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Stolarka PVC

Stolarka drewniana

Ślusarka aluminiowa

GRUPA DAKO
Fabryka Okien DAKO to długa historia innowacji,
których celem jest dostarczanie produktów najwyższej
jakości Klientom z całego świata.

Francji, Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Słowenii, Grecji,
Szwajcarii i Irlandii a także do Japonii, Tunezji i wielu
innych krajów świata.

Od ponad piętnastu lat produkujemy wysokiej klasy
stolarkę otworową z PVC, drewna, aluminium i stali,
nieustannie podnosząc jej jakość. Jest to możliwe dzięki
ciągłej modernizacji obejmującej zarówno ofertę, jak
też proces produkcji. Wprowadzamy nowe rozwiązania
technologiczne, aby jak najlepiej odpowiadać na
oczekiwania Klientów. Inwestujemy w rozwój zakładów
produkcyjnych, w których na powierzchni 20 000 m 2
znajdują się najnowocześniejsze maszyny do produkcji
okien i drzwi z PVC, drewna i aluminium, okleiniarka
do profili oraz malarnia proszkowa umożliwiająca
lakierowanie elementów aluminiowych i stalowych.

Sukces tak złożonego przedsięwzięcia jest możliwy
dzięki konsekwentnej realizacji efektywnej strategii
zarządzania. Zaowocowała ona wiodącą pozycją
firmy na rynku, zdolnością realizacji najtrudniejszych
zadań stawianych przez współczesną architekturę
oraz potencjałem do dalszego rozwoju. Ostateczną
miarą sukcesu DAKO jest niemal milion okien, które
trafiły do szerokiego grona zadowolonych Klientów.

Rozwój firmy pozwala nam systematycznie poszerzać
ofertę zgodnie z oczekiwaniami rynku. Oprócz
okien i drzwi z PVC i drewna obejmuje ona ślusarkę
aluminiową oraz drzwi przeciwpożarowe i stalowe.
W ramach działalności firmy DK-prof, należącej do
powstałej niedawno Grupy DAKO, produkujemy również
bramy garażowe i przemysłowe, rolety, roletki tekstylne
i moskitiery.
Najważniejszy jest dla nas rynek krajowy. Nasze
działania mają jednak światowy zasięg - ponad połowa
produkcji jest eksportowana do innych krajów Europy,
w tym do Czech, Słowacji, Austrii, Niemiec, Belgii,

Okleinowanie profili

Oferta firmy DAKO:
»»
»»
»»

»»
»»

Okna i drzwi PVC
Okna i drzwi drewniane
Ślusarka aluminiowa w tym: okna i drzwi, fasady,
świetliki, rotundy, werandy, wiatrołapy, ogrody zimowe
i inne
Drzwi przeciwpożarowe
Drzwi stalowe

Oferta firmy DK-prof z Grupy DAKO:
»»
»»
»»
»»

Bramy garażowe i przemysłowe
Rolety
Roletki tekstylne
Moskitiery

Malarnia proszkowa

Dystrybucja

OKNA I DRZWI
PVC

OKNA PVC

OKNA PVC
Nowoczesne okna PVC produkowane przez DAKO spełniają
wymagania Klientów dotyczące wysokiej izolacyjności
termicznej oraz ochrony przed włamaniem i hałasem.
Wszystkie okna PVC wykonane są z profili Veka, w najwyższej
klasie A. Firma DAKO oferuje bogatą paletę kolorów
i wzorów okien oraz szeroką gamę elementów dodatkowych

takich jak szprosy, różnorodne klamki, specjalistyczne
szyby, nawiewniki i parapety. Firma wykonuje kompleksowe
rozwiązania dostosowane do indywidualnych oczekiwań
Klientów a także do sytuacji budowlanej, począwszy
od standardowych okien poprzez okna ekskluzywne
i bogato wyposażone aż do nowoczesnych przeszkleń.

SERIE OKIEN PVC:
OKNO DPt-90

OKNA DPT
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profil 6-komorowy o grubości 90 mm

pakiet szybowy o grubości do 50 mm

3 USZCZELKI wciągane Z EPDM

SUCHA KOMORA
stal pełna w ramie

WKŁADKA TERMICZNA
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KOLORYSTYKA
Podstawowa

OKNO DPE-70
»»
»»

»»
»»
»»

profil 5-komorowy o grubości 70 mm
pakiet szybowy o grubości do 32 mm (listwa
zaokrąglona) i od 33 mm do 42 mm (listwa
klasyczna)
zaokrąglone krawędzie skrzydła i ramy
stal pełna w ramie
2 uszczelki wciągane

złoty dąb

OKNO DPe-70+

»»
»»
»»

profil 5-komorowy o grubości 70 mm
profil skrzydła półzlicowany z ramą
pakiet szybowy o grubości do 32 mm (listwa
zaokrąglona) i od 33 mm do 42 mm (listwa
klasyczna)
zaokrąglone krawędzie skrzydła i ramy
stal pełna w ramie
2 uszczelki wciągane

orzech

dąb bagienny

OKNO DPp-70
»»
»»
»»
»»
»»
»»

profil 5-komorowy o grubości 70 mm
pakiet szybowy o grubości do 42 mm
klasyczny wygląd skrzydła i ramy
stal pełna w ramie
2 uszczelki wciągane
możliwość wykonania różnych rodzajów konstrukcji

tabasco

Próbka kolorystyczna ma charakter poglądowy i nie może służyć jako wzorzec koloru

»»
»»
»»

mahoń

OKNO DPO-70
»»
»»
»»
»»
»»

profil 5-komorowy o grubości 70 mm
pakiet szybowy o grubości do 32 mm
stal w ramie otwarta
2 uszczelki wtopione w profil
tylko w kolorze białym

srebrnoszary

ciemnoszary

www.dako.eu
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OKNA PVC

tabela wyposażeniA OKIEN PVC
DPT-90

DPE-70

DPE-70+

DPP-70

DPO-70

90

70

70

70

70

Ilość komór w ramie

6

5

5

5

5

Ilość komór w skrzydle

6

5/4

5

5/4

5

0.6 EN673

1.0 EN674

1.0 EN674

1.0 EN674

1.0 EN674

3

2

2

2

2

























































































































OKNA
Grubość profili w [mm]

