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O FIRMIE SPIS TREŚCI

DK-PROF jest sprawnie zarządzaną organizacją wytwarzającą segmentowe i rolowane bramy garażowe,  bramy 

przemysłowe, drzwi wejściowe, drzwi stalowe i drzwi przeciwpożarowe, rolety zewnętrzne, rolety tekstylne       

oraz moskitiery.

2Siedziba firmy, w skład której wchodzi budynek biurowy o powierzchni 1200 m  oraz hala produkcyjna                     
2o powierzchni 5000 m   zlokalizowana jest w Biczycach Dolnych, obok Nowego Sącza. Firma posiada 

rozbudowaną sieć sprzedaży w Polsce oraz Europie.

Poziom zatrudnienia w firmie dynamicznie wzrasta. Warto podkreślić, iż 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.

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

BRAMY GARAŻOWE ROLOWANE

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

DRZWI  ALUMINIOWE

ROLETY ZEWNĘTRZNE

ROLETY TEKSTYLNE

MOSKITIERY
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DRZWI GARAŻOWE BOCZNE 20
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SYSTEM INTELIGENTNY DOM 40
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BRAMY SEGMENTOWE

Segmentowe bramy garażowe DK-PROF łączą ze 

sobą nowoczesny styl oraz łatwość użytkowania. 

Brama segmentowa polecana jest nie tylko         

do budynków nowo powstających, jest ona także 

doskonałą propozycją dla osób remontujących 

obiekty garażowe.

W porównaniu z bramą uchylną lub rozwierną, 

brama segmentowa zapewnia optymalne 

wykorzystanie miejsca w każdym garażu.

W DK-PROF dokładamy szczególną wagę           

do precyzyjnego wykonania każdego elementu 

bram garażowych, czego efektem jest ich 

doskonała jakość. Zapraszamy do zapoznania się 

z szeroką ofertą bram garażowych segmentowych            

DK-PROF, które spełniają oczekiwania najbardziej 

wymagających klientów.

Powierzchnia panelu DK-GP jest 

całkowicie gładka. Brak

przetłoczeń zapewnia bardzo

efektowny i stylowy wygląd bramy.

Panel wysokoprzetłoczony DK-WPP 

to modny i nowoczesny panel             

z dyskretnym poziomym 

przetłoczeniem, które cieszy się dużą 

popularnością wśród inwestorów.

Poziome przetłoczenie panelu

DK-PP nadaje bramie i elewacji

wyjątkowo lekki charakter.

Nowoczesny i dynamiczny wygląd 

bramy podkreślają wyraźnie 

zaznaczone przetłoczenia.

Wybór bramy segmentowej

wykonanej przy użyciu panelu

okleinowanego DK-OP, daje

klientom szerokie możliwości

dopasowania okleiny do stylu               

i charakteru budynku.

WZORY PRZETŁOCZEŃ PANELI

PANEL GŁADKI DK-GP

PANEL WYSOKOPRZETŁOCZONY DK-WPP

PANEL PRZETŁOCZONY DK-PP

PANEL OKLEINOWANY DK-OP

PRZEKRÓJ PANELU

1.Folia ochronna

2. Powłoka 

organiczna

3. Galfan

4. Stal

5. Pianka 

poliuretanowa

Panel o  grubości 40 mm jest wypełniony pianką 

poliuretanową bezfreonową oblekaną blachą stalową 

ocynkowaną 0,5 mm. Wysokość panela wynosi 500 mm lub 

610 mm. Panel charakteryzuje się doskonałą izolacyjności 
2cieplną (współczynnik przenikania ciepła U = 0,54 W/m K).

Wysoki poziom ochrony antykorozyjnej zapewnia 

odpowiednio dobrana powłoka ze stopu cynku i aluminium 

(galfan), nakładana na powierzchnię blachy na gorąco, 

metodą zanurzeniową. 

KOLORYSTYKA

4 5

Biały
RAL 9016

Brąz
RAL 8014

Antracyt 
STRUKTURA 

WRINKLE *

Szary 
antracyt

RAL 7016

Srebrny
RAL 9006

Złoty Dąb Orzech Paleta RAL

* Struktura Wrinkle - powierzchnia panelu o pomarszczonej 

fakturze. Kolor antracyt dostępny tylko z panelem DK-GP

Okleiny
(tylko Panel OP)

* Tylko panel GP

Tym produktem można 
s t e r o w a ć  d r o g ą  
internetową za pomocą 
smartfonu, tabletu lub 
k o m p u t e r a .  W i ę c e j  
informacji o systemach 
Inteligentny dom na 
stronie 40 katalogu.



BRAMY SEGMENTOWE

Segmentowe bramy garażowe DK-PROF łączą ze 

sobą nowoczesny styl oraz łatwość użytkowania. 

Brama segmentowa polecana jest nie tylko         

do budynków nowo powstających, jest ona także 

doskonałą propozycją dla osób remontujących 

obiekty garażowe.

W porównaniu z bramą uchylną lub rozwierną, 

brama segmentowa zapewnia optymalne 

wykorzystanie miejsca w każdym garażu.

W DK-PROF dokładamy szczególną wagę           

do precyzyjnego wykonania każdego elementu 

bram garażowych, czego efektem jest ich 

doskonała jakość. Zapraszamy do zapoznania się 

z szeroką ofertą bram garażowych segmentowych            

DK-PROF, które spełniają oczekiwania najbardziej 

wymagających klientów.

Powierzchnia panelu DK-GP jest 

całkowicie gładka. Brak

przetłoczeń zapewnia bardzo

efektowny i stylowy wygląd bramy.

Panel wysokoprzetłoczony DK-WPP 

to modny i nowoczesny panel             

z dyskretnym poziomym 

przetłoczeniem, które cieszy się dużą 

popularnością wśród inwestorów.

Poziome przetłoczenie panelu

DK-PP nadaje bramie i elewacji

wyjątkowo lekki charakter.

Nowoczesny i dynamiczny wygląd 

bramy podkreślają wyraźnie 

zaznaczone przetłoczenia.

Wybór bramy segmentowej

wykonanej przy użyciu panelu

okleinowanego DK-OP, daje

klientom szerokie możliwości

dopasowania okleiny do stylu               

i charakteru budynku.

WZORY PRZETŁOCZEŃ PANELI

PANEL GŁADKI DK-GP

PANEL WYSOKOPRZETŁOCZONY DK-WPP

PANEL PRZETŁOCZONY DK-PP

PANEL OKLEINOWANY DK-OP

PRZEKRÓJ PANELU

1.Folia ochronna

2. Powłoka 

organiczna

3. Galfan

4. Stal

5. Pianka 

poliuretanowa

Panel o  grubości 40 mm jest wypełniony pianką 

poliuretanową bezfreonową oblekaną blachą stalową 

ocynkowaną 0,5 mm. Wysokość panela wynosi 500 mm lub 

610 mm. Panel charakteryzuje się doskonałą izolacyjności 
2cieplną (współczynnik przenikania ciepła U = 0,54 W/m K).

