
DRZWI ZEWNĘTRZNE 
ALUMINIOWE



Twoje drzwi.

Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia wyposażenie domu  
w harmonijnie dopasowane zestawy  bram, drzwi i rolet zewnętrznych. 

Ścisła kooperacja technologów i projektantow odpowiedzialnych za 
posczególne grupy produktów gwarantuje estetyczną harmonię stolarki 

całego domu.

Sprawdź  katalog INSPIRACJE na www.dk-prof.eu, lub poproś  
o niego swego sprzedawcę.

TWOjE INSPIRACjE

Twój dom. Twój komfort.

Drzwi wejściowe to jeden z kluczowych elementów domu. Z jednej strony stanowią skuteczną ochronę 
przed zimnem, hałasem czy włamywaczami. Z drugiej zaś otwierają nasz dom przed ludźmi i już od progu 
określają jego charakter.

Projektując drzwi wejściowe DK-PROF wzięliśmy pod uwagę wszystkie ich  istotne funkcje. Połączyliśmy 
najbardziej innowacyjne technologie z najwyższej jakości wzornictwem i dbałością o szczegóły, by dać 
Państwu drzwi nie tylko bezpieczne, ciepłe i trwałe, ale także piękne.

zestaw souriszestaw pecos zestaw platte



3

drzwi zewnęTrzne aluminiowe        5-14
 Pecos            5

 Sabana            6

 Thelon            7

 Maura            8-9

 Dora            10 

 Restinga            11 

 Tirano            12

 Caura            13

 Souris            14

 Platte            14

budowa drzwi           15

wyposażenie sTandardowe         16

wyposażenie opcjonalne         17-18

KolorysTyKa           19

Doradcy w salonach sprzedaży Partnerów Handlowych DK-PROF 
chętnie na nie odpowiedzą.

Listę Partnerów Handlowych znajdziesz na www.dk-prof.eu.

Masz pytania? 

SPIS TREŚCI
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model PECOS

TYP A
TYP B

kolor szary antracyt (RAL 7016)
obustronnie aplikacje ze stali szlachetnej matowej 
szczotkowanej
przeszklone (szyba przezroczysta)
sugerowany pochwyt Q-10, dł. 1600 mm

frezowania jednostronnie od zewnątrz 
bez możliwości zastosowania oklein Renolit

OPIS

OPIS

kolor czerwony (RAL 3011)
obustronnie aplikacje ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej
przeszklone (szyba przezroczysta)
sugerowany pochwyt Q-10, dł. 1600 mm

panel gładki (bez frezowań)
możliwe zastosowanie oklein Renolit
układ okleiny: wzdłuż (góra - dół)

Wzór dopasowany do bramy garażowej
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model SABANA

TYP A
TYP B

kolor łupkowoszary (RAL 7015)
obustronnie aplikacje ze stali szlachetnej matowej 
szczotkowanej
przeszklone (szyba przezroczysta)
sugerowany pochwyt Q-10, dł. 1200 mm

frezowania jednostronnie od zewnątrz 
bez możliwości zastosowania oklein Renolit

OPIS

OPIS

kolor aluminiowy (RAL 9007)
obustronnie aplikacje ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej
przeszklone (szyba przezroczysta)
sugerowany pochwyt Q-10, dł. 1200 mm

panel gładki (bez frezowań)
możliwe zastosowanie oklein Renolit
układ okleiny: wzdłuż (góra - dół)
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model THELON

TYP A
TYP B

kolor czarny (RAL 9005)
obustronnie aplikacje ze stali szlachetnej matowej 
szczotkowanej
przeszklone (szyba piaskowana)
sugerowany pochwyt P-10, dł. 1600 mm

frezowania jednostronnie od zewnątrz 
bez możliwości zastosowania oklein Renolit

OPIS

OPIS

kolor kremowy (RAL 9001)
obustronnie aplikacje ze stali szlachetnej matowej 
szczotkowanej 
przeszklone (szyba piaskowana)
sugerowany pochwyt P-10, dł. 1600 mm

panel gładki (bez frezowań)
możliwe zastosowanie oklein Renolit
układ okleiny: wzdłuż (góra - dół)

Wzór dopasowany do bramy garażowej
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model MAURA

TYP A
TYP B

kolor biały (RAL 9016)
jednostronny wpuszczony okleinowany dekor 
z aluminium/Szary antracyt (RAL 7016)
sugerowany pochwyt P-10, dł. 1600 mm

frezowania jednostronnie od zewnątrz 
bez możliwości zastosowania oklein Renolit

OPIS

OPIS

kolor bazaltowoszary (RAL 7012)
jednostronny wpuszczany okleinowany dekor 
z aluminium/renolit: winchester
sugerowany pochwyt P-10, dł. 1600 mm

panel gładki (bez frezowań)
możliwe zastosowanie oklein Renolit
układ okleiny: wzdłuż (góra - dół)
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model DORA