Szyba standardowa Ug (W/m K)
2

Ilość uszczelek (na styku ramy i skrzydła)
OKUCIA



proPilot



*Blokada uchyłu



*Mikrowentylacja



Blokada obrotu klamki

activPilot Concept
*4-stopniowy uchył





*Zaczep antywłamaniowy





Blokada obrotu klamki z wślizgiem





Zatrzask balkonowy i bl. obr. klamki z wślizgiem





Zatrzask balkonowy BK





WK1





*Mikrowentylacja



Zatrzask balkonowy BK





Ogranicznik otwarcia





Hamulec okienny





WK2









autoPilot ERGO



PVC





ALUMINIOWE





ALUMINIOWE z blokadą





ALUMINIOWE z kluczykiem





SECUSTIK





SECUSTIK z kluczykiem





Zamek okienny



Blokada obrotu klamki





Zatrzask balkonowy BK





Zatrzask balkonowy i bl. obr. klamki z wślizgiem









*Blokada obrotu klamki z wślizgiem



Ogranicznik rozwarcia



*2 zaczepy antywłamaniowe





*Mikrowentylacja



activPilot SELECT ukryte okucia





Zamek okienny

KLAMKI











* W skrzydle RU

wyposażenie standardowe  wyposażenie dodatkowe

Standardowa kolorystyka wyposażenia do okien
KLAMKI

OSŁONKI

USZCZELKI

BIAŁE

OKNA

białe

białe

czarne

OKNA 1 x KOLOR

białe

białe

czarne

brązowe

brązowe

czarne

SECUSTIK srebrne

F1 (srebrne)

czarne

OKNA 2 x KOLOR-DREWNOPODOBNY
OKNA 2 x KOLOR-NIETYPOWY (RAL)
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wybrane
KOLORY
SPECJALNe

INNE ROZWIĄZANIA PVC:
OKNO DPP-70R65
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

system renowacyjny
wysokość skrzydełka 65 mm
profil 3-komorowy o grubości 70 mm
pakiet szybowy o grubości do 42 mm
stal pełna w ramie
2 uszczelki wciągane
możliwość stosowania centralnej klamki
możliwość stosowania skrzydeł z systemów
DPE-70 i DPE-70+

OKNO DPP-70R30

daglezja

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

system renowacyjny
wysokość skrzydełka 30 mm
profil 3-komorowy o grubości 70 mm
pakiet szybowy o grubości do 42 mm
stal pełna w ramie
2 uszczelki wciągane
możliwość stosowania centralnej klamki
możliwość stosowania skrzydeł z systemów
DPE-70 i DPE-70+

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

system renowacyjny
wysokość skrzydełka 35 mm
szerokość ramy od wewnątrz 74 mm
profil 5-komorowy o grubości 70 mm
pakiet szybowy o grubości do 42 mm
stal pełna w ramie
2 uszczelki wciągane
możliwość stosowania centralnej klamki
możliwość stosowania skrzydeł z systemów
DPE-70 i DPE-70+

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

system monoblok
profil 5-komorowy
pakiet szybowy o grubości do 42 mm
stal pełna w ramie
2 uszczelki wciągane
możliwość stosowania centralnej klamki
możliwość stosowania skrzydeł z systemów
DPE-70 i DPE-70+
możliwość stosowania monobloków 100 mm,
120 mm, 140 mm i 160 mm

siena noce

OKNO DPP-70R35
siena rosso

Próbka kolorystyczna ma charakter poglądowy i nie może służyć jako wzorzec koloru

brązowy

winchester

OKNO DPP-70MB

»»

niebieski

ciemnozielony

www.dako.eu
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OKNA PVC

OKNO DPP-70A
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

system okien otwieranych na zewnątrz
profil 5-komorowy o grubości 70 mm
pakiet szybowy o grubości do 42 mm
klasyczny wygląd skrzydła i ramy
stal pełna w ramie
2 uszczelki wciągane
okucie odchylne easyPilot

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

system okien przesuwnych
profil 3-komorowy o grubości 70 mm
pakiet szybowy o grubości do 26 mm
stal pełna w ramie
2 uszczelki szczotkowe
maksymalna szerokość 3,5 m
maksymalna wysokość 1,6 m
maksymalna szerokość skrzydła 1 m

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

system drzwi przesuwnych
profil 3-komorowy o grubości 70 mm
pakiet szybowy o grubości do 26 mm
stal pełna w ramie
2 uszczelki szczotkowe
maksymalna szerokość 3,5 m
maksymalna wysokość 2,4 m
maksymalna szerokość skrzydła 1,7 m

»»
»»
»»
»»
»»
»»

system okien otwieranych na zewnątrz
profil 5- komorowy o grubości 70/116 mm
pakiet szybowy o grubości do 42 mm
stal pełna w ramie i skrzydle
2 uszczelki wciągane
maksymalny ciężar skrzydła 45 kg

OKNO EKOSOL 70

DRZWI EKOSOL 70

OKNA DANLINE 70
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»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»

profil ramy 7-komorowy o grubości 170 mm
z wkładką termiczną
profil skrzydła 5-komorowy o grubości
70 mm
pakiet szybowy o grubości do 42 mm
próg aluminiowy z wkładką termiczną
(możliwość licowania posadzki do poziomu
progu od wewnątrz)
maksymalna szerokość 6,5 m
maksymalna wysokość 2,7 m
możliwe różne schematy wykonania

Drzwi uchylno-przesuwne HKS
»»

»»

konstrukcja dostępna w seriach: DPT-90,
DPE-70, DPE-70+, DPP-70
brak możliwości licowania posadzki
do poziomu progu
maksymalna powierzchnia konstrukcji
6,5 m2
możliwe różne schematy wykonania

»»
»»
»»
»»
»»
»»

konstrukcja dostępna w serii DPP-70
maksymalna szerokość 4 m
maksymalna wysokość 2,2 m
maksymalna szerokość skrzydła 0,9 m
duże światło przejścia
możliwe różne schematy wykonania

»»
»»

daglezja cieniowana

sosna górska

oregon

Drzwi harmonijkowe
jasny dąb

Próbka kolorystyczna ma charakter poglądowy i nie może służyć jako wzorzec koloru

Drzwi PODNOSZONO-przesuwne HST

wybrane
KOLORY
SPECJALNe

ciemnoczerwony

OKNA NIETYPOWE
Dla Klientów poszukujących niestandardowych
rozwiązań firma DAKO przygotowała wiele oryginalnych i wyszukanych kształtów okien, które
zadowolą najbardziej wymagające gusta. Wykonanie nietypowych kształtów możliwe jest dzięki
nowoczesnym urządzeniom produkcyjnym posiadanym przez firmę DAKO.

szmaragdowozielony

ciemnoszary matowy

www.dako.eu
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DR Z W I P V C

drzwi PVC ZEWNĘTRZNE
Firma DAKO produkuje drzwi PVC z profili najnowszej
generacji. Charakteryzują się one bardzo wysoką
izolacyjnością termiczną i akustyczną oraz optymalną
stabilnością dzięki wzmocnieniom stalowym o dużych przekrojach. Konstrukcja progu gwarantuje idealną izolację

także w dolnej części drzwi a podwójne uszczelki eliminują
przeciągi i zmniejszają straty ciepła. Zastosowanie okapnika
aluminiowego pozwala na odprowadzanie wody pojawiającej
się w czasie deszczu.