Wysoki poziom ochrony antykorozyjnej zapewnia 

odpowiednio dobrana powłoka ze stopu cynku i aluminium 

(galfan), nakładana na powierzchnię blachy na gorąco, 

metodą zanurzeniową. 

KOLORYSTYKA

4 5

Biały
RAL 9016

Brąz
RAL 8014

Antracyt 
STRUKTURA 

WRINKLE *

Szary 
antracyt

RAL 7016

Srebrny
RAL 9006

Złoty Dąb Orzech Paleta RAL

* Struktura Wrinkle - powierzchnia panelu o pomarszczonej 

fakturze. Kolor antracyt dostępny tylko z panelem DK-GP

Okleiny
(tylko Panel OP)

* Tylko panel GP

Tym produktem można 
s t e r o w a ć  d r o g ą  
internetową za pomocą 
smartfonu, tabletu lub 
k o m p u t e r a .  W i ę c e j  
informacji o systemach 
Inteligentny dom na 
stronie 40 katalogu.



WYPOSAŻENIE

PROWADZENIA

PROWADZENIE LHFPROWADZENIE ST PROWADZENIE LHR

Stosowane ,  gdy  wysokość  

nadproża wynosi od 220 mm do 350 

mm. Sprężyny skrętne montowane          

z przodu przy nadprożu, brama        

z podwójnymi prowadnicami 

poziomymi.

S tosowane ,  gdy  wysokość  

nadproża  wynos i  m in imum         

350 mm. Sprężyny skrętne 

m o n t o w a n e  z  p r z o d u                    

p r z y  n a d p r o ż u ,  b r a m a                             

z pojedynczymi prowadnicami 

poziomymi.

S tosowane ,  gdy  wysokość  

nadproża wynosi minimum 100 mm 

(dla bramy ręcznej) i 150 mm (dla 

bramy automatycznej). Sprężyny 

skrętne montowane na końcu 

prowadnic poziomych, brama         

z podwójnymi prowadnicami 

poziomymi.

NAPĘDY DO SEGMENTOWYCH BRAM GARAŻOWYCH

Silniki Master

Silnik MASTER do bram        

o powierzchni do 7 m2. Silnik 

posiada funkcję 

automatycznego zamykania 

oraz możliwość ustawienia 

siły otwierania i zamykania.

Silniki Somfy Dexxo Optimo i 

Somfy Dexxo Pro

Nowoczesny, łatwo 

programowalny i niezawodny 

system automatycznego 

sterowania bramą. 

Wyposażenie silnika obejmuje 

mechanizm łagodnego 

domykania płaszcza.

Silniki Marantec Comfort 260, 

Comfort 270

Intuicyjny napęd do bram, 

współpracuje z dowolną 

ilością pilotów. Pozwala 

programować: częściowe 

otwieranie bramy, prędkość 

przesuwu oraz 3-minutowe 

oświetlanie garażu.

6 7

STEROWANIE AUTOMATYCZNE MARANTEC - PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

Pilot

Dwu lub czterokanałowy pilot 

Marantec służący                 

do sterowania bramą 

garażową.

Fotokomórka

W przypadku wykrycia 

przeszkody na drodze 

płaszcza bramy, urządzenie 

bezpieczeństwa podłączone 

do napędów zatrzyma 

zamykającą się bramę.

Pilot do zapalniczki 

samochodowej

Pilot sterujący bramą 

automatyczną, przeznaczony 

do umieszczenia w gnieździe 

zapalniczki samochodowej.

Klawiatura kodowa

Montowana na zewnątrz 

garażu, umożliwia sterowanie 

bramą za pomocą 

wprowadzanego kodu 

cyfrowego.

6 7

STEROWANIE AUTOMATYCZNE SOMFY- PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

Fotokomórka

W przypadku wykrycia 

przeszkody na drodze 

płaszcza bramy, urządzenie 

bezpieczeństwa podłączone 

do napędów zatrzyma 

zamykającą się bramę.

Pilot

Dwu lub czterokanałowy pilot 

Somfy służący do sterowania 

bramą garażową.

Klawiatura kodowa RTS

Montowana na zewnątrz 

garażu, umożliwia sterowanie 

bramą za pomocą 

wprowadzanego kodu 

cyfrowego.

Akumulator awaryjny

Umożliwia sterowanie bramą 

w przypadku braku prądu. 

(Ilość cykli 4 – 7 przy 

naładowanym akumulatorze).

Silniki Somfy Compact

Napęd o niewielkich 

wymiarach zewnętrznych. 

Posiada regulowane funkcje 

detekcji przeszkód oraz 

prędkości zamykania. 
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BRAMY ROLOWANE

Bramy rolowane są idealnym rozwiązaniem              
w szczególności nadającym się do małych 
pomieszczeń garażowych. Dzięki zastosowaniu 
pionowego prowadzenia oraz braku prowadnic 
sufitowych, zrolowany płaszcz bramy zajmuje 
minimalną ilość miejsca na nadprożu wewnątrz 
garażu. Płaszcz bramy schowany jest                    
w estetycznej skrzyni.

BUDOWA BRAMY GARAŻOWEJ ROLOWANEJ

Brama garażowa rolowana DK-PROF jest 

wykonana w całości z aluminium. Standardowo 
wyposażona jest w skrzynię umieszczoną                  

na nadprożu, w której znajduje się wał wraz                   
z pancerzem. Pancerz o grubości 18,5 mm jest 

wypełniony pianką poliuretanową.

PANCERZ ALUMINIOWY PANCERZ 
ALUMINIOWY PRZESZKLONY

PANCERZ 
ALUMINIOWY WENTYLACYJNY

Zbudowany z dwuściennych profili 
aluminiowych z pianką poliuretanową 
wewnątrz. Mocny, lekki i odporny na 
warunki atmosferyczne, zapewnia 
komfort oraz bezpieczeństwo 
użytkowania.

Pancerz z przeszkleniem, umożliwia 
doświetlenie garażu.

Pancerz z otworami wentylacyjnymi 
zapewnia dodatkową wentylację 
pomieszczenia.

KOLORYSTYKA

Ciemne drewno Jasny zielony

Biały

RAL 9010

Szary

RAL 7038

Beżowy

RAL 1013

   Brązowy

RAL 8077
Jasny brąz
RAL 8014

12 13

8 9

Szary antracyt

Granatowy
RAL 5011

Srebrny Orzech CzerwonyCiemny zielony

RAL 6021RAL 7016 RAL 9006 RAL 3003RAL 6009

Bramy rolowane dostępne są w sześciu standardowych kolorach: biały, szary, beżowy, jasny brąz i brąz. Na życzenie klienta możemy wykonać bramę 

z pancerzem w kolorach dodatkowych, dostępnych za dopłatą: ciemne drewno, orzech, złoty dąb, srebrny, czarny, kremowy, czerwony, ciemny 

zielony, jasny zielony, biały, granatowy i szary antracyt.

Czarny

RAL 9005

Kremowy

RAL 1015

Złoty dąb
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z pancerzem w kolorach dodatkowych, dostępnych za dopłatą: ciemne drewno, orzech, złoty dąb, srebrny, czarny, kremowy, czerwony, ciemny 

zielony, jasny zielony, biały, granatowy i szary antracyt.

