BRAMY GARAŻOWE

Kompleksowa oferta
Twój dom. Twój komfort.
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
(patrz str. 18). Możliwość wyceny i zakupu wszystkich produktów w jednym punkcie sprzedaży zapewni
komfortowe i sprawne podejmowanie decyzji, pozwoli oszczędzić czas i pieniądze.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

ROLETY ZEWNĘTRZNE

ROLETY TEKSTYLNE
i MOSKITIERY

BRAMY przemysłowe

Ten folder dotyczy
BRAM GARAŻOWYCH
Jeśli jesteś zainteresowany innymi produktami
DK-PROF wejdź na www.dk-prof.eu lub poproś Partnera Handlowego
DK-PROF o odpowiednie materiały.

SPIS TREŚCI
Bramy segmentowe 										4-9
Wzory paneli											5
Termoizolacja											5
Bezpieczeństwo											6
Funkcjonalność											6
Napędy												7
Przykładowe wyposażenie napędów									8-9
Profil renowacyjny											9

DRZWI GARAŻOWE BOCZNE									10-12
Przekrój												11
Wyposażenie standardowe										11
Przykładowe wzory											12

Kolorystyka bram i drzwi garażowych bocznych					13
DEKORY												13
Bramy rolowane											14-17
Budowa bramy garażowej rolowanej									15
Kolorystyka pancerza										15
Wyposażenie bram garażowych rolowanych								16

INTELIGENTNY DOM											18-19

Masz pytania?
Doradcy w salonach sprzedaży Partnerów Handlowych DK-PROF
chętnie na nie odpowiedzą.
Listę Partnerów Handlowych znajdziesz na www.dk-prof.eu.

3

Tym produktem można
sterować drogą
internetową za pomocą
smartfonu, tabletu lub
komputera.
Więcej informacji o
systemach Inteligentny dom
na stronie 18.

BRAMY SEGMENTOWE
Segmentowe bramy garażowe DK-PROF łączą nowoczesny styl z wygodą użytkowania, pozwalając
jednocześnie na optymalne wykorzystanie miejsca w garażu i na podjeździe.
Starannie dobrane materiały do produkcji i precyzyjne wykonanie każdego elementu zapewnia
doskonałą jakość bram garażowych Dk-PROF.
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BRAMY GARAŻOWE

WZORY PANELI
Trzy rodzaje paneli pozwalają na dopasowanie wyglądu bramy do charakteru elewacji i preferencji estetycznych klienta.
Wyjątkowy charakter bramy można dodatkowo podkreślić stosując oryginalne detale dekoracyjne. (Zobacz na str. 13)

PANEL
WYSOKOPRZETŁOCZONY
DK-WPP

PANEL GŁADKI
DK-GP

PANEL PRZETŁOCZONY
DK-PP
Kolorystyka bram - zobacz na stronie 13

TERMOIZOLACJA
Dzięki zastosowaniu paneli wypełnionych pianką poliuretanową oraz systemu uszczelek bramy DK-PROF zapewniają dobrą
izolację termiczną garażu, co pozwala na oszczędność energii.
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PRZEKRÓJ PANELU
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.
1. Folia ochronna | 2. Powłoka organiczna
| 3. Galfan | 4. Stal | 5. Pianka poliuretanowa
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BEZPIECZEŃSTWO
Bramy garażowe DK-PROF wyposażone są w elementy pozwalające na bezpieczne i wygodne ich użytkowanie.

Wyłącznik
przeciążeniowy, który
zatrzymuje bramę
w momencie wykrycia
przeszkody

Zabezpieczenie
przed
przygnieceniem
palców

Zabezpieczenie
w przypadku
pęknięcia sprężyny

Zabezpieczenie
w przypadku
pęknięcia linki

FUNKCJONALNOŚĆ
Stosowane w bramach DK-PROF prowadzenia zapewniają optymalne wykorzystanie miejsca w garażu i na podjeździe, a ich
budowa pozwala na komfortową obsługę bramy bez użycia siły.

PROWADZENIA

Prowadzenie ST

Prowadzenie LHF

Prowadzenie LHR

Stosowane, gdy wysokość nadproża

Stosowane, gdy wysokość nadproża

Stosowane, gdy wysokość nadproża

wynosi co najmniej 350 mm. Sprężyny

wynosi od 220 mm do 350 mm.

wynosi co najmniej 100 mm (dla

skrętne montowane z przodu przy

Sprężyny skrętne montowane z przodu

bramy ręcznej) i 150 mm (dla bramy

nadprożu,

przy nadprożu, brama z podwójnymi

automatycznej).

