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Twój dom. Twój komfort.

Ten folder doTyczy 
BRAM GARAŻOWYCH PRZEMYSŁOWYCH

Jeśli jesteś zainteresowany innymi produktami  
DK-PROF wejdź na www.dk-prof.eu lub poproś Partnera Handlowego 

DK-PROF o odpowiednie materiały.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

KOMPlEKSOWA OfERtA 

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

Ścisła kooperacja technologów i projektantów odpowiedzialnych za poszczególne grupy produktów 
gwarantuje estetyczną harmonię stolarki całego domu. Zapewnia również technologiczną zgodność 
wszystkich produktów, która jest szczególnie ważna w systemach Inteligentnego Zarządzania Domem. 
Możliwość wyceny i zakupu wszystkich produktów w jednym punkcie sprzedaży zapewni komfortowe i 
sprawne podejmowanie decyzji, pozwoli oszczędzić czas i pieniądze.

ROLETY TEKSTYLNE 
MOSKITIERY
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BRAMY PRZEMYSŁOWE
Segmentowe bramy przemysłowe DK-PROF przeznaczone są do hal magazynowych, produkcyjnych, 
warsztatów samochodowych, obiektów handlowych i usługowych. Zamówienia składane na bramy 
przemysłowe realizowane są indywidualnie. Oznacza to, że każda brama jest produkowana zgodnie ze 
specyfikacją 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.
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BRAMA PRZEMYSŁOWA SEGMENtOWA

PRZESZKlENIA DO PANElI

PRZEKRÓJ PANElU StAlOWEGO
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 izolacyjnością cieplną (współczynnik przenikania ciepła  
U = 0,54 W/m2K).

Wysoki poziom ochrony antykorozyjnej zapewnia odpowiednio 
dobrana powłoka ze stopu cynku i aluminium (galfan), nakładana na 
powierzchnię blachy na gorąco, metodą zanurzeniową.

Konstrukcja bramy przemysłowej z wypełnieniem 
panelowym wykonana jest z elementów stalowych 
ocynkowanych. Płaszcz bramy w całości składa się  
z paneli stalowych (malowanych lub okleinowanych), 
wypełnionych pianką poliuretanową, bezfreonową. 

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

W bramach do pomieszczeń, które wymagają doświetlenia można zastosować przeszklenia.
Bramy przemysłowe z panelem stalowym można wyposażyć w przeszklenia o wymiarach 600x300 mm. Ilość 
przeszkleń oraz sposób ich rozmieszczenia zależny jest od wymiarów bramy – maksymalnie jedno okienko na 
metr szerokości bramy.

5 3
4

3 2
1

1. Folia ochronna | 2. Powłoka organiczna
3. Galfan | 4. Stal | 5. Pianka poliuretanowa
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BRAMA PRZEMYSŁOWA PRZESZKlONA AlUMINIOWA

PRZEKRÓJ PANELU ALUMINIOWEGO

Panel aluminiowy przeszklony zbudowany jest z profilu  
o grubości 40 mm. Ściany panelu 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.

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 - co jest 
szczególnie użyteczne np. w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych czy myjniach. 
Przezroczyste elementy paneli wykonane są z pleksi.
Bramy przemysłowe aluminiowe wykonywane są na dowolny wymiar do maksymalnej szerokości 5 m i wysokości 
5 m.

2

1

1. Rama aluminiowa (anodowane aluminium)
2. Podwójna szyba z pleksi
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BEZPIECZEńStWO W StANDARDZIE
Standardowe wyposażenie bram przemysłowych DK-PROF zapewnia komfort i bezpieczeństwo ich użytkowania. 
Dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu uszczelnień na całym obwodzie, oraz między panelami, bramy są 
szczelne i ciepłe. Troska o solidne wykonanie jest gwarancją niezawodności i trwałości.

sprężyny sKręTne
Indywidualny dobór sprężyn skrętnych zapewnia niezawodne działanie bramy przez wiele lat. Sprężyny 
standardowo obliczone są na 25 000 tys. cykli z możliwością zmiany na 50 000 tys. cykli. W bramach 
montuje się od 2 do 4 sprężyn skrętnych – w zależności od gabarytów.

zaBezpIeCzenIe w przypadKU pęKnIęCIa sprężyny
zatrzyma opadający płaszcz bramy w razie pęknięcia sprężyn.