Czarny

RAL 9005

Kremowy

RAL 1015

Złoty dąb
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10 11

WYPOSAŻENIE

Wyłącznik klawiszowy

Wyłączniku montowany 

standardowo wewnątrz 

garażu, służy do sterowania 

napędem bramy.  

Wyposażenie standardowe

Fotokomórka

W przypadku wykrycia 

przeszkody, system 

zatrzymuje zamykającą się 

bramę (stosowana ze 

sterownikiem Axroll). 

Dostępna za dopłatą.

Wyłącznik kluczykowy

Wyłącznik standardowo 

montowany od zewnętrznej 

strony budynku. Umożliwia 

sterowanie bramą rolowaną 

za pomocą kluczyka. 

Wyposażenie standardowe

Korba do awaryjnego 

podnoszenia bramy

Korba służąca do awaryjnego 

otwierania bramy w przypadku 

braku prądu. Wyposażenie 

standardowe.

Sterownik Axroll

Umożliwia podłączenie 

fotokomórek, hamulca 

bezpieczeństwa oraz 

sterowanie bramą za pomocą 

pilota. Dostępny za dopłatą.

Hamulec bezpieczeństwa

Zabezpiecza przed 

bezwładnym opadaniem 

pancerza bramy rolowanej        

w przypadku uszkodzenia 

silnika (stosowany ze 

sterownikiem Axroll).

Klawiatura kodowa RTS

Montowana na zewnątrz 

garażu, umożliwia sterowanie 

bramą za pomocą 

wprowadzanego kodu 

cyfrowego (stosowana ze 

sterownikiem Axroll).

Pilot

Dwu lub czterokanałowy pilot 

Somfy służący do sterowania 

bramą garażową.
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BRAMY PRZEMYSŁOWE
BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE

Konstrukcja bramy przemysłowej z wypełnieniem panelowym 

wykonana jest z elementów stalowych ocynkowanych. Płaszcz 
bramy w całości składa się z paneli stalowych, wypełnionych pianką 

poliuretanową, bezfreonową, malowanych lub okleinowanych. 

Bramy przemysłowe z wypełnieniem panelowym, wykonywane są           
na dowolny wymiar do maksymalnej szerokości 8 m i wysokości 5 m. 

Wyposażenie standardowe stanowią następujące elementy: panele 

stalowe wypełnione pianką poliuretanową, rygiel, komplet prowadnic 
pionowych oraz poziomych, okucia, zawiasy, rolki, zabezpieczenia 

przed pęknięciem linki lub sprężyny. Sterowanie bramą może 
odbywać się ręcznie lub automatycznie.

Panel bramy przemysłowej wykonany jest z blachy 

ocynkowanej, pokrytej lakierem poliestrowym. Wypełnienie 
panelu stanowi pianka poliestrowa. Wysokość panelu wynosi 

500 mm lub 610 mm, a grubość 40 mm. Zarówno po stronie 
zewnętrznej jak i wewnętrznej panel posiada strukturę Stucco  

lub Slick (definicja struktur patrz str. 14-15 ).

PRZEKRÓJ PANELU
STALOWEGO

BRAMY PRZEMYSŁOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE

Konstrukcja bramy przemysłowej aluminiowej, przeszklonej, 

wykonana jest z elementów aluminiowych oraz stalowych, 
ocynkowanych. Płaszcz bramy tworzą panel stalowy ocynkowany 
montowany w dolnej części bramy oraz montowane nad nim, 

aluminiowe panele przeszklone zapewniające dopływ światła 
dziennego. Przezroczyste elementy paneli wykonane są                   

z pleksi. Bramy przemysłowe aluminiowe wykonywane są na 
dowolny wymiar do maksymalnej szerokości 5 m i wysokości 5 m.

Wyposażenie standardowe stanowią następujące elementy: panele 

aluminiowe przeszklone (anodowane aluminium), panel dolnej sekcji 

– panel stalowy, uszczelnienie na całym obwodzie bramy, rygiel, 
komplet prowadnic pionowych i poziomych, wałek ze sprężynami 

skrętnymi, okucia, zawiasy, rolki, zabezpieczenie w przypadku 
pęknięcia linki lub sprężyny. Sterowanie bramą może odbywać się 

ręcznie lub automatycznie.

PRZEKRÓJ PANELU
ALUMINIOWEGO
Panel aluminiowy przeszklony zbudowany jest z ramy             
o grubości 40 mm. Ściany ramy są wykonane                            
z anodowanego aluminium o grubości 1,8 mm natomiast 

wypełnienie stanowi podwójna szyba z pleksi o grubości          
3 mm. Całkowita grubość pakietu szybowego wynosi 21 mm.

Segmentowe bramy przemysłowe DK-PROF 
przeznaczone są do hal magazynowych                  
i produkcyjnych, warsztatów samochodowych, 
obiektów handlowych i usługowych. Zamówienia 
składane na bramy przemysłowe realizowane są 
indywidualnie. Oznacza to, że każda brama jest 
m o n t o w a n a  z g o d n i e  z e  s p e c y f i k a c j ą  
przygotowaną przez klienta. W ten sposób, klient 
otrzymuje produkt idealnie odpowiadający jego 
oczekiwaniom.

Bramy przemysłowe DK-PROF mogą być 
obsługiwane zarówno ręcznie jak i za pomocą 
napędów automatycznych.

12 13
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14 15

14 15

KOLORYSTYKA

Panel o strukturze STUCCO (powierzchnia panelu z nieregularnymi wypukłościami).

Panel o strukturze SLICK (powierzchnia panelu idealnie gładka). 

Biały
RAL 9016

Brąz
RAL 8019

Szary antracyt
RAL 7016

Srebrny
RAL 9006

Zielony
RAL 6009

Niebieski
RAL 5010

Czerwony
RAL 3000

Żółty
RAL 1021

Złoty Dąb Orzech

Prowadzenie ST Prowadzenie LHR

Prowadzenie HL

PROWADZENIA

Prowadzenie ST 
stosowane gdy 
wysokość nadproża 
wynosi minimum            
420 mm. Sprężyny 
skrętne montowane         
z przodu przy nadprożu, 
brama z pojedynczymi 
prowadnicami 
poziomymi.

Prowadzenie LHR 

stosowane gdy wysokość 

nadproża wynosi minimum 

220 mm. Sprężyny skrętne 

montowane na końcu 

prowadnic poziomych, 

brama z podwójnymi 

prowadnicami poziomymi.

VL – Brama z 

prowadzeniem 

pionowym, sprężyny 

montowane z przodu 

nadproża.

HL – Brama z wysokim 
nadprożem, sprężyny 
montowane z przodu 
nadproża.

Biały
RAL 9016

Brąz
RAL 8019

Szary antracyt
RAL 7016

Panel o strukturze WRINKLE (
panelu o pomarszczonej fakturze).

powierzchnia 

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

Pilot

Dwukanałowy pilot służący do 
sterowania bramą 
przemysłową.