Sprężyny

prowadnicami poziomymi.

montowane

końcu

brama

prowadnicami

z

pojedynczymi

poziomymi.

Zapewnia

maksymalną wysokość światła otworu.
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na

prowadnic poziomych.

skrętne

podwójnych

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY
Zastosowanie w bramie garażowej napędu, umożliwiającego automatyczne sterowanie bramą, znacznie podnosi komfort jej
użytkowania. Bramy DK-PROF wyposażone są w różne typy napędów, dobierane odpowiednio do ich rozmiarów. Wszystkie
napędy w naszej ofercie wyposażone są m.in w system łagodnego otwierania i domykania bramy, regulowaną czułość detekcji
przeszkód (określającą siłę z jaką płaszcz bramy zatrzyma się na napotkanej przeszkodzie), oraz programowalną prędkość
zamykania bramy.

Somfy Dexxo Optimo
Somfy Dexxo Pro
Napędy
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2

1

nadające

się

zarówno

do

bram o typowych, jak i nietypowych
rozmiarach. W zależności od wielkości

Marantec Comfort 260
Comfort 270

Somfy Compact
Napęd

o

niewielkich

wymiarach

zewnętrznych, dedykowany dla bram

Napędy wykorzystywane w bramach

o typowych rozmiarach. Napęd można

o

wyposażyć w akumulator awaryjny.

nietypowych

wymiarach.

Typ

urządzenia dobrany jest adekwatnie do

bramy dopasowany jest do niej napęd

wymagań konkretnej bramy.

Pozwala

o odpowiedniej mocy. Możliwe jest

programować 3-minutowe oświetlanie

wyposażenie napędu w akumulator

garażu.

awaryjny.
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Master

LiftMaster

Napęd do niewielkich bram o typowych

Napęd

wymiarach. Standardowo dołączany jest

bram gdzie nie można zastosować

do bram

standardowego

DK-START. Posiada funkcję

automatycznego zamykania bramy (np.
po wyjechaniu z garażu).

boczny

prowadzącą.

to

rozwiązanie

napędu

Przeznaczony

z

dla

szyną
jest

do

montażu bezpośrednio na wale (ściana
boczna od strony napędu minimum
220mm).

Szczegółowych informacji i porad dotyczących wyboru napędów do bram garażowych udzielą Partnerzy Handlowi w punktach sprzedaży.
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PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE NAPĘDÓW
Przedstawione zestawienie prezentuje tylko wybrane elementy wyposażenia. Pełna oferta wyposażenia poszczególnych
napędów dostępna jest na www.dk-prof.eu lub w punktach sprzedaży DK-PROF.

Somfy
Fotokomórki

Pilot

W przypadku wykrycia

Dwu lub czterokanałowy pilot

przeszkody na drodze

Somfy służący do sterowania

płaszcza bramy, urządzenie

bramą garażową.

bezpieczeństwa podłączone do
napędu zatrzyma zamykającą się
bramę.

Klawiatura kodowa RTS

Akumulator awaryjny

Montowana na zewnątrz

Umożliwia sterowanie bramą

garażu, umożliwia sterowanie

w przypadku braku prądu.

bramą za pomocą

(Ilość cykli 4 – 7 przy

wprowadzanego kodu

naładowanym akumulatorze).

cyfrowego.

Marantec
Fotokomórki
W przypadku wykrycia
przeszkody na drodze

Pilot

płaszcza bramy, urządzenie

Dwu lub czterokanałowy pilot

bezpieczeństwa podłączone

Marantec służący do sterowania

do napędu zatrzyma

bramą garażową.

zamykającą się bramę.

Pilot do zapalniczki
samochodowej
Pilot sterujący bramą
automatyczną, przeznaczony
do umieszczenia w gnieździe
zapalniczki samochodowej.
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Klawiatura kodowa
Montowana na zewnątrz
garażu, umożliwia sterowanie
bramą za pomocą wprowadzanego
kodu cyfrowego.

BRAMY GARAŻOWE

LiftMaster
Fotokomórki
W przypadku wykrycia
przeszkody na drodze
płaszcza bramy, urządzenie
bezpieczeństwa podłączone

Pilot 4-kanałowy
Umożliwia bezprzewodowe
sterowanie bramą.

do napędu zatrzyma
zamykającą się bramę.

