
ROLETY TEKSTYLNE
Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza

ROLETY TEKSTYLNE DK-PROF

REGULACJA ŚWIATŁA 

możliwość 
zaciemnienia wnętrza

PRYWATNOŚĆ

ochrona przed 
wzrokiem ciekawskich

ESTETYKA

bogatszy wygląd 
wnętrza

Możliwość sterowania rolet z napędem 
elektrycznym za pomocą pilota

ROLETY TEKSTYLNE

Rolety DK-PROF wykonane 
są z najwyższej jakości 
komponentów i materiałów, 
gwarantujących długotrwałą 
satysfakcję z użytkowania. 

Rolety tekstylne umożliwiają 
regulację doświetlenia 
wnętrza światłem dziennym  
a także stanowią atrakcyjny 
element jego wystroju.



System DK-MAJA
• Roleta montowana jest na skrzydle okiennym 

za pomocą dwustronnej taśmy klejącej, 
wkrętów lub zawieszek bezinwazyjnych.

• Sterowanie roletą odbywa się za pomocą 
łańcuszka (białego lub brązowego).

System DK-BLANKA
• Roleta montowana jest na skrzydle 

okiennym, we wnęce okiennej, na 
nadprożu lub na suficie, za pomocą 
wkrętów lub kołków rozporowych. 

• Sterowanie roletą odbywa się za pomo-
cą łańcuszka (białego lub brązowego).

System DK-VERA
• Roleta wyposażona jest w kasetkę z prowadni-

cami. Prowadnice i kasetka montowane są na 
skrzydle okiennym. Prowadnice montowane są 
za pomocą dwustronnej taśmy klejącej, a kasetka 
za pomocą wkrętów.

• Kasetka i prowadnice wykonane są z aluminium 
w kolorach: biały, brąz, złoty dąb, orzech, mahoń. 
Pełna paleta kolorów RAL oraz możliwość 
okleinowania kasetki i prowadnic dostępna jest 
za dopłatą.

• Sterowanie roletą odbywa się za pomocą łań-
cuszka (białego lub brązowego).

ROLETY TEKSTYLNE

Szeroka oferta rolet tekstylnych DK-PROF, umożliwia zaspokojenia oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów. Dążąc 
do poprawy atrakcyjności naszej oferty, wprowadzamy na bieżąco najbardziej interesujące nowości rynkowe.



System DK-NINA
• Roleta montowana jest na skrzydle okna za 

pomocą dwustronnej taśmy klejącej. 
• Roleta jest wyposażona w kasetkę 

 z prowadnicami. Prowadnice są montowane w 
całości na listwie przyszybowej, dzięki czemu 
nie ograniczają doświetlenia wnętrza. 

• Kasetka i prowadnice wykonane są z PVC  
w kolorze białym. 

• Sterowanie roletą odbywa się za pomocą  
białego łańcuszka.

System DK-IGA
• Roleta montowana jest na skrzydle okna za 

pomocą dwustronnej taśmy klejącej. 
• Roleta jest wyposażona w kasetkę  

z prowadnicami. Prowadnice montowane 
są w całości na listwie przyszybowej, dzięki 
czemu nie ograniczają doświetlenia wnętrza. 

• Kasetka i prowadnice wykonane są z PVC 
w kolorach: biały, brąz, złoty dąb, orzech, 
mahoń, dab bagienny, winchester, . 

• Sterowanie roletą odbywa się za pomocą 
łańcuszka (białego lub brązowego). 

System DK-LUISA
• Roletę można zamontować na dwa sposoby: 

przytwierdzić do wnęki okiennej lub nadproża za 
pomocą kołków rozporowych albo przykleić do 
ramy okna. 

• Roleta jest wyposażona w kasetkę  
z prowadnicami. Kasetka i prowadnice wykonane 
są z aluminium w kolorach: biały, brązowy lub 
dowolny kolor z palety podstawowej RAL (za 
dopłatą).

