vo výrobnom procese sa opierame o 
najnovšie technologické postupy, ktoré 
nám umožňujú realizovať kompletnú 
objednávku vo veľmi krátkom čase.
Vďaka tomu sme schopní dodať a 

zabezpečiť inštaláciu všetkých

Tento leták má výlučne informačný charakter a nepredstavuje ponuku 
v zmysle zákona z 23. apríla 1964 – Občiansky zákonník. Vyobrazené 
fotografie a nákresy výrobkov slúžia iba na ilustráciu a môžu sa líšiť od 
skutočnosti. Spoločnosť Krispol Sp. z o.o si vyhradzuje právo vykonať 
kedykoľvek zmeny v ponuke produktov. Odvolávanie sa na grafické 
znázornenie alebo opisy produktov s cieľom ich predaja je na vlastnú 
zodpovednosť subjektu, ktorý zabezpečuje ich predaj. Spoločnosť 
Krispol Sp. z o.o. nepreberá v tejto súvislosti žiadnu trestnú 
zodpovednosť.

Vytlačené dňa 15.08.2015 r.

Neváhajte a kontaktujte nás!

Krispol Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, Poľsko,
tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48, e-mail: biuro@krispol.pl, www.krispol.pl

SERVIS
POD KONTROLOU

Pravidelné technické kontroly vykonávajú 
kvalifikovaní pracovníci Autorizovaných 

servisných centier spoločnosti KRISPOL. 
Ručíme za vysokú spoľahlivosť našich 

produktov a profesionálny prístup počas 
montáže a údržby zariadení, na tej najvyššej 

ZÁRUKA
5 ROKOV

Na všetky produkty z rady HOME sa pri 
zachovaní pravidelnej údržby vzťahuje 5-ročná 
záručná lehota. Vďaka tomuto praktickému 
riešeniu budete mať pocit bezpečia počas 

dlhých rokov.
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KOMPLEXNÉ RIEŠENIA PRE DOM
myslíme na všetko


