
Techniczne profile Döllken.  Jako ść i kompetencja na wymiar.



Specjalista z wieloletnim do świadczeniem

Profile techniczne decydują o funkcjonalności i estetyce wielu produktów.

Od ponad 50 lat Döllken specjalizuje się w ekstruzji profili technicznych z tworzyw sztucznych,

wykorzystywanych przede wszystkim w przemyśle elektrycznym i oświetleniowym, budowie maszyn

i pojazdów jak również szeroko pojętym przemyśle budowlanym dla klientów na całym świecie. Możliwości

wykorzystania, formy oraz funkcje profili technicznych są nieograniczone.

Dzięki szerokiemu spektrum doświadczeń i bogatemu technicznemu Know-How Döllken gwarantuje

optymalną jakość i ciągłość produkcyjną w odniesieniu do standardowych jak i specjalistycznych profili,

takich jak na przykład profile do prowadzenia kabli elektrycznych, profile oświetleniowe, profile maskujące,

profile ramowe, profile uszczelniające czy wyciszające.



Najlepiej, gdy współpraca z Döllken rozpoczyna się już we wczesnej fazie

projektowej. Każdy klient jest obsługiwany przez wykwalifikowanego specjalistę,

który udziela wskazówek dotyczących konstrukcji profilu, wyboru tworzywa

sztucznego, optycznego wyglądu i końcowego montażu.

Doradca Döllken koordynuje również kolejne kroki, aż do momentu produkcji

i dostawy. W ten sposób zostają spełnione indywidualne oczekiwania klienta

dotyczące składu profili, wykorzystanych narzędzi itp.

Powstaje precyzyjny projekt gotowy do seryjnej produkcji.

Współpraca z klientem



• Produkcja urządzeń chłodniczych

• Przemysł elektryczny i oświetleniowy

• Przemysł zakładowy

• Przemysł samochodowy

• Technika grzewcza, wentylacyjne i klimatyzacja

• Przemysł budowlany

• Handel techniczny

• Przemysł meblowy

Bran że, w których działamy



Połączenie nowoczesnej technologii i specjalistycznej wied zy

Döllken od dziesięcioleci produkuje profile techniczne z różnych tworzyw sztucznych według indywidualnych potrzeb
klientów.
We wszystkich fazach produkcyjnych korzystamy z najnowocześniejszych technologii.

Do przedstawienia szczegółowej konstrukcji zarówno prostych jak i specjalistycznych profili w rozmiarach od 20 do 1.500 gr/m
używamy trójwymiarowych animacji komputerowych.

Wykorzystujemy tworzywa sztuczne takie jak PP, ABS, PVC-U, PMMA, PS, PC/ABS, TPE, TPU i PVC-P. Materiał zawsze
dobieramy pod kątem funkcji danego profilu.
Dzięki własnoręcznemu przygotowaniu surowców uzyskujemy optymalne receptury.

Połączenie nowoczesnych technologii i specjalistycznej wie dzy



Połączenie nowoczesnej technologii i specjalistycznej wied zy

Nasz precyzja i szybko ść w projektowaniu narzędzi
i seryjnej produkcji wyznacza nowe kryteria obsługi
klienta.

Döllken dysponuje odpowiednią wiedzą techniczn ą
dotyczącą procesów koekstruzji, potrójnej ekstruzji,
ekstruzji profili z pustymi komorami z tworzyw
sztucznych o różnym stopniu twardości.

Dzięki rozbudowanemu spektrum naszej działalności
zapewniamy klientom dużą elastyczno ść i korzystne
ceny .

Spełniamy wszystkie wymogi optyczne dotyczące
profili technicznych. W naszej ofercie znajdą Państwo
profile kolorowe, transparentne, przeźroczyste,
posrebrzane, nadrukowane, ofoliowane w kolorach
drewnopodobnych i metalicznych.

Dzięki temu każdy profil Döllken łączy w sobie idealną
optykę z funkcjonalnością.

Połączenie nowoczesnych technologii i specjalistycznej wie dzy



• Indywidualną produkcję najróżniejszych wzorów profili

• wykorzystanie najróżniejszych tworzyw sztucznych

• Własne przygotowanie surowców 

• Projektowanie 3D CAD

• Produkcję własnego narzędzia

• Najróżniejszą optykę profili – kolorowe, transparentne,                    

z nadrukiem i foliowane

• Koekstruder z podwójną i potrójną głowicą

• Produkcję profili z pustymi komorami

Döllken oferuje



Nadzór nad jako ścią i bogaty serwis



Marka Döllken wyznacza wysokie i niezmienne standardy jakościowe.

Wszystkie procesy projektowe oraz produkcyjne podlegają nieustannej
kontroli jakości. Dzięki temu profile Döllken zachowują tą samą wysoką
jakość.

Ustalono szczegółowe wytyczne, które musi spełniać każdy profil.
W tym celu poddawany jest on wielu fazom testowym. Wszystkie etapy
produkcyjne są zdefiniowane, dlatego w każdej chwili można odtworzyć
produkcję danego profilu. Dzięki temu nasi klienci oszczędzają czas
i pieniądze.

Serwis Döllken obejmuje indywidualne konfekcjonowanie, które
umożliwia klientowi bezproblemową obróbkę końcową.
Na życzenie produkujemy profile z indywidualnym nadrukiem, folią,
strukturą, docięciem i otworami.
Oferujemy również montaż szczotek włosowych, nakładanie taśm
klejących oraz sygnowanie logiem firmy.
Docięte profile lub skonfekcjonowane profile dostarczamy
w indywidualnych opakowaniach.

Na każdym etapie współpracy na pierwszym miejscu stawiamy dobro
klienta, dzięki czemu dostarczamy na czas indywidualne rozwiązania
w najwyższej jakości.

Nadzór nad jako ścią i bogaty serwis



• Zapewnienie jakości

• Różna optyka powierzchni

• Indywidualna dalsza obróbka

• Gotowa do montażu konfekcja

• Krótki czas dostawy

• Komunikacja EDI

• Jeden opiekun

Serwis Döllken

Kompleksowy  serwis z jednej ręki



Projektowanie i produkowanie każdego profilu technicznego 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:

Motto Döllken: ukierunkowanie na potrzeby klienta 

Krzysztof Dawid
-Development Manager-
Mobile:+48 516 186 455
krzysztof.dawid@doellken.com



Zakład produkcyjny w Niemczech