• Sterowanie roletą odbywa się za pomocą 
łańcuszka (białego lub brązowego), sprężyny (za 
dopłatą), lub silnika elektrycznego (za dopłatą).

ROLETY TEKSTYLNE

W DK-PROF zwracamy szczególną uwagę na niezawodność naszych produktów. Każda roleta wewnętrzna, przed opuszczeniem 
fabryki jest poddawana szczegółowej kontroli jakości.



KOLORYSTYKA WYBRANYCh TKANIN ROLET TEKSTYLNYCh

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A19 A20 A21

A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31

A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41

A42 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A51 A52 A53

A54 A55 A56 A57 A58 B5 B6 B7 B8 B9

B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B19 B20

B21 C10 C11 C12 C13 C14 C27 C28 C29 C30

C31 D1 D6 D9 D11 D14 D15 D23 D24 D25



ROLETY TEKSTYLNE DZIEŃ / NOC

Kolorystyka tkanin - dostępne wzory

DN1

DN11

DN2

DN12

DN3 DN4

DN13

DN5

DN14

DN6

DN15

DN7

DN16

DN8 DN9

Szerokość wzoru: 75 mm

Szerokość wzoru: 55 mm

DN10

DN17 DN18 DN19 DN20

biały brąz złoty dąb mahońorzech dąb bagienny winchester

Kolorystyka kasetek i prowadnic

Najwyższy standard
Rolety Dzień / Noc to nowatorskie rozwiązanie pozwalające na regulowanie ilości światła dziennego docierającego do wnętrza 
pomieszczenia na całej powierzchni okna. 

 ▪ Kaseta i prowadnice rolet wykonane są z trwałego i estetycznego PVC
 ▪ Roleta montowana jest na skrzydle okiennym, także w oknach o niewielkich rozmiarach
 ▪ Maksymalna wysokość rolet: DK-Roma – 1500 mm, DK-Klara – 2200 mm



MOSKITIERY

MOSKITIERA OKIENNA DK-MO

Montowana na ramie okiennej za 
pomocą bezinwazyjnych zaczepów. 

Aluminiowa ramka moskitiery jest do-
stępna standardowo w kolorach: biały, 
czekoladowy brąz, ciemny brąz, szary 
antracyt oraz w kolorach drewnopodob-
nych: złoty dąb, orzech i mahoń. Pełna 
paleta kolorów RAL jest dostępna za 
dopłatą. 

Siatka ma kolor szary lub czarny.

MOSKITIERA DRZWIOWA DK-MD 

Montowana na zawiasach do ramy 
drzwi balkonowych.

Zawiasy moskitiery posiadają funkcję 
samozamykania. Wyposażenie obejmu-
je również dwa uchwyty magnetyczne, 
pochwyty oraz szpros usztywniający. 

Aluminiowa ramka moskitiery jest do-
stępna standardowo w kolorach: biały, 
czekoladowy brąz i złoty dąb (RAL 
8003). Pełna paleta kolorów RAL jest 
dostępna za dopłatą. 

Siatka ma kolor szary lub czarny.

MOSKITIERA ZWIJANA DK-MZ 

Montowana do ramy okna lub do 
elewacji, z siatką zwijaną do kasetki. 

Kasetka, prowadnice i listwa dolna  
są dostępne standardowo w kolorach: 
biały i brązowy. Pełna paleta kolorów 
RAL jest dostępna za dopłatą. 

Boczne elementy mechanizmu zwijają-
cego, uchwyty operacyjne  
i stoper listwy dolnej wykończone są  
w kolorze czarnym.

Siatka ma kolor czarny.

Funkcjonalne i estetyczne moskitiery DK-PROF skutecznie zabezpieczają każde wnętrze przed uciążliwymi owadami.

Pięć rodzajów moskitier dostępnych w ofercie DK-PROF, umożliwia dobór odpowiedniego rozwiazania do potrzeb każdego Klienta. 
Włókno węglowe, z którego wykonana jest siatka moskitiery jest odporne na warunki atmosferyczne i uszkodzenia.