PRZEKRÓJ DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ

rdzeń z pianki

pełne wypełnienie stalowe

okapnik aluminiowy

2 uszczelki szczotkowe

niski próg aluminiowy

Standardowa kolorystyka wyposażenia do drzwi otwieranych do wewnątrz
DRZWI (kolor)

białe
drzwi 1 x kolor - drewnopodobne
drzwi 1 x kolor - nietypowe (RAL)
drzwi 2 x kolor - drewnopodobne
drzwi 2 x kolor - NIETYPOWE (RAL)
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KLAMKI

ZAWIASY

OKUCIA

białe

białe

1 zamek, 2 rygle

brązowe/białe

białe

1 zamek, 2 rygle

srebrne (F1)

białe

1 zamek, 2 rygle

brązowe

brązowe

1 zamek, 2 rygle

srebrne (F1)

srebrne (EV1)

1 zamek, 2 rygle

SERIE DRZWI PVC:
SERIA DAKO
Drzwi z serii DAKO wykonuje się na podstawie poniższych wzorów oraz według indywidualnego projektu Klienta.

alaska

arizona

dakota

montana

nevada

oklahoma

SERIA ADECO
Drzwi z serii ADECO wykonuje się z profili drzwiowych oraz paneli wsadowych z płyty GFK typu sandwich o grubości 36 mm.

india

oberon

opal

skala

solar

texel

SERIA ARTDOR
Drzwi z serii ARTDOR wykonuje się z profili drzwiowych oraz paneli wsadowych z płyty ABS typu sandwich o grubości 24 mm.

venco

vito

vivo

zara

zagi

zico

Standardowe kolory drzwi to: biały (z wyjątkiem wzoru india), złoty dąb i orzech.
Dostępne są także inne wzory i kolory.

www.dako.eu
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OKNA I DRZWI
DREWNIANE

O K N A DR E W N I A N E

OKNA DREWNIANE
Dzięki nowoczesnemu zapleczu technologicznemu firma
DAKO może zaoferować swoim Klientom stolarkę drewnianą
najwyższej klasy, wyprodukowaną z wysokogatunkowego,
starannie wyselekcjonowanego drewna. W ofercie DAKO
znajduje się bogaty asortyment wzorów i kolorów, w tym
także w nietypowych, wyszukanych kształtach takich jak łuki,
skosy, koła, trapezy i inne. Firma wykonuje okna z drewna
sosnowego i meranti oraz z innych gatunków drewna na
życzenie Klienta.
Sosna to gatunek drewna najbardziej sprawdzony
w produkcji stolarki otworowej. Cechuje się trwałością
i bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi.
Posiada
specyficzny
rysunek
drewna
iglastego.
Meranti - to egzotyczny, szlachetny gatunek drewna,

pochodzący z Azji. Charakteryzuje się rysunkiem słojów
niespotykanym wśród rodzimych gatunków drewna.
Okna drewniane DAKO posiadają wysoką sztywność
konstrukcji i dużą odporność na odkształcenia. Uwagę
zwraca nowatorski okapnik i listwa ochronna firmy Gutmann,
które skutecznie zabezpieczają część okna najbardziej
narażoną na niszczące działanie czynników atmosferycznych. W oknie zastosowano uszczelkę nowej generacji
z TPE (termoplastyczny elastomer) o wyjątkowej trwałości
i estetyce. Potrójna warstwa najwyższej jakości ekologicznego lakieru ochronnego Sikkens spełnia nie tylko
funkcję zabezpieczającą, ale także podkreśla naturalne
piękno drewna.

SERIE OKIEN DREWNIANYCH:
OKNO DDF-92
PROFIl o grubości 92 mm

3 WARSTWY LAKIERU OCHRONNEGO

pakiet szybowy Ug=0,6 W/m2K (EN 673)

listwa osłonowa

okapnik aluminiowy

2 uszczelki z tpe

drewno klejone czterowarstwowo
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KOLORYSTYKA

OKNO DDF-68
»»
»»
»»
»»

profil o grubości 68 mm
pakiet szybowy o grubości do 32 mm
zaokrąglone krawędzie skrzydła i ramy
o promieniu 12 mm
listwa osłonowa skrzydła

DREWNO
MERANTI

DREWNO
SOSNA

sosna klassik
sosna klassik

OF

IL D

DF
-68

jasny dąb klassikik
jasny dąb klassikik

OKNO DDR-92 / OKNO DDR-68
DDR-92
»» profil o grubości 92 mm
»» pakiet szybowy o grubości do 50 mm
»» ozdobne frezowania zewnętrznych
krawędzi skrzydła i listwy przyszybowej
»» 2 uszczelki z TPE
DDR-68
»» profil o grubości 68 mm
»» pakiet szybowy o grubości do 32 mm
»» ozdobne frezowania zewnętrznych
krawędzi skrzydła i listwy przyszybowej
PRO

FIL

DD

stara sosna klassikik
stara sosna klassikik

brąz czekoladowyy
brąz czekoladowy

R-9

2

teak klassik

OKNO DDA-92 / DDA-68

teak klassik

DDA-92
»» profil drewniany o grubości 92 mm
z okładziną aluminiową
»» pakiet szybowy o grubości do 50 mm
»» okładzina montowana na klipsach
tworzywowych
»» 2 uszczelki z TPE

PR

OF

IL D

DA
-92

DDA-68
»» profil drewniany o grubości 68 mm
z okładziną aluminiową
»» pakiet szybowy o grubości do 32 mm
»» okładzina montowana na klipsach
tworzywowych

mahoń klassik
mahoń klassik

orzech klassik
orzech klassik

palisander klassikik
palisander klassikik

www.dako.eu
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Próbka kolorystyczna ma charakter poglądowy i nie może służyć jako wzorzec koloru

PR

O K N A DR E W N I A N E

tabELA wyposażeniA OKIEN DREWNIANYCH
OKNA
Grubość profili w [mm]
Max. grubość pakietu szybowego
Szyba standardowa Ug (W/m2K)

DDF-92

DDF-68

DDR-92

DDR-68

DDA-92

DDA-68

92

68

92

68

92

68

50

32

0.6 (EN 673)

1.0 (EN 674)

2

1

Ilość uszczelek

2

1

Listwa przyszybowa zwykła





Listwa przyszybowa tzw. fajkowa







activPilot Concept
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1.0 (EN 674)



50
0.6 (EN 673)

*4-stopniowy uchył
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50
0.6 (EN 673)

*Mikrowentylacja



2

1









OKUCIA
















































































Zatrzask balkonowy BK





Zatrzask balkonowy i bl. obr. klamki z wślizgiem





Blokada obrotu klamki z wślizgiem





*Ogranicznik rozwarcia





*Zaczep antywłamaniowy





*Mikrowentylacja



activPilot SELECT ukryte okucia



Zamek okienny



WK2

























Hamulec okienny





Ogranicznik otwarcia
















WK1





Zatrzask balkonowy BK





Zatrzask balkonowy i bl. obr. klamki z wślizgiem





Blokada obrotu klamki z wślizgiem





*Zaczep antywłamaniowy

KLAMKI





































* W skrzydle RU









SECUSTIK z kluczykiem









SECUSTIK - Hoppe









ALUMINIOWE z kluczykiem







ALUMINIOWE z blokadą





ALUMINIOWE



PVC

wyposażenie standardowe  wyposażenie dodatkowe

Standardowa kolorystyka wyposażenia do okien
OKNA (kolor)

