
Rolety Döllken otwieraj ą kreatywno ści drzwi



Pole popisu dla wyobra źni

Tworzenie nowoczesnych mebli jest zależne od
kreatywności projektanta oraz zastosowanych
materiałów. Nadrzędnym celem jest uzyskanie
idealnego połączenia funkcjonalności i wyglądu
mebla. Kolejne wyzwanie stanowi optymalne
wykorzystanie dostępnej powierzchni.

Wysokiej jakości rolety Döllken ustalają w
projektowaniu mebli nowe kryteria, ponieważ z
jednej strony pozwalają na maksymalne
wykorzystanie dostępnej powierzchni, a z drugiej
oferują dodatkowe walory optyczne.

Rolety są alternatywą dla powszechnie
występujących drzwi obrotowych, ponieważ tak jak
one nie potrzebują dodatkowego miejsca na
otwieranie drzwi.

Döllken jako jeden z wiodących producentów rolet
oferuje kompletne, gotowe do montażu systemy
rolet do mebli biurowych, kuchennych,
łazienkowych i mieszkalnych.



Pole popisu dla wyobra źni

Rolety Döllken urzekają nie tylko swoją
funkcjonalnością, ale również wyjątkowym
wyglądem – od nowoczesnej optyki metalu,
naturalnych dekorów drewnopodobnych, aktualnych
kolorów UNI aż po dekory fantazyjne.
W każdej chwili możemy wykonać rolety według
indywidualnego wzoru, które będą dopasowane do
korpusu mebla lub będą stanowić jego kontrast.

Nowoczesne technologie produkcyjne umożliwiają
tworzenie innowacyjnych produktów np.
foliowanych rolet, bez rzucających się w oczy fug
między poszczególnymi lamelami.

Akcesoria, takie jak listwy maskujące oraz
zamykające mogą zostać pokryte tym samym
dekorem, dzięki czemu uzyskujemy doskonały
efekt.

Rolety Döllken oferują tym samym większe pole do
popisu dla nowych i wymagających dużej
kreatywności pomysłów.



Zalety rolet Döllken

• Szybki i prosty montaż

• Na życzenie klienta dostawa w gotowych do montażu

paczkach

• Dopasowane do każdej zabudowy

• Wyjątkowe właściwości przesuwne oraz użytkowe

• Można montować również pod dużym kątem

• Nieograniczona kolorystyka

• Dostępne w PP lub PVC

• Pokryte folią zapewniającą wysokiej jakości, spójny

wygląd mebla

Rolety Döllken



Gotowe systemy do realizacji pomysłów

Nasza koncepcja: dzięki elastycznym i stabilnym łączeniom

poszczególne lamele rolet tworzą spójną całość, a

chowający się przy otwieraniu w szafie system gwarantuje

oszczędność miejsca.

Dzięki tej konstrukcji rolety Döllken idealnie nadają się do

mebli, których zadaniem jest optymalne wykorzystanie

dostępnej powierzchni.

Ze względu na różne mechaniczne obciążenia i różnorodne

wymagania funkcjonalne, oferujemy rolety w wielu

wymiarach.

Wszystkie idealnie nadają się do poziomej lub pionowej

zabudowy.



Gotowe systemy do realizacji pomysłów

Rolety są sprzedawane

w specjalnych długościach na

indywidualne zamówienie

klienta lub jako komplet gotowy

do montażu.

Program „SIMPLE” umożliwia

dostawę mniejszych ilości rolet

DUO 15/8 w standardowej

długości 2300mm.

Minimalna ilość zamówienia

wynosi 30m2.

Długo ść lameli: do 2100mm
Szeroko ść lameli: 30mm/ siatka 60mm
Promie ń: minimalnie 45mm
Zastosowanie: drewniane i stalowe szafy

Długo ść lameli: do 2100mm
Szeroko ść lameli: 15mm/ siatka 30mm
Promie ń: minimalnie 35mm
Zastosowanie: drewniane i stalowe szafy

Długo ść lameli: do 2100mm
Szeroko ść lameli: 20mm/ siatka 40mm
Promie ń: minimalnie 40mm
Zastosowanie: drewniane i stalowe szafy

Długo ść lameli: do 1200mm
Szeroko ść lameli: 15mm/ siatka 30mm
Promie ń: minimalnie 35mm
Zastosowanie: drewniane szafy



Walory techniczne rolet Döllken

• Duża odporność na ciepło

• Sprawdzona odporność na działanie substancji 

chemicznych

• Twarda powierzchnia

• Odporność na uderzenia

• Odporność na światło

• Bardzo dobra odporność na wilgoć



Rolety pionowe Döllken

Szerokość do 1000mm
•DUO 15/8
•DUO 15/12

Przy wysokości                 
powyżej  3 segregatorów 
zalecane jest stosowanie 

równoważnika



Rolety poziome Döllken

Do 6 segregatorów:
• DUO 15/12
• DUO 20/12
• DUO 30/12

Do 3 segregatorów:
• DUO 15/8

Szerokość szafy:             
600-1600mm
•DUO 15/8
•DUO 15/12
•DUO 20/12
•DUO 30/12



Akcesoria jako dopełnienie cało ści

Döllken dostarcza nie tylko rolety, ale

również wszystkie akcesoria potrzebne do

łatwego montażu, takie jak różnego

rodzaju prowadnice, ślimaki, równoważniki

itp.

Wszystkie akcesoria są idealnie

dopasowane do danego systemu, rodzaju

mebla i zastosowanych materiałów.

Żeby zoptymalizować koszty zakupu, na

życzenie klienta określamy dokładną ilość

niezbędnych akcesoriów.



Akcesoria jako dopełnienie cało ści

1. Wałek sprężynowy

2. Wałek podporowy

3. Bęben zwijający

4. Listwa maskująca

5. Listwa zamykająca

6. Prowadnica

Poza tym: stopery, uchwyty, ślizgacze,

blokady



Wyjątek potwierdza reguł ę

Projektowanie i produkowanie każdego mebla to indywidualny proces, który wymaga indywidualnych rozwiązań.
Z chęcią pomożemy Państwu w tym procesie, oferując nasze wieloletnie doświadczenie, nowoczesne linie produkcyjne
i technologie.

Wszelkie zapytania prosimy kierować do: Krzysztof Dawid
-Development Manager-
Mobile:+48 516 186 455
krzysztof.dawid@doellken.com



Zakład produkcyjny w Niemczech