Kablowy przełącznik
ścienny

Radiowy przełącznik
ścienny 2 kanałoway

Umożliwia sterowanie bramą za

Umożliwia sterowanie bramą za

pomocą pilota zamontowanego

pomocą pilota zamontowanego

do ściany.

do ściany.

Akumulator awaryjny

Lampa sygnalizacyjna

Umożliwia awaryjne otwieranie

Sygnał świetlny informuje

bramy w czasie braku prądu.

o pracy silnika.

PROFIL RENOWACYJNY
W przypadku montażu segmentowej bramy garażowej w pomieszczeniu nie posiadającym nadproża albo węgarków, lub gdy
wspomniane elementy konstrukcyjne mają zbyt małe wymiary, należy zastosować tzw. profil renowacyjny. Profil renowacyjny
łączy w sobie funkcje konstrukcyjne, pozwalając na bezpieczne i trwałe osadzenie bramy. Jest także elementem maskującym,
który poprawia wygląd zewnętrzny bramy garażowej.
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DRZWI GARAŻOWE
BOCZNE
Drzwi garażowe boczne DK-PROF to doskonałe rozwiązanie do garaży, których funkcja użytkowa
wykracza poza 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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DRZWI GARAŻOWE BOCZNE

PRZEKRÓJ

DRZWI GARAŻOWYCH BOCZNYCH
1. Wypełnienie skrzydła

1

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 panela może wynosić 500 mm lub 610 mm.

2. Rama skrzydła – profil „ciepły”
Rama skrzydła wykonana z profilu aluminiowego o głębokości DA 65 mm

2

(kształtownik trójkomorowy z przekładką termiczną).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
DRZWI GARAŻOWYCH BOCZNYCH
Klamka z długim szyldem
Klamka posiada mechanizm
wspomagający jej pracę,
ukryty pod elegancką pokrywą
maskującą.

Wkładka zamka
Do wkładki dołączony jest komplet
trzech kluczy.

Zawias nawierzchniowy
Dwuskrzydłowy zawias
nawierzchniowy o dużej
nośności, regulowany w trzech

Zamek jednopunktowy
Zamek zapadkowo-zasuwkowy.

płaszczyznach.
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Przykładowe wzory
Okleinowane

od zewnątrz

od wewnątrz

Od zewnątrz rama, skrzydło i wypełnienie są okleinowane. Od wewnątrz
rama, skrzydło i wypełnienie są malowane na kolor RAL.

1

Malowane w kolorze RAL

od zewnątrz

od wewnątrz

Rama i skrzydło od zewnątrz i od wewnątrz oraz wypełnienie od
zewnątrz malowane są na taki sam kolor RAL. Wypełnienie od
wewnątrz jest białe.

2

Drzwi boczne z panelem gładkim
DK-GP

Drzwi boczne z panelem gładkim
DK-GP

Od zewnątrz rama, skrzydło i wypełnienie
okleinowane są na kolor orzech. Od wewnątrz rama,
skrzydło i wypełnienie malowane są na kolor
RAL 9002.

Od zewnątrz rama, skrzydło i wypełnienie malowane
są na kolor na RAL 7016. Od wewnątrz rama i skrzydło
malowane są na kolor RAL 7016, a wypełnienie na kolor
RAL 9002.

3

4

Drzwi boczne z panelem
wysokoprzetłoczonym
DK-WPP

Drzwi boczne z panelem
wysokoprzetłoczonym
DK-WPP

Od zewnątrz rama, skrzydło i wypełnienie
okleinowane są na kolor złoty dąb. Od
wewnątrz rama, skrzydło i wypełnienie
malowane są na kolor RAL 9002.

Od zewnątrz rama i skrzydło malowane są na
kolor RAL 8003, a wypełnienie okleinowane
jest na kolor złoty dąb. Od wewnątrz rama i
skrzydło malowane są na kolor RAL 8003,
a wypełnienie na kolor RAL 9002.

5

Drzwi boczne z panelem
z przetłoczeniem poziomym
DK-PP
Od zewnątrz rama, skrzydło i wypełnienie
okleinowane są na kolor orzech. Od wewnątrz rama,
skrzydło i wypełnienie malowane są na kolor
RAL 9002.
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Drzwi boczne z panelem
z przetłoczeniem poziomym DK-PP
Od zewnątrz rama i skrzydło malowane są na kolor RAL
8011, a wypełnienie okleinowane jest na kolor orzech.
Od wewnątrz rama i skrzydło malowane są na kolor
8011, a wypełnienie na kolor RAL 9002.

