Rolety aluminiowe produkowane przez DK-prof stanowią bardzo praktyczny rodzaj zasłony, skutecznie zabezpieczającej przed włamaniami, utratą
ciepła, hałasem czy też nadmiernym oświetleniem.

Rolety DK-Prof to:

Doskonała izolacja cieplna - zastosowanie rolet pozwala na zaoszczędzenie do 30% energii cieplnej w okresie grzewczym.
•
Dodatkowa przeszkoda dla potencjalnych włamywaczy - zapewniają poczucie bezpieczeństwa przy dłuższej nieobecności.
•
Bariera dla hałasu - ochrona przed niepożądanymi dźwiękami.
•
Regulacja oświetlenia - możliwość całkowitego zaciemnienia pomieszczenia (bardzo przydatne rozwiązanie w przypadku sal wykładowych
i projekcyjnych.)
•
Zachowanie prywatności - możliwość uzyskania pełnej izolacji od otoczenia.
•
Ochrona przed wpływami atmosferycznymi - chronią okna i podnoszą ich trwałość.

Rolety dostępne są w kilku systemach aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb Klienta.

System zewnętrzny

Rolety w systemie zewnętrznym dostępne są w wersji standard - ze skrzynką pięciokątną
oraz w wersji owal - ze skrzynką zaokrągloną.
•
•
•
•

możliwość zastosowania zarówno w budynkach nowych jak i już istniejących,
dowolność kompozycji dzięki możliwości montażu we wnęce okiennej lub na ścianie,
podniesienie standardu istniejących budynków bez konieczności wykonywania
generalnego remontu,
możliwość integracji z moskitierami zwijanymi.

System PODTYNKOWY SP
•
•
•
•

po zamontowaniu pozwalają na maksymalne wykorzystanie światła okna,
wysoka estetyka budynku dzięki możliwości całkowitego zabudowania
skrzynki,
możliwość integracji z moskitierami zwijanymi,
roleta posiada skrzynkę aluminiową, którą dodatkowo można docieplić
podczas montażu.

System Nadstawny DUO
•
•
•
•
•

możliwość zastosowania przy wznoszeniu nowych budynków, a także przy
modernizacji już istniejących.
możliwość zabudowy od zewnątrz i od wewnątrz,
skrzynka rolety tworzy integralną część z oknem, dzięki czemu poprawia się estetyka
budynku,
rolety te można łączyć z oknami każdego typu (PCV, drewno, aluminium),
możliwość stosowania z moskitierami zwijanymi PPL.

System Nadstawny
•
•
•

możliwość zastosowania zarówno w budynkach nowych, jak i przy modernizacji
już istniejących,
możliwość zabudowania od zewnątrz,
roleta tworzy integralną część z oknami, dzięki czemu podnosi estetykę budynku.

System RKS:
•
•

możliwość uwzględniania rolet już przy projekcie budynku, co pozwala na
idealne wkomponowanie ich już podczas budowy obiektu,
mechanizm podnoszenia rolety ukryty jest w konstrukcji muru.

Kolorystyka

Pancerze rolet DK-prof dostępne są w 7 kolorach podstawowych oraz kilku nietypowych, w tym w eleganckich kolorach drewnopodobnych, co jest ciekawą
propozycją zwłaszcza dla Klientów ceniących naturalną kolorystykę. Pozwala to na idealne dopasowanie kolorystyki rolety do okna, a także pozostałych elementów
stolarki otworowej. Dzięki temu uzyskujemy harmonię i i estetyczny wygląd całego budynku.
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Sterowanie

Istotnym elementem z punktu widzenia komfortu użytkowania przez odbiorcę końcowego jest
dobór odpowiedniego sterowania.
W zależności od systemu sterowanie może odbywać się za pomocą:
•
zwijacza sznura lub taśmy (rys.1),
•
zwijacza korbowo-sznurowego lub korbowo-taśmowego,
•
sprężyny umieszczonej w rurze nawojowej,
•
silnika ze sterowaniem manualnym lub automatycznym (rys.2).
W przypadku systemu RKS podtynkowy zwijacz taśmy lub napęd elektryczny.
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Punkt sprzedaży

WYDANIE 2/04-09/PL
Produkty prezentowane w materiale zdjęcowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i wykorzystywanie, również
częściowe, tylko za zgodą firmy DK-prof. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian.

www.dk-prof.eu

