SAMPLE
katalog NL-FR

Brama idealnie
dopasowana!
Brama idealnie
dopasowana!
Komfortowe, estetyczne i trwałe
rozwiązania dla Twojego domu.
Komfortowe, estetyczne i trwałe
rozwiązania dla Twojego domu.

BRAMY/ BRAMY
SEGMENTOWE / SEGMENTOWE
ROLOWANE / ROLOWANE

MEILLEURE ISOLATION THERMIQUE
BESTE THERMISCHE ISOLATIE

Porte de garage / Gateway
DK-GP THERMO 60 mm
La solution la plus chaude
pour les clients exigeants.
Najcieplejsze rozwiązanie
dla wymagających.

++
++
++

Ponadczasowa estetyka, dzięki gładkiej strukturze panelu
Ponadczasowa estetyka, dzięki gładkiej strukturze panelu
Maksymalna energooszczędność
Maksymalna energooszczędność
Doskonały standard jakości i trwałości
Doskonały standard jakości i trwałości

BRAMY GARAŻOWE / BRAMY GARAŻOWE

60 MM
CIEPŁY I TRWAŁY PANEL
o grubości 60 mm
WARM EN DUURZAAM PANEEL
o grubości 60 mm

ESTETYCZNY WYGLĄD GARAŻU TAKŻE WEWNĄTRZ
Okucia i zawiasy malowane w standardzie na kolor biały (9016 RAL).

ESTETYCZNY WYGLĄD GARAŻU TAKŻE WEWNĄTRZ
Fittingen en scharnieren standaard wit gelakt (9016 RAL).

UNIKATOWE
USZCZELNIENIA
zabezpieczające przed
stratami ciepła
UNIKATOWE
USZCZELNIENIE
zabezpieczające przed
stratami ciepła

40 MM

PANEL 40 mm o optymalnych parametrach izolacyjnych
PANEL 40 mm o optymalnych parametrach izolacyjnych

NOWOCZESNY DESIGN
NOWOCZESNY DESIGN

BRAMY GARAŻOWE / BRAMY GARAŻOWE

BESTSELLER

Porte de garage / Gateway
DK-GP 40 mm
Sprawdzone rozwiązanie o podwyższonej estetyce.
Sprawdzone rozwiązanie
o podwyższonej estetyce.

++
++
++

Ponadczasowa estetyka, dzięki gładkiej strukturze panelu
Ponadczasowa estetyka, dzięki gładkiej strukturze panelu
Maksymalna energooszczędność
Maksymalna energooszczędność
Doskonały standard jakości i trwałości
Doskonały standard jakości i trwałości

WARIANT Z PRZETŁOCZENIEM
OPTIE MET OVERBELASTING

Porte de garage / Gateway
DK-WPP, DK-PP 40 mm
Najlepsza opcja dla tych,
którzy lubią mieć wybór.
Najlepsza opcja dla tych,
którzy lubią mieć wybór.
++
++
++

Możliwość dopasowania wyglądu panelu do elewacji
Możliwość dopasowania wyglądu panelu do elewacji
Korzystna termoizolacja
Korzystna termoizolacja
Wysoka jakość w przystępnej cenie
Wysoka jakość w przystępnej cenie

DK-WPP

DK-PP
MOŻLIWOŚĆ WYBORU PRZETŁOCZENIA PANELU
2 warianty przetłoczeń - w zależności od upodobań estetycznych, możesz wybrać wariant przetłoczenia panelu.
MOGELIJKHEID OM DE OVERBELASTING VAN HET
PANEEL TE KIEZEN 2 warianty przetłoczeń - w zależności od
upodobań estetycznych, możesz wybrać wariant przetłoczenia
panelu

KOLOR ma znaczenie
KLEUR het doet ertoe
Poznaj naszą bogatą kolekcję kolorów i faktur
POntdek onze rijke verzameling kleuren en texturen

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA: / BESCHIKBARE KLEUREN:

