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Szanowni Państwo, 

dopełnieniem projektu architektonicznego każdego budynku jest harmonijne dopasowanie stolarki otworowej, 
stanowiącej integralną część każdej fasady.

Prezentujemy Państwu 6 serii produktów DK-PROF: bram garażowych, rolet oraz drzwi wejściowych:

PLATTE      CAURA      TIRANO      THELON      SOURIS      PECOS

Wszystkie serie starannie skomponowane przez projektantów DK-PROF wyróżniają:

BRAMY   DRZWI   ROLETY

doskonale dobrana kolorystyka produktów

eleganckie i perfekcyjnie wykonane dekory

finezyjne przeszklenia

odważne rozwiązania techniczne

nowatorskie poprzeczne frezowania w drzwiach 

wejściowych dopasowane do wyglądu bramy garażowej.

INSPIRACJE
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Wykorzystany w serii Platte niesymetryczny wzór stalowych dekorów tworzy niebanalną kompozycję.

Perfekcyjnie dobrany został ekskluzywny pochwyt pomysłowo ukryty wśród kwadratowych dekorów.

Wyjątkowo oryginalny srebrny kolor pancerzy rolet wpisuje się w harmonijną całość serii PLATTE. 

Kosmiczny design serii PLATTE doceniony przez kapitułę konkursu: DIAMENTY STOLARKI,  cieszy się niesłabnącym uznaniem klientów.

BRAMA DK-GP, DRZWI PlAtte, ROletA DK-RsP

ZEsTAW PLATTE

Brama garażowa DRZWI ROletA

PANEL

KOLOR

OPIS

WYMIARY

GP

cIeMnOnIeBIesKI (RAl 5022)

APlIKAcje Ze stAlI sZlAchetnej, 

MAtOWej, sZcZOtKOWAnej

5000 x 2100 mm

MATERIAł

gR. PROfILu ALu

MODEL

KOLOR

OPIS

POchWYT

WYMIARY

AlUMInIUM

90 mm

PlAtte

cIeMnOnIeBIesKI (RAl 5022)

APlIKAcje Ze stAlI sZlAchetnej, 

MAtOWej, sZcZOtKOWAnej

W-10

1120 x 2100 mm

RODZAJ

KOLOR PANcERZA

KOLOR PROWADNIc

WYMIARY

DK-RsP

sReBRny (RAl 9006)

sReBRny (RAl 9006)

1500 x 1655 mm
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ZEsTAW CAuRA

Trafnie dobrana kolorystyka serii cAuRA idealnie harmonizuje z fasadą budynku.

 Drzwi w kolorze orzecha nawiązują do ciepłego odcienia brązu w piętrowej części domu. 

Jasny beżowy kolor bramy garażowej i rolety rozświetla parterową część budynku.

Na szczególną uwagę zasługują poprzeczne, stalowe aplikacje w drzwiach wejściowych, w części środkowej wzbogacone o element wykonany z szyby piaskowanej.

BRAMA DK-GP, DRZWI cAURA, ROletA DK-RZs

Brama garażowa DRZWI ROletA

PANEL

KOLORY

WYMIARY

GP

okleina orzech, Beżowy RAl 1013

5000 x 2100 mm

MATERIAł

gR. PROfILu ALu

MODEL

KOLOR

OPIS

POchWYT

WYMIARY

AlUMInIUM

90 mm

cAURA

OKleInA ORZech

APlIKAcje Ze stAlI sZlAchetnej, 

MAtOWej, sZcZOtKOWAnej, 

sZyBA PIAsKOWAnA 

q-10, dł. 800 mm

1120 x 2100 mm

RODZAJ

KOLOR PANcERZA

KOLOR SKRZYNKI

KOLOR PROWADNIc

WYMIARY

DK-RZs

Beżowy (ral 1013)

ORZech

ORZech

1500 x 1500 mm
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ZEsTAW TIRAnO 

Awangardowa czerwień bramy garażowej i drzwi wejściowych z serii TIRANO ożywia stonowaną kolorystycznie fasadę domu.