rygIeL ręCzny
umożliwia zablokowanie bramy od wewnątrz.

proFIL UszTywnIająCy omega
zwiększa sztywność i wytrzymałość paneli bram.

zaBezpIeCzenIe w przypadKU zerwanIa LInKI
zatrzyma opadający płaszcz bramy w razie uszkodzenia linki.
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PROWADZENIE

prowadzenie ST

Stosowane, gdy wysokość nadproża wynosi co 
najmniej 420 mm. Sprężyny skrętne montowane 
z przodu przy nadprożu, brama z pojedynczymi 
prowadnicami poziomymi. Zapewnia maksymalną 
wysokość światła otworu.

prowadzenie LHR

Stosowane, gdy wysokość nadproża wynosi od 220 
mm do 420 mm. Sprężyny skrętne montowane 
z przodu przy nadprożu, brama z podwójnymi 
prowadnicami poziomymi.

prowadzenie VL

Brama z prowadzeniem pionowym, sprężyny 
montowane z przodu do nadproża.

prowadzenie HL

Brama z wysokim nadprożem, sprężyny montowane z 
przodu do nadproża.

Dzięki zastosowaniu różnych systemów prowadzenia, bramy przemysłowe DK-PROF można zamontować niemalże 
w każdym obiekcie, zarówno na etapie budowy, jak i w budynkach modernizowanych.
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NAPĘDY I AUtOMAtYKA

Wyłącznik awaryjny

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

Sterowanie automatyczne

Dostępne są trzy warianty sterowania napędem bramy przemysłowej. Wersja 
automatyczna, półautomatyczna oraz automatyczna z nadajnikiem radiowym.

fotokomórki

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

Wyłącznik kluczykowy

Umożliwia otwieranie bramy przemysłowej za pomocą klucza. Stosowany w wersji 
sterowanej automatycznie oraz w wersji sterowania automatycznego z nadajnikiem 

radiowym.

Pilot

Dwu lub czterokanałowy pilot służący do sterowania bramą.

lampa sygnalizacyjna 

Lampa sygnalizująca pracę napędu bramy. Montowana na zewnątrz garażu.

Bramy przemysłowe mogą być obsługiwane zarówno ręcznie, jak i przy użyciu napędu. Zastosowanie  urządzenia 
sterującego w bramie przemysłowej znacznie podnosi komfort jej użytkowania. W automatykę można wyposażyć 
niemalże każdą bramę przemysłową, zarówno nową, jak i już funkcjonującą.
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FUNKCJONALNE WYPOSAŻENIE
Samozamykacz listwowy – zainstalowany w drzwiach serwisowych zamyka je po każdym otwarciu.

Płaska ramka furtki – dzięki której przejście harmonijnie zintegrowane jest z bramą.

Ukryte zawiasy – zapewniają jednolity wygląd bramy.

optymalne uszczelnienie – gwarantuje szczelność obszaru, w którym wbudowana jest furtka.

niski - 30mm - próg aluminiowy – zapewnia wygodę użytkowania (dostępny w panelach ze strukturą SLICK).

fURtKA SERWISOWA
Praktyczne rozwiązanie pozwalające na ruch pieszy bez konieczności otwierania całej bramy. Rama  
i skrzydło furtki serwisowej wykonane są z profili aluminiowych anodowanych - wypełnienie stanowi 
panel, taki sam jak w bramie. Otwarcie bramy może nastąpić tylko przy zamkniętej furtce serwisowej.
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KOLORYSTYKA BRAM
BRAMY SEGMENTOWE - DK-PPp ze strukturą STUCCO

BRAMY SEGMENTOWE - DK-GPp ze strukturą SLICK

BRAMY SEGMENTOWE - DK-WPPp ze strukturą SLICK

BRAMY SEGMENTOWE - DK-PPp ze strukturą SLICK

Czerwony

Złoty dąb

Złoty dąb

Złoty dąb

Brązowy

Brązowy

Brązowy

Brązowy

Szary antracyt

Szary antracytAntracyt

Szary antracyt

Szary antracyt

Żółty

Srebrny

Srebrny

Srebrny

Niebieski Zielony

Orzech

Orzech

Orzech

RAL

RAL

Struktura 
STUCCO

Struktura 
SLICK

Struktura 
SLICK

Struktura 
SLICK

RAL

RAL

Biały

Biały

Biały

Biały

11

Bramy przemysłowe



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


