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Twój dom. Twój komfort.

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.

Ten folder doTyczy 
ROLET TEKSTYLNYCH I MOSKITIER

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

DK-PROF o odpowiednie materiały.

BRAMY GARAŻOWE ROLETY ZEWNĘTRZNEBRAMY pRZEMYSłOWE



SpIS TREŚCI

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

Listę Partnerów Handlowych znajdziesz na www.dk-prof.eu.
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ROLETY TEKSTYLNE
Rolety tekstylne to praktyczne i estetyczne osłony okien, montowane wewnątrz pomieszczeń, 
zapewniające prywatność oraz podnoszące estetykę każdego wnętrza. 

Przy wyborze rolet tekstylnych należy wziąć pod uwagę m.in. gabaryty okna, oraz preferowany sposób sterowania (sterowanie 
ręczne lub napęd). Warto przemyśleć także kwestię montażu - rolety mogą być montowane poprzez przykręcenie, lub  
w sposób bezinwazyjny, na taśmie dwustronnej i zawieszkach. Istotny jest również właściwy dobór tkaniny oraz odpowiedniego 
typu rolety. Rolety wolnowiszące nie dają całkowitego zaciemnienia  pomieszczenia, ponieważ nie przylegają bezpośrednio do 
ściany, czy okna, więc przez boczne szczeliny przedostaje się część światła. Całkowite zaciemnienie pomieszczenia możemy 
uzyskać decydując się na rolety w kasetach z podgumowaną tkaniną.
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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.

Wszystkie typy rolet wolnowiszących wyposażone są  
w mechanizm samohamujący umożliwiający zatrzymanie 
rolety na dowolnej wysokości.

DOSTĘpNE SYSTEMY 
ROLET WOLNOWISZĄCYCH

sysTeM Dk-MAJA

montaż do skrzydła okiennego przez przykręcenie, przyklejenie 
taśmą dwustronną, lub umieszczenie na zawieszkach
opcjonalnie prowadzenie żyłkowe, dzięki któremu materiał rolety 
bardziej szczelnie przylega do skrzydła okiennego (także przy 
uchylonym oknie)
maksymalna szerokość: 170 cm

sysTeM Dk-sTellA

montaż do skrzydła okiennego poprzez przykręcenie lub 
umieszczenie na zawieszkach
możliwość regulowania przepływu światła (tkanina Dzień/Noc)
opcjonalnie prowadzenie żyłkowe, dzięki któremu materiał 
rolety bardziej szczelnie przylega do skrzydła okiennego (także 
przy uchylonym oknie)
maksymalna szerokość: 120 cm

sysTeM Dk-BlAnkA

montaż do skrzydła okiennego, ściany lub sufitu poprzez 
przykręcenie 
stosowany jest najczęściej do okien o dużych rozmiarach  
maksymalnie 400 cm wysokości i 320 cm szerokości

Rolety tekstylne
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ROLETY W KASECIE ALUMINIOWEJ
W systemie rolet w kasecie aluminiowej tkanina rolety jest 
podnoszona i opuszczana poprzez nawijanie przy pomocy 
łańcuszka koralikowego na wałek ukryty w estetycznej 
kasecie wykonanej z aluminium. Tkanina rolety prowadzona 
w aluminiowych prowawdnicach przylega szczelnie do ramy 
okiennej co w połączeniu z podgumowaną tkaniną daje 
całkowite zaciemnienie pomieszczenia.

Wszystkie typy rolet w kasecie aluminiowej wyposażone są  
w mechanizm samohamujący umożliwiający zatrzymanie 
rolety na dowolnej wysokości.

DOSTĘpNE SYSTEMY W KASECIE ALUMINIOWEJ

sysTeM Dk-VeRA

montaż do listew przyszybowych poprzez przykręcenie kasety 
i przyklejenie taśmą dwustronną prowadnic
maksymalny rozmiar:  170 cm x 220 cm.

sysTeM Dk-lUIsA

montaż na ścianie lub suficie przy użyciu kołków rozporowych
mozliwość zastosowania napędu elektrycznego
stosowany do okien o duzych powierzchniach (biura, hotele itp.)
maksymalny rozmiar:  220 cm x 200 cm.

Możliwość sterowania roletą 
DK-LUISA za pomocą pilota
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ROLETY W KASECIE PVC
W systemie rolet w kasecie PVC tkanina rolety jest podnoszona 
i opuszczana przy pomocy łańcuszka koralikowego poprzez 
nawijanie na wałek ukryty w estetycznej kasecie PVC. Tkanina 
rolety prowadzona w prowadnicach z PVC przylega szczelnie 
do ramy okiennej co w połączeniu z podgumowaną tkaniną 
daje całkowite zaciemnienie pomieszczenia.