Sterowanie automatyczne

Proponujemy Państwu trzy 

warianty sterowania napędem 

bramy przemysłowej. Wersję 

automatyczną, 

półautomatyczną oraz 

automatyczną z nadajnikiem 

radiowym.

Wyłącznik awaryjny

Klawisz awaryjnego 
zatrzymywania bramy. 
Stosowany w wersji 
automatycznej oraz 
automatycznej z nadajnikiem 
radiowym.

Fotokomórka

W przypadku wykrycia 
przeszkody, na drodze 
płaszcza bramy, urządzenie 
bezpieczeństwa podłączone 
do napędów zatrzyma 
zamykającą się bramę.

Przeszklony panel
aluminiowy

Zapewnia doświetlenie 
wnętrza pomieszczenia. 
Przeszklenie montowane jest 
na całej szerokości bramy.

Klapa odciągu spalin

Element montowany na 

panelu bramy, umożliwiający 

odciąg spalin z wnętrza 

pomieszczenia.

Wyłącznik kluczykowy

Umożliwia otwieranie bramy 

przemysłowej za pomocą 

klucza. Stosowany w wersji 

sterowanej automatycznie 

oraz w wersji sterowania 

automatycznego                     

z nadajnikiem radiowym.

Lampa sygnalizacyjna

Lampa sygnalizująca pracę 

napędu bramy. Montowana na 

zewnątrz garażu.

Antracyt 

Prowadzenie VL

DOSTĘPNE PRZETŁOCZENIA PANELI

Panel 

GPp SLICK

Panel 

WPPp SLICK

Panel 

PPp SLICK

Panel 

PPp STUCCO
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DRZWI ALUMINIOWE
PRZEKRÓJ DRZWI ALUMINIOWYCH

Aluminiowe drzwi zewnętrzne DK-PROF to 

zaawansowane rozwiązania technologiczne 

dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych                   

i różnorodnych modeli.

Parametry użytkowe drzwi spełniają oczekiwania 

najbardziej wymagających klientów gwarantując 

długoletnią satysfakcję z ich funkcjonowania.

Dbałość o szczegóły wykończenia nadaje drzwiom 

prestiż i klasę typową dla produktów najwyższej 

jakości. Starannie dobrane modele umożliwiają 

dopasowanie drzwi do preferencji estetycznych 

każdego klienta.

Profile:

- trzykomorowe profile o głębokości 77 mm 

lub 90 mm

- próg aluminiowy z przekładką termiczną – 

wysokość 20 mm (profil 77 mm) lub 32 mm 

(profil 90 mm)

Wypełnienie:

- panel o grubości 77 mm lub 90 mm

wypełniony pianką poliuretanow

- szyba dwukomorowa (profil 77 mm)

- szyba trójkomorowa (profil 90 mm)

WZORY DRZWI ALUMINIOWYCH

Szeroka oferta drzwi aluminiowych obustronnie nakładkowych, obejmuje zarówno wzory z przeszkleniami środkowymi, które są 

umieszczone w skrzydle drzwi jak i przeszkleniami bocznymi lub górnymi, umieszczonymi w ramie, skutecznie doświetlającymi przestrzeń 

wnętrza budynku. Obok przeszkleń stanowiących praktyczny a zarazem atrakcyjny dodatek, dostępne są także elementy dekoracyjne 

wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, które montowane są na zewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi.

TAIDA  FEBA  LILLA  KEIRA  ZOLA NOEL

16 17

16 17
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WERSJE DRZWI

W ofercie DK-PROF znajduje się kilka wariantów naświetleń do drzwi aluminiowych. Dostępne warianty naświetleń, pozwalają optymalnie 

dobrać ich lokalizację względem drzwi przy uwzględnieniu warunków architektonicznych oraz preferencji klientów. Naświetlenia 

umożliwiają dopływ światła dziennego do wnętrza znajdującego się bezpośrednio za drzwiami, podnosząc komfort jego użytkowania.

Drzwi jednoskrzydłowe Drzwi pojedyncze z szybą po 

lewej stronie

Drzwi pojedyncze z szybą po 

prawej stronie

Drzwi pojedyncze z szybą po 

lewej i po prawej stronie

Drzwi pojedyncze z szybą po 

lewej i prawej stronie oraz u góry

Drzwi pojedyncze z szybą po 

prawej stronie i u góry

Drzwi pojedyncze z szybą po 

lewej stronie i u góry

Drzwi jednoskrzydłowe
z szybą u góry

WYPOSAŻENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH ALUMINIOWYCH
Standardowe wyposażenie oferowane do drzwi aluminiowych zapewnia wysoki komfort użytkowania oraz poprawia estetykę drzwi. 

Natomiast dla wymagających klientów, proponujemy szeroką gamę elementów stanowiących wyposażenie opcjonalne, które podnosi 

standard drzwi aluminiowych DK-PROF na najwyższy poziom. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Klamka z krótkim szyldem 

(kolor: Stare zloto) - 

wyposażenie opcjonalne

Klamka drzwiowa ze stali 

szlachetnej z krótkim szyldem 

aluminiowym wyposażona we 

wspomagający mechanizm 

sprężynowy.

Wkładka z motylkiem - 

wyposażenie standardowe 

Wkładka bębenkowa, 

wyposażona w gałkę służącą 

wygodnemu zamykaniu           

i otwieraniu zamka drzwi od 

strony wewnętrznej . Wkładka 

nie posiada otworu na klucz 

od strony wewnętrznej. 

KOLORYSTYKA

Biały
RAL 9016

Srebrny
RAL 9006

Złoty Dąb Orzech

Atrakcyjne kolory, zgodne z obowiązującymi trendami pozwalają dostosować wygląd drzwi do każdej elewacji budynku. Oprócz 

niewątpliwych zalet estetycznych, powłoki lakiernicze doskonale zabezpieczają powierzchnię drzwi aluminiowych, są odporne na wpływ 

warunków atmosferycznych oraz wyjątkowo trwałe. Kolory drzwi aluminiowych mogą być dostosowane do kolorystyki bram garażowych 

dzięki czemu oba elementy tworzą wizualnie spójną całość.
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Klamka z krótkim szyldem 

(kolor: Srebrny F1 ) - 

wyposażenie standardowe

Klamka drzwiowa ze stali 

szlachetnej z krótkim szyldem 

aluminiowym wyposażona we 

wspomagający mechanizm 

sprężynowy.

Zawias ukryty -  wyposażenie 

opcjonalne

Wyjątkowo estetyczny i trwały 

zawias ukryty dedykowany do 

drzwi aluminiowych DK-

PROF. Przy zamkniętych 

drzwiach zawiasy są 

niewidoczne.

Czytnik linii papilarnych -  

wyposażenie opcjonalne
 
Wygodny w użyciu                       

i bezpieczny czytnik linii 

papilarnych, przeznaczony do 

identyfikacji użytkowników 

uprawnionych do otwierania 

drzwi. Umożliwia rejestrację 

do 99 użytkowników.  