TYP A
TYP B

kolor srebrny (RAL 9006)
przeszklone (szyba piaskowana)
sugerowany pochwyt Q-10, dł. 1000 mm

frezowania jednostronnie od zewnątrz 
bez możliwości zastosowania oklein Renolit

OPIS

OPIS

kolor ciemnozielony (RAL 6009)
jednostronne wpuszczane aplikacje ze stali szlachetnej 
matowej szczotkowanej
przeszklone (szyba piaskowana)
sugerowany pochwyt Q-10, dł. 1000 mm

panel gładki (bez frezowań)
możliwe zastosowanie oklein Renolit: 
układ okleiny: wzdłuż (góra - dół)
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model RESTINGA

TYP A
TYP B

kolor srebrnoszary (RAL 7001)
obustronne aplikacje ze stali szlachetnej matowej 
szczotkowanej
przeszklone (szyba przezroczysta)
sugerowany pochwyt Q-10, długość 1600 mm

frezowania jednostronnie od zewnątrz 
bez możliwości zastosowania oklein Renolit

OPIS

OPIS

kolor ciemnobrązowy (RAL 8017)
obustronne aplikacje ze stali szlachetnej matowej 
szczotkowanej
przeszklone (szyba przezroczysta)
sugerowany pochwyt Q-10, długość 1600 mm

panel gładki (bez frezowań)
możliwe zastosowanie oklein Renolit: 
układ okleiny: w poprzek (lewo - prawo)



12

model TIRANO

TYP A
TYP B

kolor czerwony (RAL 3001)
sugerowany pochwyt Q-10, długość 800 mm

frezowania jednostronnie od zewnątrz 
bez możliwości zastosowania oklein Renolit

OPIS

OPIS

kolor granatowy (RAL 5011)
sugerowany pochwyt Q-10, długość 800 mm

panel gładki (bez frezowań)
możliwe zastosowanie oklein Renolit
układ okleiny: w poprzek (lewo - prawo)

możliwość zastosowania dekorów ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej

Wzór dopasowany do bramy garażowej
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model CAURA

RAL

OKLEINA

kolor brązowy (RAL 8014)
jednostronnie wpuszczane aplikacje ze stali 
szlachetnej matowej szczotkowanej
szyba piaskowana
sugerowany pochwyt Q-10, dł. 800 mm

możliwe zastosowanie oklein Renolit:
układ okleiny: w poprzek (lewo - prawo)

OPIS

OPIS

kolor orzech
jednostronnie wpuszczane aplikacje ze stali szlachetnej 
matowej szczotkowanej
szyba piaskowana
sugerowany pochwyt Q-10, dł. 800 mm

możliwe zastosowanie oklein Renolit:
układ okleiny: w poprzek (lewo - prawo)

Wzór dopasowany do bramy garażowej
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model SOURIS

RAL

RAL

kolor pomarańczowy (RAL 2003)
sugerowany pochwyt Q-10, dł. 1600 mm

frezowania jednostronnie od zewnątrz 
jednostronnie wpuszczane aplikacje ze stali 
szlachetnej matowej szczotkowanej
bez możliwości zastosowania oklein Renolit

OPIS

OPIS

kolor ciemnoniebieski (RAL 5022)
pochwyt W-10

frezowania jednostronnie od zewnątrz 
jednostronnie aplikacje ze stali szlachetnej 
matowej szczotkowanej
bez możliwości zastosowania oklein Renolit

model PLATTE

Wzór dopasowany do bramy garażowej Wzór dopasowany do bramy garażowej
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Budowa drzwi

77 mm 90 mm

Oscieżnica Panel
STABILNOŚĆ I OCHRONA PRZED CHŁODEM

Maksymalnie energooszczędny profil DA-90 lub ciepły profil DA-77

NOWOCZESNY WYGLĄD

Aluminiowy panel dwustronnie nakładkowy

Skrzydło Próg
IZOLACJA TERMICZNA

Termoizolacyjna pianka poliuretanowa grubości 85 mm (system DA-90) 
lub 72 mm (system DA-77)

OCHRONA PRZED CHŁODEM

Próg aluminiowy z przekładką termiczną, wysokości 20 mm (system DA-
77) i 28mm (system DA-90)
Dostępne poszerzenia progu różnej wysokości

ud
0,8W/m2K

ud
0,66W/m2K

1) Wartości współczynnika Ud uzyskano metodą obliczeniową zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 oraz PN-EN ISO 12631. Wartość współczynnika Ud

   wyliczono dla drzwi referencyjnych o wymiarach 1300mm x 2350mm

(1) (1)
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Wyposażenie standardowe

