
CIEPŁO 
oszczędność energii 
w okresie grzewczym 
nawet do 30 % 

CISZA
izolacja od nadmiernego 
hałasu pochodzącego  
z otoczenia

BEZPIECZEŃSTWO
przeszkoda utrudniająca 
włamywaczom sforsowa-
nie okna lub drzwi

OCHRONA OKIEN
izolacja okien  
od czynników  
atmosferycznych

REGULACJA ŚWIATŁA
możliwość częściowego 
lub całkowitego zaciem-
nienia wnętrza

PRYWATNOŚĆ
skuteczna ochrona 
przed wzrokiem cie-
kawskich

ROLETY DK-PROF

ROLETY ZEWNęTRZNE
Nowy kształt Twojego komfortu

Roleta DK-RZS
kolor: złoty dąb
skrzynka: pięciokątna



Rolety zewnętrzne DK-PROF zapewniają wiele korzyści. Nie tylko chronią okna przed działaniem czynników atmosferycznych oraz 
izolują domowników przed nadmiernym hałasem ale także zapewniają poczucie prywatności i podnoszą poziom bezpieczeństwa.

• Profile pancerza wypełnione pianką poliuretanową

• Możliwość zastosowania napędów ręcznych i elektrycznych

• Możliwość zamontowania moskitiery w skrzyni rolety regulowanej niezależnie

• Rolety przeznaczone do montażu w budynkach już istniejących

ROLETY ZEWNęTRZNE DK-RZS, DK-RZP, DK-RZO

Roleta DK-RZO

• Skrzynka zaokrąglona

• Montaż ponad otworem 
okiennym i na ramie okna

• Szeroka paleta kolorystyczna

• Możliwość zamontowania 
moskitiery regulowanej 
niezależnie

• Solidna konstrukcja wykonana 
z wysokogatunkowego 
aluminium

• Krótkie terminy realizacji

Roleta DK-RZS

• Skrzynka pięciokątna

• Montaż ponad otworem 
okiennym i na ramie okna

• Szeroka paleta kolorystyczna

• Możliwość zamontowania 
moskitiery regulowanej 
niezależnie

• Solidna konstrukcja wykonana 
z wysokogatunkowego 
aluminium

• Krótkie terminy realizacji

Roleta DK-RZP

• Skrzynka półokrągła

• Montaż wewnątrz otworu 
okiennego i na ramie okna

• Szeroka paleta kolorystyczna

• Możliwość zamontowania 
moskitiery regulowanej 
niezależnie

• Solidna konstrukcja wykonana 
z wysokogatunkowego 
aluminium

• Krótkie terminy realizacji



ROLETY NADSTAWNE DK-RNB i DK-RNC

Rolety nadstawne przeznaczone są do nowo powstających budynków oraz do obiektów, w których trwa wymiana stolarki. 

• Rolety montowane są wraz z oknem w otworze okiennym

• Prowadnice i skrzynia montowane są do ramy okiennej

• Skrzynia i prowadnice wykonane są z PVC, a pancerz i listwa dolna z aluminium

• Zintegrowanie rolet z moskitierami zwijanymi do skrzyni rolety chroni domowników przed uciążliwymi owadami

• Istnieje możliwość wykończenia skrzyni niezabudowanej estetyczną okleiną dopasowaną do stolarki i elewacji

Roleta DK-RNB

• Klapa rewizyjna znajduje się wewnątrz mieszkania 
u dołu skrzyni rolety

• Istnieje możliwość zabudowy skrzyni od wewnątrz 
i od zewnątrz

• Szeroka paleta kolorystyczna

• Możliwość zamontowania moskitiery regulowanej 
niezależnie

Roleta DK-RNC

• Klapa rewizyjna znajduje się wewnątrz mieszkania 
od strony czołowej oraz u dołu skrzyni rolety

• Istnieje możliwość zabudowy skrzyni od zewnątrz

• Szeroka paleta kolorystyczna

• Możliwość zamontowania moskitiery regulowanej 
niezależnie



ROLETY PODTYNKOWE  
DK-RSP

ROLETY NADPROŻOWE 
DK-RKS

Montaż rolet podtynkowych możliwy jest na etapie ocieplania 
budynku. 

• Skrzynia, prowadnice, pancerz i listwa dolna wykonane są 
z aluminium

• Zintegrowanie rolet z moskitierami zwijanymi do skrzyni 
rolety chroni domowników przed uciążliwymi owadami

Montaż systemu DK-RKS można przeprowadzić w trzech eta-
pach, co pozwala na rozłożenie kosztów instalacji w czasie. 

• Instalacja prowadnic i wyposażenia skrzyni odbywa się 
podczas montażu okien. Pancerz można zamontować po 
wykończeniu mieszkania.

• Skrzynia rolety wykonana jest z utwardzonego styropianu, 
a pancerz i listwa dolna z aluminium. Prowadnice rolety 
wykonane są z PVC lub aluminium.