Pochwyt Q10 - wyposażenie 

opcjonalne

Pochwyt montowany od 

strony zewnętrznej drzwi.

Zawias nawierzchniowy, 

System 77 ( kolor: Anoda F1) 

- wyposażenie standardowe

Dwuskrzydłowy zawias 

nawierzchniowy o dużej 

nośności. 

3-szybowy pakiet 6/22/4/22/4
System 77 mm - wyposażenie 

standardowe

Stosowany dla głębokości 

zabudowy 77 mm. 

Winchester

Czerwonobrązowy
 RAL 3011

Granatowy
RAL 5011

Ciemnozielony
RAL 6009

Srebrnoszary
RAL 7001

Bazaltowoszary
RAL 7012

Łupkowoszary
RAL 7015

Ciemnoszary
RAL 7016

Brązowy
RAL 8017

Brązowy
RAL 8014

Czarny
RAL 9005

Aluminiowy
RAL 9007

Kremowy
RAL 9001

Kolory podstawowe

Kolory dodatkowe
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DRZWI GARAŻOWE BOCZNE

Drzwi garażowe boczne DK-PROF to doskonałe 

rozwiązanie do garaży, których funkcja użytkowa 

wykracza poza standardowe przechowywanie 

pojazdów. Drzwi garażowe boczne ułatwiają 

dostęp do garażu bez konieczności otwierania 

bramy garażowej. Identyczny wygląd zewnętrzny 

drzwi garażowych oraz bramy garażowej sprawia, 

że całość elewacji zachowuje spójny charakter.
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PRZEKRÓJ DRZWI GARAŻOWYCH BOCZNYCH

Drzwi garażowe boczne składają się z ramy 

skrzydła wykonanej z profilu aluminiowego 

(kształtownik jednokomorowy bez przekładki 

termicznej) o głębokości 50 mm lub profilu 

aluminiowego (kształtownik trójkomorowy       

z przekładką termiczną) o głębokości 60 mm. 

Wypełnienie drzwi garażowych bocznych 

wykonane jest z paneli o grubości 40 mm 

wypełnionych pianką poliuretanową, która jest 

oblekana blachą stalową ocynkowaną             

o grubości 0,5 mm. Wysokość panelu może 

wynosić 500 mm lub 610 mm. 

Klamka z długim szyldem 

(kolor: srebrny)

Klamka posiada mechanizm 

wspomagający jej pracę, 

ukryty pod elegancką pokrywą 

maskującą. 

Wkładka zamka

Wkładka dostępna z trzema 

kluczami w komplecie.

Zamek jednopunktowy

Zamek 
zapadkowo-zasuwkowy.

WYPOSAŻENIE DRZWI GARAŻOWYCH BOCZNYCH

Zawias nawierzchniowy

Dwuskrzydłowy zawias 

nawierzchniowy o dużej 

nośności, regulowany w 

trzech płaszczyznach.

2. Rama skrzydła – profil „ciepły”

Rama skrzydła wykonana z profilu aluminiowego       

o głębokości 60 mm (kształtownik trójkomorowy          

z przekładką termiczną).

1. Rama skrzydła – profil „zimny”

Rama skrzydła wykonana z profilu aluminiowego       
o głębokości 50 mm (kształtownik jednokomorowy 
bez przekładki termicznej)

1. 2.
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WZORY DRZWI GARAŻOWYCH BOCZNYCH

Drzwi boczne z panelem bez 

przetłoczenia DK-GP 

Okleinowane w kolorze 

orzech. Rama i skrzydło 

okleinowane obustronnie 

okleiną w kolorze identycznym 

jak kolor paneli

Drzwi boczne z panelem z 

przetłoczeniem poziomym 

DK-PP 

Okleinowane w kolorze 

orzech. Rama i skrzydło 

okleinowane obustronnie       

w kolorze identycznym jak 

kolor paneli.

Drzwi boczne z panelem 

wysokoprzetłoczonym  DK-

WPP 

Okleinowane w kolorze złoty 

dąb.  Rama i skrzydło 

okleinowane obustronnie       

w kolorze identycznym jak 

kolot paneli.

Drzwi boczne z panelem 

okleinowanym DK-OP 

Rama  i skrzydło okleinowane 

obustronnie w kolorze 

identycznym jak kolor paneli.

Drzwi boczne z panelem 

gładkim bez przetłoczenia     

DK-GP

Malowane w kolorze szary 

antracyt RAL 7016. Rama       

i skrzydło malowane 

obustronnie także w kolorze 

szary antracyt RAL 7016.

Drzwi boczne z panelem z 

przetłoczeniem poziomym 

DK-PP

Panel w kolorze orzech. 

Rama i skrzydło malowane w 

kolorze RAL 8011.

Drzwi boczne z panelem z 

wysokoprzetłoczeniem 

poziomym DK-WPP 

Panel w kolorze złoty dąb. 

Rama i skrzydło malowane w 

kolorze RAL 8003.

Drzwi boczne z panelem 

okleinowanym DK-OP

Rama i skrzydło malowane w 

kolorze RAL zbliżonym do 

okleiny.
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KOLORYSTYKA

Biały

RAL 9016

Brąz

RAL 8019

Antracyt 

(STRUKTURA 

WRINKLE)

Szary 

antracyt

RAL 7016

Srebrny

RAL 9006
Złoty Dąb

Kolorystyka drzwi garażowych bocznych z wypełnieniem z panela DK-WPP lub DK-PP.

Przykładowa kolorystyka drzwi garażowych bocznych z wypełnieniem z panela DK-OP.

RAL 9016

Brąz

RAL 8019

Szary 

antracyt

RAL 7016

Srebrny

RAL 9006

Złoty Dąb

Kolorystyka drzwi garażowych bocznych z wypełnieniem z panela DK-GP.

Biały

Orzech Paleta RAL

Paleta RAL

Aluminium
szczotkowane

Black brown Burgundy 
cherry

Charcoal
 brown

Ciemnoszary
jedwab

Ciemno
zielony

Crystal white

Moos green Polska sosna

Daglezja
 cieniowana

Macore

Dąb bagienny

Kremowo biały Kwarcowo 
szary

Marsey oak

Orzech

Drzwi garażowe boczne z panelem malowanym w kolorach z palety RAL lub panelem malowanym w kolorach 

drewnopodobnych. Rama i skrzydło malowane na kolory z palety RAL lub zbliżone do kolorystyki paneli.

Drzwi garażowe boczne z panelem, skrzydłem oraz ramą okleinowanymi w kolorach drewnopodobnych.

Bazaltowo 
szary

Bazaltowo
 szary gładki

Bellagio
 classic

Ciemnoszary

Granatowy JasnoszaryDark green

Quartz grey Sapeli

Smoked oak Southern
oak

Silver cloudSienna noce Sienna 
rosso

Silver light Srebrno 
szary

Winchester
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ROLETY ZEWNĘTRZNE

Rolety zewnętrzne chronią prywatność, 

zabezpieczają przed nadmiernym hałasem oraz 

szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi. Rolety 

zewnętrzne podnoszą również poz iom 

bezpieczeństwa każdego domu. Zasadnicze 

elementy budowy rolety to skrzynka rolety oraz 

pancerz rolety, który po prowadnicach zwijany jest 

do skrzynki. 
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ROLETY ELEWACYJNE

Rodzina rolet elewacyjnych przeznaczona jest głównie         

do stosowania w istniejących budynkach, ale można                  

je zastosować także w nowobudowanych obiektach. 

