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Kolekcja
oklein 2022

GRUPA I
Kremowy 104

Dąb naturalny 42

Brzoza jasna 1

Winchester 19

Sosna antyczna 20

Dąb złoty 48

Mahoń 12

Siena noce 15

Orzech 96

Dąb bagienny 45

Brąz czekoladowy 185

Dąb ciemny 44

Szary 173

Karbon 210

Ciemnoszary gładki 703

Antracyt 174

Antracyt gładki 204

Biały 7

Dąb shefield 46

Cedr szary 25

Woodec Dąb Turner 50

Woodec Dąb Turner Toffee 13

Espresso Ash 3D 23

Macore 5

Dąb czarny palony 16

Beton 2

Bazaltowoszary gładki 207

Antracyt szczotkowany 193

Ciemnoszary metalik 704

GRUPA II

Czarny gładki 8

Woodec Dąb Turner Toffee 13

Zaprojektowany w 2020 roku, ciemniejsza odmiana wzoru Woodec Dąb Turner 50. Stanowi
idealne odzwierciedlenie ciepłego, ciemnego odcienia drewna, które łączy naturalny charakter
tego materiału z poczuciem komfortu.

Dąb czarny palony 16

Absolutnie szlachetny dekor. Matowa powierzchnia, wzmacnia odczucie wysokiej jakości. Imponujące
właściwości techniczne: wysoka odporność na zarysowania, struktura zabezpieczona warstwą PVDF,
łatwa do czyszczenia. Trend przyszłości.

Espresso Ash 3D 23

Okleina haptyczna z głębokim, wyczuwalnym pod palcami rysunkiem drewna. Unikalny wzór, dostępny
wyłącznie dla produktów KRISPOL.

Zobacz Swój dom w innym kolorze

www.youtube.com/KRISPOLvideos

www.krispol.pl

Krispol Sp. z o.o. Psary
ul. Budowlana 1, 62-300
e-mail: biuro@krispol.pl, www.krispol.pl

www.facebook.com/KRISPOLpl

tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48,

Oferujemy kompleksowe usługi, zaprojektowane dla
wymagających klientów. Dla tych, którym zależy na
oszczędności czasu dziś oraz oszczędnościach związanych
z codzienną eksploatacją budynku w przyszłości.
Wierzymy, że zakup kompletu stolarki od jednego
producenta to mądry i racjonalny wybór. W myśl zasady:
„jedna inwestycja – jeden dostawca”. To nie tylko
uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego,
ale to również GWARANCJA SPOKOJU na wiele lat. To
pewność komfortowego i bezawaryjnego użytkowania
produktów, wynikająca z 30 lat doświadczenia firmy
KRISPOL w produkcji bram oraz kompletu stolarki do domu.
Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia

Ważna informacja
Niniejszy materiał reklamowy należy traktować wyłącznie poglądowo 
i nie można traktować go jako standardu koloru i struktury [03-2022].
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