PODSTAWOWE / BASIC

Biały / Wit

Gris anthracite /
Antraciet grijs

Écrou / Moer

Brun / Bruin

ROZSZERZONE / EN GROEP
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Argent / Zilver

Chêne des marais /
Moeras eik

40 - DK-GP
Rides anthracite /
Antraciet rimpel

40 - DK-PP, DK-WPP

60 - DK-GP

Chêne doré /
Gouden eik

RAL avec structure /
RAL met structuur
1 Chêne Doré* / Gouden eik* | 2 Noyer * / Notelaar* | 3 Anthracite / Antracietgrijs | 4 Winchester / Winchester | 5 Chêne de marais / Moeraseik | 6 Soie gris foncé /
Antracietgrijs Zijdeglad | 7 Acajou / Mahonie | 8 Gris argenté / Zilvergrijs | 9 Marron / Bruin | 10 Gris basalte / Basaltgrijs | 11 Gris quartz / Kwartsgrijs | 12 Blanc / Wit | 13
Blanc crème / Crème-wit | 14 Sheffield oak / Sheffield oak | 15 Bleu marine / Staalblauw | 16 Vert / Groen | 17 Vert foncé / Donkergroen | 18 Gris clair / Lichtgrijs | 19 Gris
agate / Agaatgrijs | 20 Gris argenté lisse* / Glad zilvergrijs* | 21 Pin de montagne / Bergden | 22 Platyne crown / Platina crown | 23 Oregon III* / Oregon III* | 24 Gris basalte
lisse* / Glad basaltgrijs* | 25 Noir structuré 116700 / Zwart met houtnerf | 26 Rubis* Robijnrood* | 27 Chêne clair / Heldere eik | 28 ALUX DB 703 / ALUX DB 703 | 29
Desert oak / Desert oak | 30 Noir mat 504700 / Mat zwart | 31 Chêne chocolat / Amaranth oak | 32 Chêne rocheux / Monument oak | 33 Chêne de montagne / Mountain
oak

BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA

Zagwarantuj sobie spokojną głowę z pakietem standardowych zabezpieczeń DAKO

BEVEILIGING IS DE BASIS

Garandeer uzelf een rustig hoofd met het standaard beveiligingspakket

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZYGNIECENIEM PALCÓW /
BESCHERMING TEGEN VERPLETTERING VAN VINGERS
Specjalny kształt paneli chroni przed zranieniem palców pomiędzy panelami
w trakcie zamykania bramy / Specjalny kształt paneli chroni przed zranieniem
palców pomiędzy panelami w trakcie zamykania bramy

ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU AWARII /
BESCHERMING IN GEVAL VAN FALEN
Uniemożliwia niekontrolowane opadanie płaszcza bramy w przypadku
pęknięcia linki* lub sprężyny / Uniemożliwia niekontrolowane opadanie
płaszcza bramy w przypadku pęknięcia linki* lub sprężyny
*dla bram powyżej 9m2 z panelem 40 mm w standardzie / dla bram
powyżej 9m2 z panelem 40 mm w standardzie

BEZPIECZNY NAPĘD / VEILIG RIJDEN
Pracę automatu w razie napotkania przeszkody zatrzymuje wyłącznik
przeciążeniowy, będący jego standardowym wyposażeniem / Pracę
automatu w razie napotkania przeszkody zatrzymuje wyłącznik
przeciążeniowy, będący jego standardowym wyposażeniem

WYBIERZ RODZAJ PROWADZENIA

gwarantujący niezawodność i komfortowe działanie bramy

KIES HET TYPE GELEIDING

garanderen betrouwbaarheid en comfortabele bediening
van de poort
40 mm 60 mm
CONDUIRE / RIJDEN ST
++

Stosowane, gdy wysokość nadproża wynosi minimum 370 mm / Stosowane, gdy
wysokość nadproża wynosi minimum 370
mm

++

Sprężyny skrętne montowane z przodu
przy nadprożu / Sprężyny skrętne montowane z przodu przy nadprożu

++

Brama z pojedynczymi prowadnicami
poziomymi / Brama z pojedynczymi prowadnicami poziomymi