Proste stalowe dekory w kształcie kwadratowych ramek zyskują na tym tle nowy wymiar. 

Z mocną czerwienią drzwi i bramy doskonale kontrastuje kremowobiały kolor rolet.

Pomimo dynamicznego, dominującego charakteru SERII TIRANO budynek zachowuje ciepły, przytulny klimat.

BRAMA DK-WPP, DRZWI tIRAnO, ROletA DK-RsP

Brama garażowa DRZWI ROletA

PANEL

KOLOR

OPIS

WYMIARY

GP

cZeRWOny (RAl 3001)

APlIKAcje Ze stAlI sZlAchetnej,  

MAtOWej, sZcZOtKOWAnej

5000 x 2100 mm

MATERIAł

gR. PROfILu ALu

MODEL

KOLOR

OPIS

POchWYT

WYMIARY

AlUMInIUM

90 mm

tIRAnO

cZeRWOny (RAl 3001)

APlIKAcje Ze stAlI sZlAchetnej, 

MAtOWej, sZcZOtKOWAnej

q10 , długość 1600 mm

1120 x 2100 mm

RODZAJ

KOLOR PANcERZA

KOLOR PROWADNIc

WYMIARY

DK-RsP

Biały kremowy (ral 9001)

Brązowy (ral 8019)

1500 x 1655 mm
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ZEsTAW ThELOn

Seria ThELON to mistrzowska kompozycja nowoczesnego i modnego szarego antracytu drzwi i bramy  z subtelną szarością pancerzy roletowych. 

Zamontowane na drzwiach i bramie kunsztowne i wyrafinowane aplikacje o lekko zaokraglonym kształcie podkreślają dostojny charakter elewacji.

Wbudowany w aplikacji element szyby piaskowanej nadaje drzwiom szlachetny, niepowtarzalny styl.

BRAMA DK-GP, DRZWI thelOn, ROletA DK-RZO

Brama garażowa DRZWI ROletA

PANEL

KOLOR

OPIS

WYMIARY

GP

sZARy AntRAcyt (RAl 7016)

APlIKAcje Ze stAlI sZlAchetnej, 

MAtOWej, sZcZOtKOWAnej

5000 x 2100 mm

MATERIAł

 gR. PROfILu ALu

MODEL

KOLOR

OPIS

POchWYT

WYMIARY

AlUMInIUM

90 mm

thelOn

sZARy AntRAcyt (RAl 7016)

APlIKAcje Ze stAlI sZlAchetnej,

MAtOWej, sZcZOtKOWAnej,

sZyBA PIAsKOWAnA

q10, długość 1600 mm

1120 x 2100 mm

RODZAJ

KOLOR PANcERZA

KOLOR SKRZYNKI

KOLOR PROWADNIc

WYMIARY

DK-RZO

sZARy (RAl 7038)

sZARy AntRAcyt (RAl 7016)

sZARy AntRAcyt (RAl 7016)

1500 x 1500 mm
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ZEsTAW sOuRIs

Zjawiskowy pomarańczowy kolor zaproponowany przez projektantów DK-PROf w serii SOuRIS doskonale sprawdza się w przypadku fasad domów w stylu minimalistycznym.

Niepowtarzalna stylistyka stalowych aplikacji na drzwiach wejściowych i bramie garażowej jest drapieżna i intrygująca.

Idealnie dopasowany kolor rolet rozświetla elewację i dodaje jej blasku.