LAZUR (TRANSPARENTNY)
BIAŁE
BRĄZOWE (KRYJĄCY)
RAL (KRYJĄCY)
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KLAMKI

OSŁONKI

USZCZELKI

OKAPNIKI

SILIKONY

ALUMINIOWE brązowe

brązowe

brązowe

brązowe

brązowe

ALUMINIOWE białe

białe

białe

białe

białe

ALUMINIOWE brązowe

brązowe

brązowe

brązowe

brązowe

SECUSTIK srebrne

F1 (srebrne)

szare

F1 (srebrne)

transparentne

Drzwi PODNOSZONO-przesuwne HST
»»

»»
»»
»»
»»
»»

KSZTAŁTY NIETYPOWE

profil skrzydła o grubości 68 mm
lub 92 mm oraz profil ościeżnicy 171 mm
i 212 mm
pakiet szybowy o grubości do 50 mm (profil 92 mm)
maksymalna szerokość 6,5 m
maksymalna wysokość 2,7 m
próg można licować z poziomem podłogi
możliwe różne schematy wykonania

DRZWI UCHYLNO-PRZESUWNE HKS
»»

»»
»»

konstrukcja dostępna w seriach: DDF-92,
DDF-68, DDR-92, DDR-68, DDA-92,
DDA-68
brak możliwości licowania posadzki
do poziomu progu
możliwe różne schematy wykonania

DRZWI BALKONOWE Z NISKIM PROGIEM
»»

»»
»»

»»
»»

konstrukcja dostępna w seriach: DDF-92,
DDF-68, DDR-92, DDR-68, DDA-92,
DDA-68
próg wykonany z aluminium
próg wyposażony we wkładkę termiczną
ze specjalnego tworzywa, która zapobiega tworzeniu się „mostka termicznego”
wysokość progu 25 mm w seriach
DDF-68, DDR-68, DDA-68
wysokość progu 32 mm w seriach
DDF-92, DDR-92, DDA-92

OKNA Z “FAŁSZYWYM ŁUKIEM”
»»
»»
»»

konstrukcja dostępna w seriach: DDF-68,
DDF-92, DDR-68, DDR-92
możliwość wykonania w opcji z szybą
łukową lub prostokątną
możliwość wykonania z naklejkami ze
sklejki o różnej grubości

www.dako.eu
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DR Z W I DR E W N I A N E

drzwi DREWNIANe ZEWNĘTRZNE
PANEL WYPEŁNIAJĄCY

»» termoizolacyjny
»» zewnętrznie oklejony fornirem meranti lub
sosnowym

DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO

»» selekcjonowane, najwyższej jakości, bez
sęków, pęcherzy żywicznych, skrętów włókien
»» poszczególne warstwy drewna klejone są tak,
aby ich odporność na odkształcenia była jak
największa

PRÓG ALUMINIOWY

»» specjalna budowa ograniczająca straty ciepła

Standardowa kolorystyka wyposażenia do drzwi
DRZWI (kolor)

LAZUR (TRANSPARENTNY)
BIAŁE
BRĄZOWE (KRYJĄCY)
RAL (KRYJĄCY)

KLAMKI

OSŁONKI

USZCZELKI

SILIKONY

OKUCIA

brązowe

brązowe

brązowe

brązowe

1 zamek, 2 rygle

białe

białe

białe

białe

1 zamek, 2 rygle

brązowe

brązowe

brązowe

brązowe

1 zamek, 2 rygle

F1 (srebrne)

srebrne

szare

transparentne

1 zamek, 2 rygle

SERIE DRZWI DREWNIANYCH:
SERIA SUPREMUM
Drzwi z serii SUPREMUM to bogactwo form i kształtów w pięknych i wyszukanych wzorach. Wiele opcji kolorystycznych oraz
dostępność różnych rodzajów szyb z pewności zadowoli największych koneserów.

atlas

22

ontario

panama

sahara

KOLORYSTYKA

SERIA DAKO
Drzwi z serii DAKO wykonuje się na podstawie poniższych wzorów oraz według
indywidualnego projektu Klienta.

DREWNO
MERANTI

DREWNO
SOSNA

sosna klassik
sosna klassik

alaska

arizona

dakota
jasny dąb klassikik

stara sosna klassikik

Próbka kolorystyczna ma charakter poglądowy i nie może służyć jako wzorzec koloru

jasny dąb klassikik

stara sosna klassikik

montana

nevada

oklahoma

brąz czekoladowyy

SERIA KOMFORT

brąz czekoladowy

Drzwi z serii KOMFORT stanowią wspaniałą wizytówkę domu. Oryginalne wzornictwo
i ciekawa kolorystyka pozwolą zaakcentować indywidualność naszych Klientów.

teak klassik
teak klassik

mahoń klassik

bagdad

boston

mahoń klassik

chicago

orzech klassik
orzech klassik

havana

kansas

mexico

palisander klassikik
palisander klassikik

www.dako.eu
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ŚLUSARKA
ALUMINIOWA

Ś LU S AR K A ALU M I N I OWA

ŚLUSARKA OKIENNO-DRZWIOWA
Ślusarka aluminiowa DAKO produkowana jest przy
zastosowaniu systemów aluminiowych renomowanych firm
Aluprof i Aliplast. Systemy aluminiowe różnią się między
sobą
kształtem i grubością profili, możliwością zastosowania różnych pakietów szybowych i wykonania
różnorodnych konstrukcji oraz właściwościami termicznymi.
W systemach izolowanych termicznie istnieje możliwość

lakierowania dwustronnego. Wszystkie profile aluminiowe
(z wyjątkiem systemów drzwi przesuwnych) pozwalają na
tworzenie konstrukcji łukowych.
Wybór systemu, w którym będzie wykonana konstrukcja
zależy od wielu czynników związanych z wymaganiami architektonicznymi, dotyczącymi projektowanego obiektu.

SYSTEMY ALUMINIOWE OKIEN I DRZWI (Aluprof)
SYSTEM DAMB-70
System DAMB-70 to izolowane termicznie profile 3-komorowe, o grubości pakietu szybowego od
21 do 57 mm dla okien otwieranych oraz od 12 do 48 mm dla
okien stałych i drzwi. W systemie DAMB-70 wykonuje się:
okna stałe, okna otwierane do wewnątrz (rozwierne, uchylne,

rozwierno-uchylne, uchylno-przesuwne), okna z „ukrytym skrzydłem” oraz drzwi 1-skrzydłowe lub 2-skrzydłowe,
otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz a także drzwi
harmonijkowe.