40 mm

60 mm

CONDUIRE / RIJDEN LHF
++

Wymagana wysokość nadproża,
pozwalająca na zamontowanie bramy
wynosi od 220 mm / Wymagana
wysokość nadproża, pozwalająca na
zamontowanie bramy wynosi od 220
mm

++

Sprężyny skrętne montowane są z
przodu, przy nadprożu / Sprężyny
skrętne montowane są z przodu, przy
nadprożu

++

Montowane wraz z podwójnymi prowadnicami poziomym / Montowane
wraz z podwójnymi prowadnicami
poziomym

40 mm
CONDUIRE / RIJDEN LHR
++

++

Stosowane gdy wysokość nadproża wynosi minimum 100mm (dla bramy ręcznej)
i 150mm (dla bramy automatycznej) /
Stosowane gdy wysokość nadproża wynosi minimum 100mm (dla bramy ręcznej) i
150mm (dla bramy automatycznej)

40 mm
CONDUIRE / RIJDEN N
Idealne rozwiązanie dla garaży, gdzie nie
występują ściany boczne lub nadproże /
Idealne rozwiązanie dla garaży, gdzie nie
występują ściany boczne lub nadproże
++

Minimalna wysokość nadproża to 100
mm (dla bramy ręcznej) i 115 mm (dla
bramy automatycznej) / Minimalna
wysokość nadproża to 100 mm (dla
bramy ręcznej) i 115 mm (dla bramy
automatycznej)

++

Sprężyny naciągowe montowane w
kątownikach prowadnic pionowych
/ Sprężyny naciągowe montowane w
kątownikach prowadnic pionowych

Sprężyny skrętne montowane na końcu
podwójnych prowadnic poziomych /
Sprężyny skrętne montowane na końcu
podwójnych prowadnic poziomych

Komfortową obsługę bramy zapewni
odpowiednio dobrana

AUTOMATION

Komfortową obsługę bramy zapewni
odpowiednio dobrana

AUTOMATISERING

NAPĘD SOMFY / DRIVE SOMFY
Nowoczesne i intuicyjne systemy automatycznego sterowania bramą./ Nowoczesne i intuicyjne systemy automatycznego sterowania bramą
++

Somfy OPTIMO

++

Somfy PRO

++

Somfy PRO IO

NAPĘD UNIVERSAL / NAPĘD UNIVERSAL
Łatwy w obsłudze system automatycznego sterowania w
korzystnych warunkach cenowych. / Łatwy w obsłudze system automatycznego sterowania w korzystnych warunkach
cenowych.
++

Universal ECO

++

Universal

Jeśli nie potrzebujesz sterowania automatycznego lub szukasz
ekonomicznej wersji wyposażenia - możesz wybrać obsługiwaną manualnie BRAMĘ RĘCZNĄ.
Jeśli nie potrzebujesz sterowania automatycznego lub szukasz
ekonomicznej wersji wyposażenia - możesz wybrać obsługiwaną manualnie BRAMĘ RĘCZNĄ.

Wybieraj spośród wielu opcji

DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
Wybieraj spośród wielu opcji

DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
FOTOKOMÓRKI

FOTOKOMÓRKI

pozwalają na wykrycie przeszkody na
drodze płaszcza bramy, gwarantując
podwyższone bezpieczeństwo.

pozwalają na wykrycie przeszkody na
drodze płaszcza bramy, gwarantując
podwyższone bezpieczeństwo.

ZEWNĘTRZNA KLAWIATURA
KODOWA

ZEWNĘTRZNA KLAWIATURA
KODOWA

Komfortowe otwieranie i zamykanie
bramy garażowej po wpisaniu kody bez użycia pilota.

Komfortowe otwieranie i zamykanie
bramy garażowej po wpisaniu kody bez użycia pilota.

PILOT DWU LUB
CZTEROKANAŁOWY

PILOT DWU LUB
CZTEROKANAŁOWY

WYGODNE I BEZPRZEWODOWE
STEROWANIE BRAMĄ dzięki wyposażeniu jej w dodatkowe piloty.