DRZWI GARAŻOWE BOCZNE

KOLORYSTYKA BRAM I DRZWI
BRAMY SEGMENTOWE - DK-GP, DK-WPP, DK-PP

Biały

Brąz

* Antracyt
wrinkle

Szary antracyt Srebrny

Złoty dąb

Orzech

RAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

* Kolor dostępny tylko w panelu DK-GP
Kolory specjalne | 1. Burgundy cherry | 2. Dąb bagienny | 3. Macore | 4. Marsey oak | 5. Polska sosna | 6. Sapeli | 7. Smoked oak | 8. Southern
oak | 9. Aluminium szczotkowane | 10. Bazaltowo szary | 11. Bazaltowo szary gladki | 12. Bellagio classic | 13. Black brown | 14. Charcoal brown
| 15. Ciemnoszary | 16. Ciemnoszary jedwab | 17. Ciemnozielony | 18. Daglezja cieniowana | 19. Dark green | 20. Granatowy | 21. Jasnoszary |
22. Kwarcowo szary | 23. Moos green | 24. Quartz grey | 25. Sienna noce | 26. Sienna rosso | 27. Silver cloud | 28. Srebrnoszary |
29. Srebrnoszary gładki | 30. Winchester | 31. Crystal White | 32. Kremowo biały | 33. Silver light.

DEKORY
Elementy dekoracyjne i ozdobne pozwalają nadać bramie niepowtarzalnego wyglądu. Bramy DK-PROF można wyposażyć
w dekory wykonywane według indywidualnego wzoru, lub skorzystać ze standardowych elementów.

Pokazane powyżej bramy garażowe są częścią katalogu INSPIRACJE – prezentującego harmonijnie skomponowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych.
Katalog dostępny jest na stronie www.dk-prof.eu oraz w punktach handlowych DK-PROF.
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BRAMY ROLOWANE
Bramy rolowane są idealnym rozwiązaniem 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.
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DRZWI GARAŻOWE ROLOWANE

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. Brama rolowana
w standardzie wyposażona jest w silnik rurowy, wyłącznik
klawiszowy, wyłącznik kluczowy i korbę do awaryjnego otwarcia.

PANCERZ

PANCERZ

PANCERZ

ALUMINIOWY

ALUMINIOWY PRZESZKLONY

ALUMINIOWY WENTYLACYJNY

Zbudowany z dwuściennych profili

Pancerz z przeszkleniem, umożliwia

Pancerz z otworami wentylacyjnymi

aluminiowych z pianką poliuretanową

doświetlenie garażu.

zapewnia

wewnątrz. Mocny, lekki i odporny na
warunki

atmosferyczne,

komfort

oraz

dodatkową

wentylację

pomieszczenia.

zapewnia

bezpieczeństwo

użytkowania.

KOLORYSTYKA PANCERZA

Bramy rolowane dostępne są z pancerzem

KOLORY PODSTAWOWE

beżowy, jasnobrązowy i brązowy. Na życzenie

w pięciu standardowych kolorach: biały, szary,
klienta możemy wykonać bramę z pancerzem
w kolorach dodatkowych: ciemne drewno,
orzech,

złoty

kremowy,

dąb,

czerwony,

jasnyzielony,
Biały
9010

Szary
7038

Beżowy
1013

Brąz
8077

Jasnobrązowy
8014

KOLORY DODATKOWE

Ciemne drewno

Ciemnyzielony
6009

Orzech

Jasnyzielony
6021

Złoty dąb

Biały
9001

biały,

srebrny,

czarny,

ciemnyzielony,
granatowy

i szary antracyt.

Pozostałe elementy składowe
bramy (skrzynia, prowadnice, listwa
dolna) dostępne są w kolorach:
Srebrny
9006

Granatowy
5011

Czarny
9005

Czerwony
3003

Kremowy
1015

•
•
•
•
•

Biały - RAL 9010
Szary - RAL 7038
Brązowy - RAL 8077
Beżowy - RAL 1013
Paleta RAL

Szary antracyt
7016
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
BRAM GARAŻOWYCH ROLOWANYCH

Korba do awaryjnego

Wyłącznik kluczykowy

Wyłącznik klawiszowy

Wyłącznik standardowo montowany

Służy do sterowania napędem bramy,

jest na zewnętrz budynku. Umożliwia
sterowanie

bramą

rolowaną

za

montowany jest wewnątrz garażu.