ZASuWNICA 3-PuNkTOWA

PAkIET 3-SZYBOWY

kLAMkA NA DZIELONYM SZYLDZIE 
Z ROZETĄ

ZAWIAS ROLkOWY

WkŁADkA

PAkIET 4-SZYBOWY

Dwa elementy ryglujące 
z podwójnym bolcem 
 
Masywny bolec hakowy zapewnia 
wysoki poziom zabezpieczenia 
 
Dodatkowy bolec gwarantuje 
optymalny docisk skrzydła do 
ościeżnicy 

Automatyczne ryglowanie 
 
Bezpieczeństwo bez konieczności  
zakluczania drzwi 

Montaż zasuwnicy na całej 
wysokości skrzydła 
 
Wrąb okuciowy jest niewidoczny, 
co zapewnia elegancki wygląd 
otwartych drzwi

6x22x4x22x4 (system DA-77)

kolorystyka standardowa:
srebrna (F1)

kolorystyka opcjonalna:
biały, brąz, stare złoto (F4), stal szlachetna, kolor ślusarki

kolorystyka standardowa: srebrny (F1)

kolorystyka opcjonalna: biały, brąz, kolor ślusarki

z motylkiem

6x20x4x20x4x20x4 (system DA-90)
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Wyposażenie opcjonalne

FuNkCJA ZASuWNICY DZIEŃ I NOC

Funkcja umożliwia wybór dziennej lub nocnej opcji zabezpieczenia 
drzwi

POCHWYTY

• P-10 | Dostępne długości w mm: 
 
 580, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800

• Q-10 | Dostępne długości w mm:

 580, 800, 1000, 1200

 1400, 1500, 1600, 1800

kLAMkI

na dzielonym 
szyldzie

SZYBY 

1. 33.1 - bezpieczna szyba z folią
2. P2 o podwyższonej odporności na rozbicie
3. P4 o podwyższonej odporności na rozbicie
4. Piaskowana
5. Ornamentowa
6. Refleksyjna
7. Z ciepłą ramką

* Potrzebujesz innej szyby? Spytaj w salonie sprzedaży Partnerów 
Handlowych DK-PROF

Kolorystyka:

biała brąz

stare złoto (F4)

srebrna (F1)

stal szlachetna

kolor RAL

na pełnym 
szyldzie

1

5

2/3

6

4
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Wyposażenie opcjonalne

CZYTNIk LINII PAPILARNYCH

Drzwi otwierane za pomocą opuszka palca zapewniają wygodę, którą trudno 
przecenić, a przy tym są w pełni bezpieczne, ciepłe i niezawodne. Wysoka 
odporność zamka na włamanie została potwierdzona certyfikatem klasy A VdS

Wygoda – otwieranie opuszkiem palca

Spokój – klucze, kody i karty otwierające nie są potrzebne

Oszczedność – brak konieczności dorabiania kluczy i wymiany zamków

Bezpieczenstwo – odporność na zwieranie przewodów skanera i inne manipulacje

Niezawodnosc – poprawne działanie od -40°C do 85°C

Gwarancja - 24 miesiące gwarancji producenta

ZAWIASY ukRYTE

Gdy skrzydło jest zamknięte zawiasy są niewidoczne, co nadaje
drzwiom wyjątkowo elegancki wygląd i ułatwia utrzymanie ich
w czystości

Dużą zaletą okuć jest łatwa regulacja bez użycia narzędzi

WkŁADkI

Wkładka o klasie bezpieczenstwa C o najwyższej odporności 
antywłamaniowej (podstawowa lub z motylkiem)

SAMOZAMYkACZ

Zapewnia płynne i samoczynne zamykanie skrzydła drzwi

kolorystyka: stal
szlachetna – nierdzewna

R1 R2 R3

kolorystyka: biały, brąz,
srebrna (F1), stare złoto (F4), 
stal szlachetna – nierdzewna

ROZETY ZEWNĘTRZNE
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Kolorystyka

Kolory podstawowe RAL

Kolory opcjonalne

 Okleiny

RAL 9016 RAL 9001 RAL 9006 RAL 9007 RAL 7001 RAL 7012 RAL 7015 RAL 7016 RAL 9005

RAL 2003 RAL 3001 RAL 3011 RAL 8014 RAL 8017 RAL 5022 RAL 5011 RAL 6009

Paleta RAL

Złoty dąb Orzech Winchester Mahoń Dąb bagienny Tabasco Kremowo-biały Brązowy Dąb antyczny

Macore Sienna noce Daglezja
cieniowana

Sosna górska Czerwono-
brązowy

Zielony Aluminium
szczotkowane

Agatowoszary Srebrnoszary

Srebrnoszary
gładki



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.

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.

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
www.dk-prof.eu
facebook.com/dkprof.eu

DZIAŁ ROZWOJu SPRZEDAŻY

tel. 607 991 510

PARTNER HANDLOWY

BRAMY GARAŻOWE         DRZWI         ROLETY