Skrzynka rolety montowana jest od strony elewacji budynku – 

bezpośrednio na niej lub we wnęce okiennej.

Skrzynka rolety może być:

- pięciokątna – w systemie DK-RZS,

- półokrągła – w systemie DK-RZP,

- okrągła – w systemie DK-RZO, DK-RZO ECO

Różnorodność kształtów skrzynek rolet elewacyjnych daje 

możliwość indywidualnego dopasowania rolety do charakteru 

elewacji budynku. 

Klapa rewizyjna umiejscowiona jest w skrzynce rolety           

na zewnątrz budynku, co pozwala na konserwację                       

i serwisowanie rolety bez zakłócania prywatności 

domowników.

W systemach DK-RZS, DK-RZP, DK-RZO oferujemy również 

wersję z moskitierą zwijaną do skrzynki roletowej.

W połączeniu ze sprawdzonymi i niezawodnymi 

rozwiązaniami technicznymi tego systemu, rolety elewacyjne 

spełnią oczekiwania klientów o wysokich wymaganiach 

arch i tektonicznych,  jak również poszukujących 

nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań.

1. Skrzynka rolety        2. Rura nawojowa        3. Pancerz        4. Klapa rewizyjna        5. Listwa dolna        6. Prowadnica

Roleta DK-RZS Roleta DK-RZP Roleta DK-RZO

RODZAJE ROLET

* Tylko panel GP

Tym produktem można 
s t e r o w a ć  d r o g ą  
internetową za pomocą 
smartfonu, tabletu lub 
k o m p u t e r a .  W i ę c e j  
informacji o systemach 
Inteligentny dom na 
stronie 40 katalogu.



ROLETY ZEWNĘTRZNE
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ROLETY PODTYNKOWE

1. Skrzynka rolety

2. Rura nawojowa

3. Pancerz

4. Klapa rewizyjna

5. Listwa dolna

6. Prowadnica

7. Profil tynkowy

Rolety podtynkowe stosuje się przede wszystkim                   

w nowobudowanych obiektach, ale także w obiektach już 

istniejących po dokonaniu niezbędnych zmian w obrębie 

nadproża. Skrzynka rolety znajduje się od zewnętrznej strony 

okna pod powierzchnią elewacji, dzięki temu jest ona 

niewidocznym elementem rolety. Czoło skrzyni rolety 

pokrywa się dowolnym materiałem wykończeniowym (np. 

tynkiem lub klinkierem), co sprawia, że skrzynia rolety 

wkomponowuje się w elewację budynku, stanowiąc jej 

integralną  część.

System zapewnia perfekcyjną izolację termiczną                     

i akustyczną, ponieważ nie ingeruje w konstrukcję nadproża 

okna lub drzwi, a tym samym nie narusza bilansu 

energetycznego budynku.

Klapa rewizyjna umiejscowiona jest w dolnej części skrzyni 

rolety na zewnątrz budynku. Takie rozwiązanie pozwala na 

konserwację i serwisowanie rolety bez zakłócania 

prywatności domowników. W systemie DK-RSP, oferujemy 

również wersję rolety podtynkowej z moskitierą, zwijaną do 

skrzyni rolety.

PRZEKRÓJ ROLETY DK-RSP

Roleta DK-RSP
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PRZEKROJE ROLET

ROLETY NADSTAWNE

Roleta DK-RNCRoleta DK-RNB

1. Skrzynka rolety

2. Rura nawojowa

3. Pancerz

4. Klapa rewizyjna

5. Listwa dolna

6. Prowadnica

7. Profil adaptacyjny

8. Ocieplenie

W przypadku zastosowania rolet nadstawnych decyzja o ich 

wyborze powinna zostać podjęta na etapie projektowania 

budynku lub w momencie montażu stolarki okiennej                

w budynkach już istniejących. Decydując się na zastosowanie 

rolet nadstawnych, architekt powinien powiększyć wysokość 

otworu okiennego o określony wymiar skrzyni rolety.

Montaż rolety wykonywany jest w dwóch etapach.                  

W pierwszej kolejności roleta montowana jest do okna            

a następnie taki zestaw instalowany jest w otworze okiennym. 

Skrzynię rolety nadstawnej DK-RNB można zabudować 

całkowicie, wówczas nie będzie ona widoczna. Możliwa jest 

także zabudowa częściowa lub pozostawienie skrzyni bez 

zabudowy umożliwiające wykończenie rolety szeroką paletą 

oklein. 

Rolety nadstawne możemy wyposażyć dodatkowo                   

w moskitierę całkowicie zwijaną do skrzyni rolety.
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ROLETY NADPROŻOWE

Decyzję o zastosowaniu rolet w systemie nadprożowym 

należy podjąć na etapie projektowania budynku. Montaż rolet 

nadprożowych w systemie DK-RKS można rozłożyć na dwa 

etapy. 

W pierwszym etapie skrzynia rolety, w której zastosowano 

twardy styropian, jest osadzana podczas wznoszenia murów. 

Specjalne elementy rolety umożliwiają trwałe połączenie 

rolety z nadprożem. Umożliwia to obudowanie rolety w taki 

sposób, że skrzynka jest całkowicie niewidoczna, a także 

pozwala na doskonałe ocieplenie rolety eliminujące straty 

ciepła. 

W drugim etapie następuje montaż prowadnic oraz pancerza 

rolet – prace te mogą być wykonywane w dowolnym 

momencie po zakończeniu budowy.

PRZEKRÓJ ROLETY DK-RKS

1. Skrzynka rolety

2. Rura nawojowa

3. Pancerz

4. Klapa rewizyjna

5. Listwa dolna

6. Prowadnica

7, Ocieplenie

Roleta DK-RKS
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PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE ROLET ZEWNĘTRZNYCH

Wieszak samoblokujący

Dodatkowe zabezpieczenie 

rolety przed podniesieniem 

pancerza. Stosowany            

w roletach sterowanych 

automatycznie.

Zasuwki automatyczne

Umożliwiają blokadę pancerza 

rolety w pozycji zamkniętej. 

Stosowane w roletach 

sterowanych ręcznie. Blokada 

następuje automatycznie w 

momencie całkowitego 

opuszczenia pancerza.

Zamek baskwilowy

Dodatkowe zabezpieczenie 

rolety przed podniesieniem 

pancerza. Stosowany             

w roletach uruchamianych 

ręcznie (z mechanizmem 

sprężynowym).

Wyłącznik podtynkowy 

klawiszowy

Przeznaczony do sterowania 

napędem rolety.

Nadajnik 15 kanałowy - 

III generacja

Nadajnik z wyświetlaczem 

LCD, posiada uchwyt 

magnetyczny. Każdy kanał 

może sterować jedną roletą 

bądź grupą do 20 rolet. 