podnoszenia bramy
Korba służy do awaryjnego otwierania
bramy w przypadku braku prądu.

pomocą kluczyka.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

BRAM GARAŻOWYCH ROLOWANYCH

Sterownik Axroll

Fotokomórka

Umożliwia podłączenie fotokomórek,

W przypadku wykrycia przeszkody,

Zabezpiecza

hamulca

system

opadaniem pancerza bramy rolowanej

bezpieczeństwa

oraz

sterowanie bramą za pomocą pilota.

się

zatrzymuje

bramę

Hamulec bezpieczeństwa

zamykającą

(stosowana

jest

sterownikiem Axroll).
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ze

w

przypadku

przed

bezwładnym

uszkodzenia

silnika

(stosowany ze sterownikiem Axroll).

DRZWI GARAŻOWE ROLOWANE
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SYSTEMY

INTELIGENTNEGO DOMU
Inteligentne Systemy Zarządzania Domem pozwalają na wygodne, centralne i bezprzewodowe
sterowanie urządzeniami elektrycznymi w domu, firmie, biurze, szkole i innych obiektach oraz dają dostęp
do informacji na temat aktualnego statusu urządzeń.
Możliwość zarządzania systemem za pomocą komputerów, tabletów i smartfonów z dostępem do
Internetu zapewnia pełną kontrolę nad domem z niemal każdego miejsca na ziemi.
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Wybierz swój inteligentny system zarządzania:

1

2

DK-SMART HOME

TaHoma

Zautomatyzuj swoje rolety, bramy garażowe i inne elementy

Zarządzaj roletami, drzwiami, bramą garażową i innymi

wyposażenia i połącz je ze sobą - w system Inteligentnego

elementami wyposażenia domu połączonymi w systemie

Domu!

TaHoma!

Jak to działa?
DK-SMART HOME to inteligentny system zarządzania
urządzeniami

zainstalowanymi

w

domu.

Umożliwia

automatyczne otwieranie i zamykanie bram garażowych
i rolet poprzez zewnętrzne moduły sterujące.
Podłączenie jednostki centralnej do internetu pozwala
użytkownikowi na sterowanie nim z dowolnego miejsca na
świecie.Dwa typy centali: Home Center 2 lub Home Center
Lite pozwalaja na dopasowanie systemu do indywidualnych
potrzeb.
Będąc poza domem, możemy sprawdzić czy brama
garażowa została zamknięta oraz w jakim położeniu
znajdują się rolety zewnętrzne.
System DK-SMART HOME współpracuje z większością
dostępnych na rynku smartfonów dając swobodę sterowania
i komunikacji.

System TAHOMA pozwala na zdalne sterowanie bramami
garażowymi oraz roletami zewnętrznym wyposażonymi
w napędy elektryczne.
Centrala TAHOMA Box

jest połączona poprzez sieć

internetową z serwerem, z którym można nawiązać w każdej
chwili kontakt online z dowolnego miejsca na świecie. drogą
internetową do wszystkich funkcji systemu. Dzięki możliwości
wykorzystania urządzeń mobilnych programowanie oraz
sterowanie systemem jest niezwykle proste.
Zalogowanie się w systemie, pozwala na zdalne sterowanie
wszystkimi

urządzeniami

domowymi

podłączonymi

do

centrali i ich kontrolę – centrala informuje użytkownika o
aktualnym statusie urządzenia np. zamknięciu bramy
czy położeniu rolet.
System

Pozwala

także

na

podłączenie

urządzeń

Dzięki bezprzewodowej komunikacji DK SMART HOME

komunikujących się w technologii io - czujników, detektorów,

można zamontować w każdym obiekcie, nawet w pełni

kamer,

wykończonym. System pozwala także na obsługę markiz

zaprogramowaniu działania urządzeń, w zależności od

i żaluzji, włączanie, wyłączanie i obsługę innych urządzeń

dnia, godziny, nasłonecznienia, opadów i innych czynników.

(w tym: RTV, AGD, podlewanie, monitoring), zarządzanie

TaHoma jest kompatybilna z urządzeniami wielu wiodących

systemami alarmowymi, przeciwpożarowymi, grzewczymi,

producentów.

termostatów,

oświetlenia

itp.,

po

uprzednim

klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi, oświetleniowymi.
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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.
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