PROFIL o GRUBOŚCI 70 mm

pakiet SZYBOWY o GRUBOŚCI do 57 mm

listwa przyszybowa

WKŁADKA TERMICZNA

2 USZCZELKI Z EPDM
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SYSTEM DAMB-60
»»
»»

»»

profil 3-komorowy o grubości 60 mm
pakiet szybowy o grubości od 14 do 50 mm
dla okien otwieranych, od 5 do 41 mm dla
drzwi zewnętrznych oraz okien stałych
profil izolowany termicznie

W systemie DAMB-60 wykonuje się:
»» okna stałe lub otwierane do wewnątrz: rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne,
uchylno-przesuwne
»» okna z „ukrytym skrzydłem”
»» okna obrotowe
»» drzwi 1-skrzydłowe lub 2-skrzydłowe,
otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz
»» drzwi harmonijkowe

damb-70

SYSTEM DAMB-59S
»»
»»

»»

profil 3-komorowy o grubości 50 mm
pakiet szybowy o grubości od 5 do 40 mm
dla okien otwieranych, od 5 do 31 mm dla
drzwi zewnętrznych oraz okien stałych
profil izolowany termicznie

W systemie DAMB-59S wykonuje się:
»» okna stałe lub otwierane do wewnątrz:
rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne,
uchylno-przesuwne
»» okna otwierane na zewnątrz
»» okna obrotowe
»» drzwi 1-skrzydłowe lub 2-skrzydłowe,
otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz
»» drzwi harmonijkowe
»» drzwi przesuwne manualnie
lub automatycznie

damb-60

SYSTEM DAMB-45
»»
»»

»»

profil 1-komorowy o grubości 45 mm
pakiet szybowy o grubości od 2 do 35 mm
dla okien otwieranych, od 2 do 26 mm dla
okien stałych i drzwi wewnętrznych
profil bez izolacji termicznej

damb-59s

W systemie DAMB-45 wykonuje się:
»» okna stałe lub otwierane do
wewnątrz: rozwierne, uchylne,
rozwierno-uchylne
»» drzwi 1-skrzydłowe lub 2-skrzydłowe,
otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz
»» drzwi wahadłowe
»» drzwi przesuwne manualnie
lub automatycznie

damb-45

.

www.dako.eu
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Ś LU S AR K A ALU M I N I OWA

SYSTEM DAMB-SLIDE
»»
»»

»»

profil 3-komorowy ościeżnicy i skrzydła
DAMB-Slide
profil 1-komorowy skrzydła i 3-komorowy
ościeżnicy DAMB-Slide ST o grubości profilu 97mm i 50 mm
grubość pakietu szybowego do 26 mm

W systemie DAMB-SLIDE wykonuje się:
»» drzwi przesuwne manualnie

SYSTEM DAMB-78EI (PRZECIWPOŻAROWY)
»»
»»
»»
»»

dAMB-SLIDE

profil 3-komorowy o grubości 78 mm
grubość pakietu szybowego od 6 mm do
49 mm
pełna odporność ogniowa: w klasie EI30
lub EI60
dymoszczelność w klasie S30

W systemie DAMB-78EI wykonuje się:
»» drzwi 1-skrzydłowe lub 2-skrzydłowe
»» ścianki stałe i przegrody z drzwiami

SYSTEMY ALUMINIOWE FASADOWE:

DAMB-78EI

SYSTEM DAMB-SR50
»»
»»
»»
»»

SYSTEM DAMB-SG50

profil o grubości od 15 mm do 245 mm
grubość pakietu szybowego od 4 mm do
48 mm
odporność ogniowa: w klasie EI30 lub
EI60
system izolowany termicznie

W systemie DAMB-SR50 wykonuje się:
»» lekkie ściany osłonowe i wypełniające
»» duże przeszklone płaszczyzny
»» świetliki, ogrody zimowe
»» różne odmiany estetyczne fasady:
pozioma i pionowa linia DAMB-SR50PL,
półstrukturalna DAMB-SR50 EFEKT,
system nakładkowy DAMB-SR50A

»»
»»
»»

DAMB-SR50

profil o grubości od 85 mm do 125 mm
grubość wypełnienia od 28 mm do
32 mm
system izolowany termicznie

W systemie DAMB-SG50 wykonuje się:
»» lekkie ściany osłonowe i wypełniające
»» fasady dające wrażenie całkowicie
szklanej płaszczyzny

DAMB-SG50

28

SYSTEMY ALUMINIOWE OKIEN I DRZWI (Aliplast)
SYSTEM DAAL-SP
»»
»»
»»

SYSTEM DAAL-IP

profil 3-komorowy o grubości 75 mm
pakiet szybowy o grubości od 14 do 61 mm
profil izolowany termicznie

W systemie DAAL-SP wykonuje się:
»» okna stałe lub otwierane do wewnątrz: rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne,
uchylno-przesuwne
»» okna obrotowe
»» drzwi 1-skrzydłowe lub 2-skrzydłowe,
otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz
»»
»»
»»

daAL-SP

profil 3-komorowy o grubości 65 mm
pakiet szybowy o grubości od 4 do 51 mm
profil izolowany termicznie

W systemie DAAL-IP wykonuje się:
»» okna stałe lub otwierane do wewnątrz: rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne,
uchylno-przesuwne
»» okna obrotowe
»» drzwi 1-skrzydłowe lub 2-skrzydłowe,
otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz
»» drzwi wahadłowe
»» drzwi przesuwne automatycznie

daAL-IP

SYSTEM DAAL-TL
»»
»»
»»

SYSTEM DAAL-EL

profil 3-komorowy o grubości 51 mm
pakiet szybowy o grubości od 4 do 37 mm
profil izolowany termicznie

W systemie DAAL-TL wykonuje się:
»» okna stałe lub otwierane do wewnątrz:
rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne,
uchylno-przesuwne
»» okna obrotowe
»» drzwi 1-skrzydłowe lub 2-skrzydłowe,
otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz
»» drzwi przesuwne manualnie
lub automatycznie

daAL-TL
»»
»»
»»

profil 1-komorowy o grubości 51 mm
pakiet szybowy o grubości od 3 do
38 mm
profil bez izolacji termicznej

W systemie DAAL-EL wykonuje się:
»» okna stałe lub otwierane do
wewnątrz: rozwierne, uchylne,
rozwierno-uchylne
»» drzwi 1-skrzydłowe lub 2-skrzydłowe,
otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz,
»» drzwi wahadłowe
»» drzwi przesuwne manualnie
lub automatycznie

.

daAL-EL

www.dako.eu
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TABELA wyposAżeniA Systemów ALUMINIOWYCH
SYSTEMY ALUPROF

SYSTEMY ALUMINIOWE
DAMB-70 DAMB-60

Grubość profili w [mm]

SYSTEMY ALIPLAST

DAMB59S

DAMB-45

DAMBSLIDE

DAMB78EI

DAAL-SP

DAAL-IP

DAAL-TL

DAAL-EL

DAAL-VG

DAAL-SL+

DAAL-DV

70

60

50

45

50 i 97

78

75

65

51

51

99 i 155

51 i 99

70 i 78

3

3

3

1

3

3

3

3

3

1

3

3

3

1.0

1.0

1.0

poj.