BRAMA DK-GP, DRZWI sOURIs, ROletA DK-RZP

Brama garażowa DRZWI ROletA

PANEL

KOLOR

OPIS

WYMIARY

GP

pomarańczowy (ral 2003)

APlIKAcje Ze stAlI sZlAchetnej,

MAtOWej, sZcZOtKOWAnej

5000 x 2100 mm

MATERIAł 

gR. PROfILu ALu

MODEL

KOLOR

OPIS

POchWYT

WYMIARY

AlUMInIUM

90 mm

sOURIs

pomarańczowy (ral 2003)

APlIKAcje Ze stAlI sZlAchetnej,                                        

MAtOWej, sZcZOtKOWAnej,

q10 , długość 1600 mm

1120 x 2100 mm

RODZAJ

KOLOR PANcERZA

KOLOR SKRZYNKI

KOLOR PROWADNIc

WYMIARY

DK-RZP

kość słoniowa (ral 1015)

pomarańczowy (ral 2003)

pomarańczowy (ral 2003)

1500 x 1500 mm
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ZEsTAW PECOs

Seria PEcOS zachwyca prostotą i zarazem niezwykłą elegancją. 

Klasyczna pionowa aplikacja na bramie garażowej wykonana ze stali szlachetnej wzbogacona została o praktyczny element przeszklenia umieszczony w drzwiach wejściowych.

Rolety okienne w magicznym kolorze złotego dębu doskonale harmonizują ze szlachetną bielą elewacji.

BRAMA DK-GP, DRZWI PecOs, ROletA DK-RsP

Brama garażowa DRZWI ROletA

PANEL

KOLOR

OPIS

WYMIARY

GP

Biały (ral 9016)

APlIKAcje Ze stAlI sZlAchetnej,

MAtOWej, sZcZOtKOWAnej

5000 x 2100 mm

MATERIAł 

gR. PROfILu ALu

MODEL

KOLOR

OPIS

POchWYT

WYMIARY

AlUMInIUM

90 mm

PecOs

Biały (ral 9016)

APlIKAcje Ze stAlI sZlAchetnej,                                         

MAtOWej, sZcZOtKOWAnej,

sZyBA PRZeZROcZystA

q10, długość 1600 mm

1120 x 2100 mm

RODZAJ

KOLOR PANcERZA

KOLOR PROWADNIc

WYMIARY

DK-RsP

złoty dąB

złoty dąB

1500 x 1655 mm



firma DK-PROf Sp. z o.o. powstała w 2007 roku. DK-PROf jest sprawnie zarządzaną organizacją 
wytwarzającą segmentowe i rolowane bramy garażowe, rolety zewnętrzne, rolety tekstylne, 
moskitiery oraz drzwi.

Siedziba firmy, w skład której wchodzi budynek biurowy o powierzchni  
1200 m2 oraz hala produkcyjna o powierzchni 5000 m2, zlokalizowana jest w Biczycach Dolnych, 
obok Nowego Sącza. firma posiada rozbudowaną sieć sprzedaży w Polsce oraz Europie.

firma zatrudnia obecnie kilkadziesiąt osób a poziom zatrudnienia dynamicznie rośnie. Warto 
podkreślić, że liczna grupa pracowników związała swoją karierę z firmą DK-PROf od początku 
jej istnienia.

Stabilne zatrudnienie oraz inwestycje w kapitał ludzki to czynniki, które stanowią ważne 
elementy strategii rynkowej DK-PROf.

Nowoczesny i stale powiększający się park maszynowy a także dynamicznie rozwijająca się 
baza transportowa DK-PROf, zapewnia sprawną realizację zamówień oraz obsługę dostaw 
zarówno do klientów krajowych, jak i zagranicznych.

Swoją przewagę konkurencyjną firma buduje w oparciu o ciągłe podnoszenie poziomu jakości 
wytwarzanych produktów oraz optymalizację czasu produkcji.

DK-PROf aktywnie angażuje się w działalność charytatywną i sponsoringową.

centrala dk-proF sp. z o.o.

Biczyce Dolne 185
33-395 chełmiec
tel. 18 440 42 97
fax. 18 443 19 48
e-mail: biuro@dk-prof.eu

dział rozwoJu sprzedaży

tel. 607 991 510

dział sprzedaży

tel. 18 449 28 22
tel. 18 449 28 23
tel: 18 449 28 30
e-mail: sprzedaz@dk-prof.eu