Wszystkie typy rolet w kasecie PVC wyposażone są  
w mechanizm samohamujący umożliwiający zatrzymanie 
rolety na dowolnej wysokości.

DOSTĘpNE SYSTEMY ROLET W KASECIE PVC

sysTeM Dk-nInA

bezinwazyjny montaż kasety i prowadnic do ramy okna 
przy użyciu taśmy dwustronnej
kasety i prowadnice dostępne wyłącznie w kolorze białym.
maksymalny wymiar rolety to 170 cm x 150 cm.

sysTeMy Dk-klARA I Dk-RoMA
bezinwazyjny montaż kasety i prowadnic do ramy okna przy 
użyciu taśmy dwustronnej
możliwość regulowania przepływu światła (tkanina Dzień/Noc)
maksymalny wymiar rolety DK-KLARA to 150 cm x 220 cm, 
kasety i prowadnice dostępne w kolorach drewnopodobnych, 
oraz białym i brązowym 
maksymalny wymiar rolety DK-ROMA to 150 cm x 150 cm, 
kasety i prowadnice dostępne w kolorach drewnopodobnych, 
oraz białym 

sysTeM Dk-IGA

montaż kasety i prowadnic do ramy okna przy użyciu taśmy 
dwustronnej
kasety i prowadnice dostępne w wersjach kolorystycznych: 
biały, brąz, oraz drewnopodobnych
maksymalny wymiar rolety to 170 cm x 220 cm.

Rolety tekstylne
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KOLORYSTYKA TKANIN ROLET TEKSTYLNYCH
- (WYBÓR)

Tkaniny gładkie – poliester 100%

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A51

Tkaniny podgumowane – poliester 100%

B5 B6 B9 B10 B11 B12 B21

Tkaniny zakardowe – poliester 100%

c10 c11 c12 c13 c14 e4 e11

Tkaniny papierowe – papier impregnowany

c28 c29 c31

Tkaniny deseniowe

d8 d9 d11 d14 d20 d24 d25
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WZORY TKANIN TYpU DZIEŃ I NOC 

dn1 dn2 dn3 dn4 dn5 dn6 dn7 dn8

dn9 dn10 dn11 dn12 dn13 dn14 dn15 dn16

dn17 dn18 dn19 dn20 dn21 dn22 dn23 dn24

dn25 dn26 dn27

Rolety tekstylne
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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 
umożliwiają dobór odpowiedniego rozwiązania do potrzeb każdego użytkownika.
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MoskITIeRA okIennA

Aluminiowa ramka 
moskitiery, wraz z siatką 

(w kolorze czarnym lub szarym) 
montowana jest do ramy okna 
za pomocą bezinwazyjnych 
zaczepów. Istnieje możliwość jej 
sezonowego demontażu.

MoskITIeRA PRZesUWnA

Aluminiowa ramka 
moskitiery  wraz z siatką 

(w kolorze czarnym lub szarym) 
wyposażona jest w prowadnice 
umożliwiające przesuwanie jej w 
poziomie. Montażu dokonuje się 
przez  przykręcenie prowadnic 
do ramy okna. Ten typ moskitiery 
polecany jest szczególnie do drzwi 
przesuwnych. 

MoskITIeRA DRZWIoWA

Aluminiowa ramka moskitiery 
wraz z siatką (w kolorze czarnym 

lub szarym) montowana jest 
poprzez przykręcenie zawiasów 
i zaczepów do ramy drzwiowej. 
Możliwy jest  sezonowy demontaż 
moskitiery.

MoskITIeRA ZWIJAnA

Kaseta do której zwijana jest 
siatka moskitiery (w kolorze 

czarnym), oraz prowadnice 
boczne przykręcane są na stałe do 
ramy. Moskitierę zwijaną można 
zastosować zarówno w otworach 
okiennych, jak i drzwiowych.

RODZAJE MOSKITIER

KOLORYSTYKA RAMEK MOSKITIER

KOLORYSTYKA SIATKI
Moskitiera okienna

Moskitiera drzwiowa

Moskitiera zwijana

Moskitiera przesuwna

Ciemny brąz szary Antracyt Złoty dąb orzech Winchester Inny RAlMahońCzekoladowy  
brąz

Biały

Moskitiery
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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.

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