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

poj.

1.0

1.0

1.0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

activPilot Concept















4-stopniowy uchył















Mikrowentylacja















Zaczep antywłamaniowy















Zawias 3 szt.

















Zamek zapadkowo-zasuwkowy

















Wkładka zamka typ A

















Klamka (obustronnie)

















Próg izolowany





















lość komór
Szyba standardowa Ug (W/m2K)
Ilość uszczelek (na styku ramy i skrzydła)
OKUCIA OKIENNE RU

OKUCIA DRZWI ROZWIERNYCH

Próg nieizolowany





OKUCIA DRZWI PRZESUWNYCH
Zamek hakowy





Zatrzask zaczepowy







Uchwyt wpuszczany (obustronnie)





Uchwyt wpuszczany (od wewnątrz)







OKUCIA DRZWI AUTOMATYCZNO-PRZESUWNYCH

Automat











Rygiel elektromagnetyczny











Dwa radary kierunkowe











Pakiet akumulatorów











Przełącznik programowy z wyświetlaczem











Fotokomórki 2 sztuki











OKUCIA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH
Zawias



Zamek zapadkowo-zasuwkowy



Wkładka typ A



Klamka (obustronnie) + rozeta



Samozamykacz



OKUCIA DRZWI HARMONIJKOWYCH
Okucie harmonijkowe




wyposażenie standardowe







wyposażenie dodatkowe sprawdź na stronie www.dako.eu

Standardowa kolorystyka okuć
ŚLUSARKA ALUMINIOWA (KOLOR)
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OKUCIA (KOLOR STANDARD)

BIAŁY RAL 9016

BIAŁY RAL 9016

BRĄZOWY RAL 8019

BRĄZOWY RAL 8019

DOWOLNY Z PALETY RAL

SREBRNY RAL 9006

OKLEINA DREWNOPODOBNA

BRĄZOWY RAL 8019

LAKIEROWANIE DREWNOPODOBNE COLOREX

BRĄZOWY RAL 8019

SYSTEM DAAL-VG
»»
»»
»»

profil 3-komorowy o grubości 99 mm
lub 155 mm
grubość pakietu szybowego od 4 mm
do 29 mm
profil izolowany termicznie

W systemie DAAL-VG wykonuje się:
»» drzwi przesuwne manualnie
»» drzwi podnoszono-przesuwne

dAAL-VG

SYSTEM DAAL-SL+
»»
»»
»»

profil 3-komorowy o grubości 51 mm
lub 97 mm
grubość pakietu szybowego od 6 mm
do 24 mm
profil izolowany termicznie

W systemie DAAL-SL+ wykonuje się:
»» drzwi przesuwne manualnie

SYSTEM DAAL-DV
»»
»»
»»

profil 3-komorowy o grubości 70 mm
lub 78 mm
grubość pakietu szybowego od 4 mm
do 37 mm
profil izolowany termicznie

DAAL-SL+

W systemie DAAL-DV wykonuje się:
»» drzwi harmonijkowe

SYSTEM ALUMINIOWY FASADOWY:
DAAL-DV

SYSTEM DAAL-MCWALL
»»
»»
»»

profil o grubości od 10 mm do 250 mm
grubość pakietu szybowego od 2 mm
do 31 mm
system izolowany termicznie

W systemie DAAL-MCWALL wykonuje się:
»» lekkie ściany osłonowe i wypełniające
»» duże przeszklone płaszczyzny

DAAL-MCWALL

www.dako.eu
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drzwi ALUMINIOWe zewnętrzne
rozwiązanie o bardzo dobrych parametrach technicznych.
Drzwi ADECO DECENTA wypełnione są pianką poliuretanową
o gęstości 90 kg/m3, co gwarantuje doskonałą izolację
akustyczną i termiczną - współczynnik przenikalności cieplnej
dla całych drzwi może osiągnąć nawet U=1,3 W/m2K. Aluminiowa
konstrukcja zapewnia bardzo dobrą geometrię i sztywność
drzwi, co poprawia ich funkcjonalność i bezpieczeństwo.

panel DRZWIOWY obustronnie nakładkowy

panel DRZWIOWY jednostronnie nakładkowy

panel DRZWIOWY wsAdowy

Firma DAKO oferuje zewnętrzne drzwi aluminiowe w dwóch
seriach. Pierwsza z nich – seria DAKO - wykonana jest z płyt,
paneli ozdobnych, szprosów konstrukcyjnych i pakietów
szybowych najwyższej jakości. Seria DAKO dostępna jest
w sześciu podstawowych wzorach dając również możliwość
realizacji indywidualnych pomysłów klienta. Druga seria,
ADECO DECENTA, stanowi natomiast ekskluzywne

DRZWI STALOWE
DAKO posiada w ofercie również drzwi stalowe, które wykonuje
się przy użyciu profili FORSTER Presto, stosując technologie połączeń spawanych. Drzwi stalowe charakteryzują się

wysoką sztywnością konstrukcji i bardzo wysoką odpornością
na uszkodzenia mechaniczne.

MALARNIA PROSZKOWA
Fabryka Okien DAKO posiada własną nowoczesną malarnię
proszkową, w której szybko i profesjonalnie malowane są
profile aluminiowe oraz elementy konstrukcji stalowych ze
stali czarnej i ocynkowanej. W malarni DAKO stosowane
są między innymi farby poliestrowe, poliuretanowe oraz

silikonowe, w szerokiej palecie kolorów. Istnieje możliwość
nadawania powłokom efektownego wyglądu, w tym między innymi wyglądu antycznego, drewnopodobnego, różnorodnych
struktur oraz stopni połysku.

RAL
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SERIE DRZWI ALUMINIOWYCH:
SERIA DAKO
Drzwi z serii DAKO wykonuje się na podstawie poniższych wzorów oraz według
indywidualnego projektu Klienta.

alaska

arizona

dakota

montana

nevada

oklahoma

limuni

SERIA ADECO DECENTA
Drzwi z serii ADECO DECENTA wykonuje się z profili aluminiowych oraz paneli
wsadowych lub nakładkowych aluminiowych.

limuni

belora

antelli

metris

metris

vilea

milessi

www.dako.eu
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O F E RTA D K- PRO F

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE
Firma DK-prof produkuje bramy garażowe z wysokiej jakości materiałów o bogatej kolorystyce
i wzornictwie paneli. Prowadnice, zawiasy, okucia
i inne elementy konstrukcyjne wykonane są
ze stali ocynkowanej. Płaszcz paneli stanowi
blacha
stalowa
ocynkowana
ogniowo,
pokryta
lakierem poliestrowym lub okleiną. Panel wewnątrz
wypełniony jest pianką poliuretanową, dzięki czemu
charakteryzuje się wysoką izolacyjnością cieplną
U=0,55 W/m 2K. Uszczelki na całym obwodzie bramy
wykonane są z gumy w kolorze czarnym. Ciężar
płaszcza bramy równoważony jest przy pomocy sprężyn
skrętnych.
Podział bram ze względu na rodzaj prowadzenia
płaszcza:
ST – brama standardowa:
» » sprężyny skrętne montowane z przodu
» » nadproże N ≥ 350 mm
LHF – brama o obniżonym nadprożu:
» » sprężyny skrętne montowane z przodu
» » nadproże N ≥ 220 mm < 350 mm
LHR – brama o niskim nadprożu:
» » sprężyny skrętne montowane z tyłu
» » nadproże N ≥ 120 mm < 220 mm dla bramy ręcznej
» » nadproże N ≥ 170 mm < 220 mm dla bramy automatycznej
W bramach prowadnice pionowe i poziome łączone
są łukiem metalowym co sprawia, że cała konstrukcja
staje się stabilniejsza.