Nadajnik dostępny wersji 1 

kanałowej.

Nadajnik 5 kanałowy - 

II generacja

Każdy kanał może sterować 

jedną roletą bądź grupą do 20 

rolet. Zasięg pracy do 200 m 

w terenie otwartym i do 35 m 

w pomieszczeniach. Model 

dostępny również w wersji 1, 

9, 15 kanałowej.

Wyłącznik podtynkowy na 

klucz - hermetyczny

Przeznaczony do sterowania 

napędem rolety, stosowany   

w roletach elewacyjnych, 

podtynkowych i nadstawnych.

Zasuwki ręczne

Umożliwiają blokadę pancerza 

rolety w pozycji zamkniętej. 

Stosowane w roletach 

sterowanych ręcznie. Blokada 

następuje w momencie 

całkowitego opuszczenia 

pancerza poprzez ręczne 

wysunięcie zasuwek.

Nadajnik 9 kanałowy -

 I generacja

Posiada wyświetlacz LCD. 

Każdy kanał może sterować 

jedną roletą bądź grupą do 20 

rolet. Zasięg pracy do 200 m 

w terenie otwartym i do 35 m 

w pomieszczeniach. Nadajnik 

dostępny również wersji 1, 

5,15 kanałowej.

Wyłącznik podtynkowy - 

obrotowy

Przeznaczony do sterowania 

napędem rolety.

Rolety zewnętrzne mogą być wyposażone w silniki kablowe lub radiowe. Oba rodzaje silników dostępne są z opcją detekcji przeszkód. 

Rozwiązanie to pozwala zidentyfikować nieprawidłowości w pracy napędu rolety, zatrzymując pracę silnika.
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ROLETY TEKSTYLNE

Rolety tekstylne to praktyczne i estetyczne osłony 

okien, montowane wewnątrz pomieszczeń 

mieszkalnych, zapewniające prywatność oraz 

podnoszące estetykę każdego wnętrza.

Niezwykle szeroka oferta tkanin do rolet 

tekstylnych, różne możliwości konstrukcyjne,        

a także kilka wariantów ich zamontowania 

pozwalają na idealne dopasowanie zarówno 

kolorów, jak i wzorów rolet do indywidualnych 

preferencji nabywców.

32 33

ROLETY WOLNOWISZĄCE

W systemie rolet wolnowiszących tkanina rolety jest 

podnoszona i opuszczana poprzez nawijanie na wałek przy 

pomocy łańcuszka koralikowego. Rolety wolnowiszące nie 

dają całkowitego zaciemnienia pomieszczenia, ponieważ nie 

przylegają bezpośrednio do ściany, ani do okna. Poprzez 

boczne szczeliny część światła przedostaje się                       

do pomieszczenia.

DOSTĘPNE SYSTEMY ROLET WOLNOWISZĄCYCH

SYSTEM DK-MAJA

System DK-MAJA przeznaczony jest do montażu na skrzydłach 

okiennych o niewielkiej powierzchni, gdy szerokość rolety nie 

przekracza 170 cm. 

SYSTEM DK-BLANKA

System DK-BLANKA stosowany jest do okien o większych 

rozmiarach –  nawet do 4 m wysokości lub 3,2 m szerokości. 

SYSTEM DK-STELLA

System DK-STELLA stosowany jest, gdy szerokość rolety nie 

przekracza 120 cm. W rolecie DK-STELLA stosowana jest 

tkanina typu Dzień / Noc.



ROLETY TEKSTYLNE

Rolety tekstylne to praktyczne i estetyczne osłony 

okien, montowane wewnątrz pomieszczeń 

mieszkalnych, zapewniające prywatność oraz 

podnoszące estetykę każdego wnętrza.

Niezwykle szeroka oferta tkanin do rolet 

tekstylnych, różne możliwości konstrukcyjne,        

a także kilka wariantów ich zamontowania 

pozwalają na idealne dopasowanie zarówno 

kolorów, jak i wzorów rolet do indywidualnych 

preferencji nabywców.

32 33

ROLETY WOLNOWISZĄCE

W systemie rolet wolnowiszących tkanina rolety jest 

podnoszona i opuszczana poprzez nawijanie na wałek przy 

pomocy łańcuszka koralikowego. Rolety wolnowiszące nie 

dają całkowitego zaciemnienia pomieszczenia, ponieważ nie 

przylegają bezpośrednio do ściany, ani do okna. Poprzez 

boczne szczeliny część światła przedostaje się                       

do pomieszczenia.

DOSTĘPNE SYSTEMY ROLET WOLNOWISZĄCYCH

SYSTEM DK-MAJA

System DK-MAJA przeznaczony jest do montażu na skrzydłach 

okiennych o niewielkiej powierzchni, gdy szerokość rolety nie 

przekracza 170 cm. 

SYSTEM DK-BLANKA

System DK-BLANKA stosowany jest do okien o większych 

rozmiarach –  nawet do 4 m wysokości lub 3,2 m szerokości. 

SYSTEM DK-STELLA

System DK-STELLA stosowany jest, gdy szerokość rolety nie 

przekracza 120 cm. W rolecie DK-STELLA stosowana jest 

tkanina typu Dzień / Noc.



ROLETY W KASECIE ALUMINIOWEJ

W systemie rolet w kasecie aluminiowej tkanina rolety jest 

podnoszona i opuszczana poprzez nawijanie na wałek ukryty 

w estetycznej kasecie wykonanej z aluminium. Tkanina rolety 

prowadzona w aluminiowych prowadnicach przylega 

szczelnie do ramy okiennej dając całkowite zaciemnienie 

pomieszczenia.

DOSTĘPNE SYSTEMY ROLET W KASECIE ALUMINIOWEJ

SYSTEM DK-LUISA

System stosowany jest w oknach o dużych powierzchniach, znajduje 

zastosowanie w pomieszczeniach biurowych, hotelach oraz salach 

konferencyjnych. W systemie rolet DK-LUISA istnieje możliwość 

zamontowania silnika.

SYSTEM DK-VERA

Roleta tekstylna posiadająca kasetę i prowadnice aluminiowe, 

przeznaczona do okien rozwiernych i uchylnych. Maksymalne 

rozmiary rolety wynoszą 1700 mm x 2200 mm.

34 35

ROLETY W KASECIE PVC

W systemie rolet w kasecie PVC tkanina rolety jest 

podnoszona i opuszczana poprzez nawijanie na wałek ukryty               

w estetycznej kasecie PVC. Tkanina rolety prowadzona         

w  prowadnicach z PVC przylega szczelnie do ramy okiennej 

dając całkowite zaciemnienie pomieszczenia.

DOSTĘPNE SYSTEMY ROLET W KASECIE PVC

SYSTEM DK-NINA

Roleta tekstylna, wyposażona w kasetę i prowadnice PVC. 

Kasety i prowadnice dostępne wyłącznie w kolorze białym. 

Maksymalne wymiary rolety  to 1700 mm x 1500 mm.