MOSKITIERA ROLOWANA  
Zintegrowana z roletami zewnętrznymi, zwijana do skrzyni rolety.

Możliwość rolowania moskitiery to ergonomiczne rozwiązanie 
zapewniające komfort użytkowania, które pozwala użytkownikowi 

w dowolnym momencie opuścić siatkę rolety lub podnieść ją, 
umieszczając w całości w skrzynce rolety.



KOLORYSTYKA MOSKITIER OKIENNYCh

Czekolada (RAL 8017) Mahoń (RAL ????)Złoty dąb (RAL 8003)

czekoladowy brąz 
(RAL 8017)biały ciemny brąz

(RAL 8022)
szary antracyt

(RAL 7016) złoty dąb orzech mahoń

Moskitiera przesuwna przeznaczona jest do montażu w dużych wnękach balkonowych, drzwiach tarasowych i ogrodach zimowych. 
Chroni domowników przed insektami, zapewniając jednocześnie dostęp światła i powietrza. 

Skrzydło moskitiery przesuwa się na rolkach jezdnych po szynach. Niezawodne szyny gwarantują stabilną pozycję skrzydła,   
a mechanizm zastosowany w rolkach pozwala łatwo ustawić moskitierę w prawidłowej pozycji.

MOSKITIERA PRZESUWNA

Korzyści:
• Płynna i stabilna praca moskitiery
• Duża odporność na działanie czynników atmosferycznych
• Mocna i trwała konstrukcja

• Nowoczesny wygląd
• Możliwość stosowania w układzie trzyrzędowym
• Szeroki wybór kolorów (biały, ciemny brąz, szary antracyt, złoty dąb, orzech)



Bramy garażowe rolowane
Wykonane z najwyższej jakości komponentów 
przez wykwalifikowanych i doświadczonych 
specjalistów. Bramy pracują w płaszczyźnie 
pionowej, dzięki czemu idealnie nadają się do 
zastosowania w niewielkich pomieszczeniach.

Bramy garażowe segmentowe 
Bramy segmentowe z panelem gładkim, 

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

Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego 
podnoszącego funkcjonalność, bezpieczeństwo i 

estetykę bram.

Bramy przemysłowe
Nowoczesne i funkcjonalne, wykonane 

zgodnie z najnowszymi trendami wzornictwa 
przemysłowego. Niezawodna automatyka 

i użyteczne dodatki podnoszą komfort 
użytkowania. Rozwiązanie doskonałe do obiek-

tów o charakterze przemysłowym.

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

Rolety zewnętrzne 
Sterowane ręcznie i automatycznie, w bogatej 
palecie kolorów. Podnoszą bezpieczeństwo, 
izolację termiczną i akustyczną. Skutecznie 
chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem 
i pozwalają zachować prywatność. Oferujemy 
rolety zewnętrzne, podtynkowe, nadprożowe 
i nadstawne. 

DK-PROF – TWÓJ DOM, TWÓJ KOMFORT 

DK-PROF to innowacyjna firma produkująca najwyższej jakości 
bramy garażowe, bramy przemysłowe, rolety zewnętrzne, drzwi 
oraz rolety tekstylne i moskitiery. Celem DK-PROF   
jest maksymalne dopasowanie oferowanych produktów do 
potrzeb i oczekiwań klientów.

Mocną pozycję rynkową budujemy w oparciu o nowoczesną 
technologię, sprawne zarządzanie oraz stale powiększającą  
się sieć sprzedaży.

Bezpieczne, trwałe i estetyczne produkty oferowane przez 
DK-PROF zapewniają naszym Klientom komfort codziennego 
użytkowania.

DK-PROF – zobacz pełną ofertę

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

Drzwi stalowe, aluminiowe i ppoż
produkowane przez DK-PROF charakteryzują 

się niezwykłą trwałością i odpornością na 
uszkodzenia. Drzwi DK-PROF posiadają dużą 

izolacyjność cieplną i akustyczną, a także 
stanowią doskonałe zabezpieczenie przed 

włamaniami..