BRAMY GARAŻOWE Rolowane
Firma DK-prof produkuje bramy garażowe rolowane,
w których skrzynka, prowadnice oraz płaszcz bramy
wykonane są z aluminium. Bogata kolorystyka
lameli (pancerza) obejmuje kilkanaście kolorów,
w tym również kolor drewnopodobny - złoty dąb.
Standardowo brama rolowana wyposażona jest
w siłownik z wyłącznikiem przeciążeniowym sterowanym
manualnie przy pomocy wyłącznika ściennego oraz
wyłącznika ściennego na kluczyk (od zewnątrz). Brama
wyposażona jest również w korbę awaryjnego zwijania.
Opcjami dodatkowymi, stosowanymi w bramach, są
między innymi lamele przeszklone, lamele z otworami
wentylacyjnymi, sterowanie radiowe przy użyciu pilota
i fotokomórka.
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Do bram segmentowych firmy DK-prof istnieje możliwość wykonania
drzwi bocznych z wypełnieniem identycznym jak płaszcz bramy,
z wyłączeniem bram okleinowanych (DK-OP).

W bramach DK-prof stosowana jest automatyka
najwyższej jakości, wyposażona w bezpieczny
wyłącznik przeciążeniowy, możliwość współpracy
z fotokomórkami i funkcję łagodnego startu. Dzięki
temu brama pracuje cicho a jej programowanie i obsługa
nie stanowią trudności. Dodatkowym atutem napędów
zastosowanych w bramach DK-prof jest możliwość
obsługi bram i rolet przy pomocy jednego pilota.

BRAMY przemysłowe SEGMENTOWE

DOSTĘPNE
PANELE

Bramy przemysłowe przystosowane do intensywnego użytkowania
produkowane są z materiałów o wysokiej jakości i wytrzymałości. Prowadnice,
zawiasy, okucia i inne elementy konstrukcyjne wykonane są ze
stali ocynkowanej, natomiast panele bramy, wewnątrz których znajduje się
pianka poliuretanowa, z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Panel charakteryzuje się wysoką izolacyjnością cieplną U=0,55 W/m 2K. Uszczelki na całym
obwodzie bramy wykonane są z gumy w kolorze czarnym. Ciężar płaszcza bramy równoważony jest przy pomocy sprężyn skrętnych. Bramy wyposażone są
w
wysokiej
klasy
siłowniki
sterowane
manualnie
lub
pilotem.
Podział bram przemysłowych ze względu na rodzaj prowadzenia płaszcza:

DK-GP (gładki panel)

ST – brama standardowa:
» » sprężyny skrętne montowane z przodu
» » nadproże N ≥ 420 mm ≤ 600 mm
LHR – brama o niskim nadprożu:
» » sprężyny skrętne montowane z tyłu
» » nadproże N ≥ 220 mm < 420 mm
HL - brama z wysokim prowadzeniem (przewyższenie):
» » nadproże N > 600 mm ≤ 2000 mm

DK- WPP (wysoko przetłoczony panel)

VL – brama z pionowym prowadzeniem:
» » nadproże N = Ho+min 500 mm (Ho - wysokość otworu pod bramę)
W bramach przemysłowych stosowany jest panel przemysłowy PPp
z przetłoczeniem poziomym w kolorze białym (RAL 9010) lub brązowym
(RAL 8014).
Istnieje możliwość zastąpienia panela PPp przeszkleniem na całej szerokości
bramy. Przeszklenie zespolone na ramie aluminiowej w kolorze anodowanego
aluminium wypełnione jest podwójnym poliwęglanem litym(bezbarwnym).

DK-PP (przetłoczony panel)

DK-KP (kasetonowy panel)

Do bram przemysłowych istnieje możliwość wykonania furtki serwisowej lub drzwi bocznych
z wypełnieniem identycznym jak płaszcz bramy. Rama i skrzydło są w kolorze anodowanego aluminium.

DK-PPp (przetłoczony panel
przemysłowy)

www.dk-prof.eu
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TABELA wyposAżeniA BRAM
Gładkie

RODZAJE PRZETŁOCZENIA Z ZEWNĄTRZ

Poziome

TYPY BRAM

DK-PP

DK-GP





(bez przetłoczenia)

DK-GP (slick)

DK-OP





Kasetonowe

Poziome
przemysłowe

DK-KP

DK-PPp

STRUKTURA PANELI Z ZEWNĄTRZ
Woodgrain (cięty cedr)
Slick



Stucco (skórka pomarańczy)



KOLORY PANELI Z ZEWNĄTRZ
Biały (RAL 9010)









Brązowy (RAL 8014)









Złoty dąb (D)









Orzech (O)









Mahoń (M)





Kolory drewnopodobne wg palety renolit





















Możliwość malowania w kolorach RAL
STRUKTURA PANELI WEWNĄTRZ
Stucco (skórka pomarańczy)





Gładki bez struktury
KOLORY PANELI WEWNĄTRZ




















Zabezpieczenie przeciw przytrzaśnięciu palców











Zabezpieczenie przed opadaniem płaszcza
bramy w przypadku pęknięcia linki w bramach
do 9m2 powierzchni













Zabezpieczenie przed opadaniem płaszcza
bramy w przypadku pęknięcia linki w bramach
powyżej 9m2 powierzchni













Zabezpieczenie przed opadaniem płaszcza
bramy w przypadku pęknięcia sprężyny
w bramach do 9 m2 powierzchni













Zabezpieczenie przed opadaniem płaszcza
bramy w przypadku pęknięcia sprężyny
w bramach powyżej 9 m2 powierzchni

















































Biały (RAL 9010)

Możliwość malowania w kolorach RAL



Biały (RAL 9002)

ZABEZPIECZENIA

PRZYKŁADOWE DODATKI
Automatyka
Okna montowane w panelu bramy














wyposażenie standardowe,  wyposażenie dodatkowe



WYMIARY NA ZAMÓWIENIE
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WYMIARY TYPOWE



Zamek



Furtka serwisowa w bramie





Drzwi boczne z wypełnieniem jak w bramie



Aluminiowy panel przeszklony (ALU)

ROLETY
Rolety firmy DK-PROF stanowią bardzo praktyczny rodzaj zasłony, skutecznie
zabezpieczającej przed włamaniami, utratą ciepła, hałasem, jak również
warunkami atmosferycznymi. Dostępne są w trzech systemach, a dzięki
dużej palecie kolorów oraz oklein mogą być dopasowane praktycznie do
każdego okna, co pozwala na wykonanie ciekawych i harmonijnych rozwiązań
architektonicznych. Dodatkowym atutem oferowanych rolet jest możliwość
zastosowania zabezpieczeń przed podnoszeniem lub wyłamaniem pancerza,
co poprawia bezpieczeństwo użytkowania.