SYSTEM DK-IGA

Roleta tekstylna, wyposażona w kasetę PVC i prowadnice PVC. 

Kaseta i prowadnice dostępne również w kolorach 

drewnopodobnych. Maksymalne wymiary rolety to 1700 mm x 

2200 mm.

SYSTEMY DK-KLARA I DK-ROMA

Roleta tekstylna wyposażona w kasetę i prowadnice PVC.       

W roletach DK-KLARA i DK-ROMA  stosowana jest tkanina typu 

Dzień / Noc. Maksymalne wymiary rolety DK-KLARA to        

2000 mm x 2200 mm, a rolety DK-ROMA 2000 mm x 1500 mm.
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KOLORYSTYKA ROLET TEKSTYLNYCH

Tkaniny gładkie – polyester 100%  grupa cenowa I–

Tkaniny podgumowane – polyester 100% - grupa cenowa II i III

Tkaniny żakardowe  polyester 100% - Grupa cenowa II–

Tkaniny papierowe – papier impregnowany  grupa cenowa II i III–

Tkaniny deseniowe  grupa cenowa II i III–

Tkaniny żakardowe  polyester 100%  grupa cenowa II i III– –

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A51

B12B11B10B9B6B5 B21

C14C10 C11 C12 C13

D1 D6 D7 E4 E11

D8 D9 D11 D14 D24D20 D25
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WZORY TKANIN DZIEŃ I NOC ROLET TEKSTYLNYCH

DN8DN7DN6DN5DN4DN3DN2DN1

DN16DN15DN14DN13DN12DN11DN10DN9

DN20DN19DN18DN17 DN21 DN22 DN23 DN24

DN25 DN26 DN27
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MOSKITIERY

Moskitiery to funkcjonalne i estetyczne osłony 

okien i drzwi wykonane z gęstej siatki chroniące 

wnętrza budynku przed owadami. Włókno 

węglowe, z którego wykonana jest siatka 

moskitiery jest odporne na warunki atmosferyczne 

i uszkodzenia. Cztery rodzaje moskitier 

dostępnych w ofercie DK-PROF umożliwia dobór 

odpowiedniego rozwiązania do potrzeb każdego 

Klienta.

38 39

KOLORYSTYKA 

MOSKITIERA 

OKIENNA

Moskitiera okienna ramkowa 

to popularne wśród klientów 

rozwiązanie, przeznaczone 

do montażu na ramie okie-

nnej za pomocą bezinwa-

zyjnych zaczepów.

MOSKITIERA 

DRZWIOWA

Moskitiera drzwiowa prze-

znaczona jest do montażu w 

drzwiach wejściowych lub 

balkonowych. Konstrukcja 

moskitiery umożliwia jej 

sezonowy demontaż.

MOSKITIERA 

ZWIJANA

Moskitiera zwijana to za-

awansowane rozwiązanie 

nawiązujące konstrukcją do 

rolet tekstylnych. Moskitiera 

wyposażona jest w kasetę 

oraz prowadnice boczne. 

Siatka moskitiery zwijana 

jest do kasety umieszczonej 

na ramie okna.

MOSKITIERA 

PRZESUWNA

Moskitiera przesuwna to 

siatka z tworzywa sztucznego 

r o z c i ą g n i ę t a  n a  r a m i e  

aluminiowej, wyposażona      

w prowadnice umożliwiające 

przesuwanie jej w poziomie. 

T e n  r o d z a j  m o s k i t i e r y  

montowany jest najczęściej      

w oknach o dużych powie-

rzchniach.

KOLORYSTYKA SIATKI

RODZAJE MOSKITIER

Czarny Szary

RODZAJE MOSKITIER

Złoty 
Dąb

Orzech Wichester MahońBiały Ciemny
Brąz

Czekoladowy
Brąz

RAMA MOSKITIERY OKIENNEJ

Biały Czekoladowy
Brąz

RAL 
8003

Paleta 
RAL

RAMA MOSKITIERY DRZWIOWEJ RAMA MOSKITIERY PRZESUWNEJ

Paleta RALBiały Brąz Szary 
antracyt

Złoty 
Dąb

Orzech

Paleta RALSzary 
antracyt

KASETA I PROWADNICE 
MOSKITIERY ZWIJANEJ

Biały Paleta RALZłoty Dąb
(lakier

drewnopodobny)
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TaHoma Box 

System DK-SMART HOME

DK SMART HOME to:
- bezpieczeństwo
- oszczędność
- komfort

System TaHoma

W ofercie DK-PROF dostępne są także wybrane elementy 
systemu TaHoma dedykowane do sterowania napędami 
produktów DK-PROF (bramy garażowe, rolety). Obsługa centrali 
TaHoma wykonywana jest poprzez łącza internetowe za pomocą 
komputera, notebooka, tabletu lub smartfonu. Mózgiem systemu 
TaHoma jest modułowa i intuicyjna w obsłudze centrala sterująca. 
Komunikacja centrali z urządzeniami zintegrowanymi z systemem 
następuje drogą radiową. Z kolei centrala jest podłączona do 
routera internetowego poprzez który nawiązuje kontakt                  
z serwerem. Natomiast użytkownicy systemu uzyskują dostęp do 
serwera za pomocą loginu i hasła. Sieć internetowa, pozwala na 
zarządzanie systemem z dowolnego miejsca na świecie.

Centrala home Center 2
i Home Center Lite

Napęd do rolet

Netbook, PC, 
Tablet, Smartfon

Czujnik dymu

Przełącznik
przekaźnikowy

Napęd do
bram garażowych

Napęd do rolet 
RTS lub IO

Netbook, PC, 
Tablet, Smartfon

Pilot, nadajnik 
nascienny
RTL lub IO

Polecamy Państwu elementy systemu TaHoma dedykowane do 
sterowaniem napędami produktów DK-PROF (bramy garażowe, 
rolety).

SYSTEM INTELIGENTNY DOM

Internet

Napęd do bram
garażowych RTS lub IO

Internet

Czujnik ruchu
Sterowanie innymi 

urządzeniami domowymi

System  służy do zarządzania urządzeniami  
elektrycznymi a także sprzętem multimedialnym zainstalowanym 
w domu. Działanie systemu wykorzystuje 
technologię Z-Wave dzięki której można zdalnie sterować 
urządzeniami posiadającymi napęd elektryczny połączonymi          
z centralą zarządzającą. Sterowanie systemem  
możliwe jest poprzez sieć internetową, bezpośrednio za pomocą 
panelu sterującego oraz automatycznie w oparciu                         
o programowanie centrali. Dzięki integracji wszystkich urządzeń z 
jednym systemem sterującym, uzyskujemy ogromne możliwości 
zarządzania i kontroli naszego domu z dowolnego miejsca na 
świecie.

DK-Smart Home

 DK-Smart Home 

 DK-Smart Home

 

Więcej informacji na temat Systemu TaHoma:
www.dk-prof.eu     
       

Więcej informacji na temat systemu DK SMART HOME:
www.dk-prof.eu     
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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

e-mail: sprzedaz@dk-prof.eu