WYGODNE I BEZPRZEWODOWE
STEROWANIE BRAMĄ dzięki wyposażeniu jej w dodatkowe piloty.

LAMPA SYGNALIZACYJNA

LAMPA SYGNALIZACYJNA

WCZESNA SYGNALIZACJA WYJAZDU Z GARAŻU, informująca innych
uczestników ruchu o konieczności
zachowania ostrożności.

WCZESNA SYGNALIZACJA WYJAZDU Z GARAŻU, informująca innych
uczestników ruchu o konieczności
zachowania ostrożności.

ZINTEGROWANY SYSTEM
INTELIGENTNEGO DOMU

ZINTEGROWANY SYSTEM
INTELIGENTNEGO DOMU

Wygodne, bezprzewodowe sterowanie
urządzeniami elektrycznymi z
możliwością informacji zwrotnej na
temat stanu tych urządzeń (np. otwarte/
zamknięte)

Wygodne, bezprzewodowe sterowanie
urządzeniami elektrycznymi z
możliwością informacji zwrotnej na
temat stanu tych urządzeń (np. otwarte/
zamknięte)

Porte de garage / Gateway
ROLOWANA
Ekonomiczne i wygodne rozwiązanie dla
garaży z ograniczonym miejscem.
Ekonomiczne i wygodne rozwiązanie dla
garaży z ograniczonym miejscem.

++
++
++

Rozwiązanie idealne do mniejszych pomieszczeń garażowych /
Rozwiązanie idealne do mniejszych pomieszczeń garażowych
Wysoka jakość wykonania / Wysoka jakość wykonania
Estetyczna skrzynka, w której schowany jest płaszcz bramy /
Estetyczna skrzynka, w której schowany jest płaszcz bramy

BOGATY STANDARD WYPOSAŻENIA / BOGATY
STANDARD WYPOSAŻENIA
Standardowe wyposażenie obejmuje system sterowania oraz korbę
do awaryjnego otwarcia.
Standardowe wyposażenie obejmuje system sterowania oraz korbę
do awaryjnego otwarcia.
MOŻLIWOŚĆ DOBORU DODATKOWYCH OPCJI /
MOŻLIWOŚĆ DOBORU DODATKOWYCH OPCJI
Możliwość rozbudowania o dodatkowe akcesoria, takie
jak fotokomórki, dzięki którym opadanie bramy zostanie
zatrzymane automatycznie po wykryciu przeszkody w
świetle wejścia.
Możliwość rozbudowania o dodatkowe akcesoria, takie
jak fotokomórki, dzięki którym opadanie bramy zostanie
zatrzymane automatycznie po wykryciu przeszkody w
świetle wejścia

BOGATA PALETA KOLORÓW / BOGATA PALETA KOLORÓW
KOLORY PODSTAWOWE / KOLORY PODSTAWOWE

RAL9010

RAL7038

RAL1015

RAL8019

KOLORY DODATKOWE / KOLORY DODATKOWE

1

2

3
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12

1 Bois foncé / Donkerhout | 2 Noyer * / Notelaar* | 3 Chêne doré / Gouden eik | 4 Argent / Zilver RAL9006|
5 Noir / Zwart RAL3003 | 6 Rouge / Rood | 7 Vert foncé / Donkergroen RAL6009 | 8 Vert clair / Lichtgroen
RAL6009 | 9 Blanc / Crème wit RAL9001 | 10 Bleu marine / Staalblauw RAL5011 | 11 Gris anthracite /
Antracietgrijs RAL7016 | 12 Brun clair / Lichtbruin RAL8014

Marzenia
w nowoczesnym
stylu?
Marzenia
w nowoczesnym
stylu?
Wybierz prestiżowe rozwiązania w nowatorskim designie.
Wybierz prestiżowe rozwiązania w nowatorskim designie.

OKNA / ALUMINIUM

OKNA / OKNA
ALUMINIOWE / ALUMINIWE