Roleta DK-RSP

• Roleta znajduje się w całości po zewnętrznej 
stronie budynku, co eliminuje powstawanie 
mostków termicznych

• Elewacja budynku nakładana jest na przednią 
część skrzyni osłonowej, dzięki czemu skrzynia 
jest niewidoczna

• Możliwość zamontowania moskitiery regulowanej 
niezależnie

Roleta DK-RKS

• Mechanizm rolety jest całkowicie ukryty w kon-
strukcji muru

• Konieczność montażu na etapie budowy

• Skrzynia osłonowa montowana jest w nadprożu 
okna podczas wznoszenia budynku

• Zamykana od dołu klapa rewizyjna umożliwia swo-
bodny dostep do mechanizmu rolety w przypadku 
jej konserwacji i montażu



Bogata kolorystyka pancerzy rolet pozwala dobrać kolor odpowiedni dla każdej elewacji. Paleta obejmuje między innymi, eleganckie 
kolory drewnopodobne, umożliwiające utrzymanie naturalnej kolorystyki całej stolarki otworowej. Dopasowanie kolorów prowadnic  
i skrzyni do kolorystyki pancerza nadaje roletom spójny i estetyczny wygląd.
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39|40|45| ciemne drewno 39|40| jasne drewno 39|45| złoty dąb 39|45| mahoń 39|45| orzech 39|45| dąb bagienny 39|45| winchester

39|40|45| biały kremowy 39|40|45| kość słoniowa 39|40|45| szary antracyt

39|40|45| srebrny 39|40|45| biały 39|40|45| szary 39|40| ciemny beż 39|40|45| beżowy 39|40|45| ciemny brąz 39|40|45| brązowy

KOLORYSTYKA PANCERZY ROLET

39| żółty 39| czerwony 39| zielony 39|40 zieleń jodły 39|40 niebieski 39|40 bordowy 39|40 czarny



Pancerze rolet DK-PROF wykonane są z aluminiowych profili wysokiej jakości, wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową. 
Pancerz jest odporny na obciążenie wiatrem, wycisza i zaciemnia wnętrze oraz ogranicza straty ciepła i chroni okna przed niekor-
zystnymi warunkami pogodowymi.  
 
Pancerze wykonane są z lameli o wysokości 39 mm (DPA 39), 40 mm (DPA 40) oraz 45 mm (DPA 45). Lamele dostępne są 
w wersji perforowanej lub bez perforacji. Niewielkie uniesienie rolety z lamelami perforowanymi odsłania perforacje, które 
przepuszczają światło oraz powietrze.

Dodatkowe zabezpieczenia pancerza. Zamek baskwilowy i zasuwki do rolet sterowanych ręcznie oraz wieszaki samo-
blokujące dedykowane do rolet automatycznych, które utrudniają uniesienie pancerza przez niepowołane osoby.

DPA 39 DPA 40 DPA 45

45 mm

PANCERZE ROLET

DODATKI DO AUTOMATYKI

SZNUR LUB TAŚMA

Standardowy system stero-
wania pozwalający na płynną 
regulację położenia pancerza. 
W roletach DK-RNB i DK-RNC 
dostępna jest tylko taśma.

ZWIJACZ KORBOWO-
SZUNROWY LUB 
KORBOWO-TAŚMOWY

Prosty mechanizm umożliwia-
jący łatwą i wygodną obsługę 
rolet o powierzchni do 6 m2..

PRZEKŁADNIA KARDANA

Sprawdzone i funkcjonalne 
rozwiązanie, dzięki któremu 
można wygodnie sterować 
pancerzami rolet o powierzch-
ni do 7m2. 

SPRęŻYNA W RURZE  
NAWOJOWEJ

Bezpieczny mechanizm uła-
twiający ustawienie rolet  
w wybranej pozycji: otwartej 
lub zamkniętej. 



Zastosowanie nowoczesnej automatyki umożliwia w pełni komfortowe sterowanie roletami za pomocą systemu przewodowego lub 
fal radiowych. Sterowanie przewodowe odbywa się za pośrednictwem wyłączników naściennych, a radiowe - przy użyciu pilota.

DODATKI DO AUTOMATYKI

STEROWANIE AUTOMATYCZNE

PILOTY WIELOKANAŁOWE

Przenośne, ścienne i z programatorami. 
Umożliwiają obsługę wielu urządzeń za 
pomocą jednego pilota.

PROGRAMATORY CZASOWE 

Pozwalają sterować roletami zgodnie  
z zaprogramowanym rytmem dobowym 
lub tygodniowym.

PRZEKAźNIKI

Dzięki przekaźnikom można w sposób 
wygodny sterować grupowo roletami 
automatycznymi.

WYŁąCZNIKI

Podtynkowe, natynkowe, obrotowe lub za-
bezpieczone kluczem. Odpowiedni wybór 
pozwala na wygodne sterowanie roletami.

STERUJąCY EKRAN DOTYKOWY

Innowacyjne rozwiązanie gwarantujące 
intuicyjną i łatwą obsługę rolet. Współpra-
cuje ze stacją pogodową.

CZUJNIKI SŁONECZNE

Sterują roletami zgodnie z poziomem 
nasłonecznienia, w sposób zaprogramo-
wanym przez użytkownika.



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.

Rolety tekstylne i moskitiery
Rolet tekstylne to estetyczny i funkcjonalny 
dodatek do okien. Umożliwia kontrolę ilości 
światła wpadającego do pomieszczeń oraz 
pozwalają zachować prywatność. Moskitiery 
okienne i drzwiowe zabezpieczają domowników 
przed uciążliwymi owadami.

Bramy przemysłowe
Nowoczesne i funkcjonale, wykonane zgod-

nie 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

DK-PROF – TWÓJ DOM, TWÓJ KOMFORT 

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

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.

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..


