
AutomAtycznA brAmA  
z wyposażeniem comFort+COMFORT+

2649 zł *

Automatyka Somfy®

Akumulator awaryjny

3 piloty sterujące

3x
2500 mm
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*Cena brutto wynosi 2861 zł (z podatkiem VAT 8 %) lub 3259 zł (z podatkiem VAT 23 %)

Więcej na www.dk-prof.eu

Dostępna kolorystyka

złoty dąb orzech szary antracyt



DOSTĘPNE PANELE

Kolor: szary antracyt

We wszystkich bramach COMFORT+ 
aluminiowa listwa dolna jest malowana lub 
okleinowana zgodnie  z kolorystyką panelu.

Panele wszystkich bram COMFORT+ 
wykończone są przy użyciu trwałych farb  
i oklein odpornych na działanie czynników 
atmosferycznych.

We wszystkich bramach COMFORT+ 
dostępny jest najmodniejszy kolor roku: 
szary antracyt.

  



 » Wyłącznik przeciążeniowy zatrzymujący pracę 
bramy, gdy płaszcz napotka na przeszkodę

 » Zamknięta obudowa prowadnic chroniąca 
przed przytrzaśnięciem dłoni

 » Kształt paneli i osłona rolki wykluczające 
przygniecenie palców

WYPOSAŻENIE COMFORT+
Doświadczeni specjaliści DK-PROF skonfigurowali rozbudowany pakiet wyposażenia bram garażowych, który 
gwarantuje pełen komfort i niezawodność użytkowania bramy przez wiele lat.  

 » Panel grubości 40 mm z blachą ocynkowaną 
grubości 0,5 mm

 » Aluminiowa listwa dolna odporna na korozję

 » Kątownik prowadnic pionowych grubości  
2 mm zapobiegający odkształceniom

 » Cichy silnik Somfy Dexxo Optimo gwarantują-
cy płynną pracę automatyki

 » 3 funkcjonalne piloty w standardzie 

 » Metalowe łuki prowadnic pionowych zapew-
niające wysoką kulturę pracy bramy

 » Dodatkowe wzmocnienie i zabezpieczenie linek 
stalowych

 » Wytrzymałe sprężyny skrętne obliczone na co 
najmniej 25 000 cykli

 » Indywidualny dobór sprężyn, gwarantujący 
równomierną pracę bramy

Wykończone panele umiesz-
czane są w drewnianej 
skrzyni ochronnej. Dzięki 
temu docierają do klienta  
w nienaruszonym stanie.

Wygodny i funkcjonalny do-
datek, pozwalający na otwie-
ranie i zamykanie bramy  
w przypadku braku zasilania 
z sieci.

BEZPIECZNY TRANSPORTAKUMULATOR AWARYJNY

+
-

  BEZPIECZEŃSTWONIEZAWODNOŚĆ

TRWAŁOŚĆ KOMFORT



DRZWI BOCZNE

*Cena brutto wynosi 1241 zł (z podatkiem VAT 8 %) lub 1413 zł (z podatkiem VAT 23 %)
**Cena brutto wynosi 1673 zł (z podatkiem VAT 8 %) lub 1905 zł (z podatkiem VAT 23 %)

Panel: GP, PP, WPP
Kolor: złoty dąb, orzech lub szary antracyt
Ościeżnica i rama z lakierowanego aluminium
Wymiary: 

Drzwi boczne pozwalają na łatwy i wygodny dostęp do 
garażu bez konieczności otwierania bramy. Wypełnienie 
z paneli bramowych wykończonych zgodne z kolorystyką 
bramy pozwala uzyskać harmonijny wygląd elewacji.  
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Rolety tekstylne i moskitiery
Rolety tekstylne to estetyczny i funkcjonalny 
dodatek do okien. Umożliwiają kontrolę ilości 
światła wpadającego do pomieszczeń oraz 
pozwalają zachować prywatność. Moskitiery 
okienne, drzwiowe i przesuwne zabezpieczają 
domowników przed uciążliwymi owadami.

Bramy przemysłowe
Nowoczesne, funkcjonalne, wykonane 

zgodnie z najnowszymi trendami wzornictwa 
przemysłowego. Niezawodna automatyka 

i użyteczne dodatki podnoszą komfort 
użytkowania.

Dowiedz się więcej
Wszystkie informacje na temat naszej oferty,  
polityki jakości oraz sieci sprzedaży znajdziesz na  
www.dk-prof.eu

Bramy rolowane
Wykonane z najwyższej jakości komponentów 
przez wykwalifikowanych specjalistów. Bramy 
pracują w płaszczyźnie pionowej, dzięki 
czemu idealnie nadają się do mniejszych 
pomieszczeń.

Bramy garażowe 
Bramy segmentowe z panelem okleinowanym, 

gładkim, przetłoczonym, wysokoprzetłoczonym. 
Bogata paleta kolorów. Automatyka najwyższej 

klasy. Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego 
podnoszącego funkcjonalność, bezpieczeństwo  

i estetykę bram.

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

DK-PROF – zobacz pełną ofertę

Partner Handlowy

Rolety tekstylne Dzień / Noc
Dzięki płynnej regulacji umożliwiają  

dyskretne przyciemnienie wnętrza w dzień lub 
pełne zaciemnienie w nocy. 

 szer. 755 - 884 mm, wys. 1790-2250 mm 