DK-RZS
roletY ZEWNĘTRZNE (dk-rzs, dk-rzo)
Rolety zewnętrzne dostępne są w typie DK-RZS ze skrzynką pięciokątną i w typie
DK-RZO ze skrzynką zaokrągloną. Skrzynka i prowadnice rolety wykonane są
z aluminium. Stanadardowo roleta montowana jest od zewnętrznej strony
budynku, na ramie okiennej lub na elewacji. Ten system rolet stosowany jest
zarówno w nowych, jak też już istniejących budynkach. W roletach DK-RZS
i DK-RZO istnieje możliwość zamontowania moskitiery w skrzynce roletowej.

roleta PODTYNKOWA (DK-RSP)
Skrzynka i prowadnice rolety wykonane są z aluminium. Roleta
montowana jest w trakcie ocieplania budynku. Dzięki zastosowaniu
profilu tynkowego, elewacja nakładana jest na przednią część skrzyni
rolety co sprawia, że jest ona niewidoczna. Roleta pozostaje w całości od
zewnętrznej strony budynku, dzięki czemu na oknie nie występują mostki
termiczne. Do rolet DK-RSP istnieje możliwość zastosowania moskitiery
w skrzynce roletowej.

DK-RZO

roletY NADSTAWNE (dk-rnb, dk-rnc)
Prowadnice wykonane z PVC montowane są do ramy okna, natomiast
skrzynia do górnej części ramy okiennej. Taki zestaw jest kotwiony do
otworu okiennego. Rolety przeznaczone są do budynków nowopowstałych,
w których przewidziano miejsce dla tego typu rolet lub budynków w czasie
wymiany stolarki okiennej. Istnieje możliwość zabudowy skrzyni rolety
od zewnętrznej strony, jak również od wewnętrznej strony budynku (typ
DK-RNB). Dla typu DK-RNC zabudowa przewidziana jest od zewnętrznej strony
budynku. W rolecie DK-RNB oraz DK-RNC istnieje możliwość zastosowania
moskitiery w skrzynce roletowej.
Rolety DK-RNB i DK-RNC bez moskitiery
» » maksymalna szerokość ramy okna S=98mm

DK-RSP

Rolety DK-RNB i DK-RNC z moskitierą
» » maksymalna szerokość ramy okna S=80mm

Roletami firmy DK-prof możemy sterować ręcznie przy pomocy zwijacza lub
korby, albo za pomocą napędu elektrycznego.
Napędy elektryczne renomowanych firm dają możliwość zastosowania
sterowania grupowego pozwalającego na obsługę kilku niezależnych
rolet jednym przyciskiem pilota lub jednym wyłącznikiem. Przy pomocy
sterowników czasowych lub dniowych obsługa staje się jeszcze bardziej
komfortowa.

DK-RNB

www.dk-prof.eu
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Prowadnice



Skrzynka DK-RNC



Skrzynka z klapą



rewizyjną DK-RNB

ELEMENTY ROLET

Listwa dolna

DK-RNB / DK-RNC

Prowadnice

DK-RSP

skrzynki)

DK-RZS / DK-RZO

Klapa rewizyjna

TYPY ROLET

(widoczne elementy

ROLETY NADSTAWNE

Listwa dolna

ROLETA PODTYNKOWA

Prowadnice

ROLETY ZEWNĘTRZNE

Skrzynka

SYSTEMY ROLET

Listwa dolna

TABELA KOLORYSTYKI ROLET

RODZAJ MATERIAŁU
Aluminium





PVC









KOLORYSTYKA
Biały - RAL 9016 (02)













Ciemnobrązowy - RAL 8019 (08)















Brązowy - RAL 8014 (09)















Szary - RAL 7038 (03)















Beżowy - RAL 1013 (05)















Inne kolory - RAL (lakier proszkowy)















Złoty dąb - kolor drewnopodobny

*

















Orzech - kolor drewnopodobny

*

















Mahoń - kolor drewnopodobny

*

































Inne kolory renolit (okleina)


kolory standardowe



opcja za dopłatą



* występuje tylko w systemie DK-RZS

Pancerze we wszystkich systemach rolet w wersji lameli DPA 39 i DPA 40 w standardzie oferowane są w kolorach:
srebrnym (RAL 9006/01), białym (RAL 9016/02), szarym (RAL 7038/03), ciemnobeżowym (RAL 1019/04), beżowym
(RAL 1013/05), ciemnobrązowym (RAL 8019/08), brązowym (RAL 8014/09), białym kremowym (RAL 9001/15), kości
słoniowej (RAL 1015/16). Za dopłatą istnieje możliwość wykonanie pancerza w innych kolorach według wzornika.

pancerz aluminiowy rolety

PRZEKRÓJ ROLETY NADSTAWNEJ Z MOSKITIERĄ SYSTEM DK-RNC

klapa rewizyjna
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OCIEPLENIE SKRZYNKI
moskitiera

RAMA OKNA

prowadnica moskitiery
prowadnica rolety

kolorystyka ROLET
Pancerze we wszystkich systemach rolet w wersji lameli DPA 39 i DPA 40 w standardzie oferowane są w kolorach:
srebrny (RAL 9006/01), biały (RAL 9016/02), szary (RAL 7038/03), ciemny beż (RAL 1019/04), beżowy (RAL 1013/05),
ciemnobrązowy (RAL 8019/08), brązowy (RAL 8014/09), biały kremowy (RAL 9001/15), kość słoniowa (RAL 1015/16).
Za dopłatą istnieje możliwość wykonanie pancerza w innych kolorach według wzornika.

Kolory podstawowe bez dopłat:

SREBRNY

BIAŁY

SZARY

CIEMNY BEŻ

BEŻOWY

CIEMNY BRĄZ

BRĄZOWY

BIAŁY KREMOWY

ZŁOTY DĄB

MAHOŃ

KOŚĆ SŁONIOWA

Kolory DREWNOPODOBNE za dopłatą:

CIEMNE DREWNO

JASNE DREWNO

ORZECH

Kolory pozostałe za dopłatą:

ŻÓŁTY

CZERWONY

ZIELONY

ZIELEŃ JODŁY

NIEBIESKI

BORDOWY

CZARNY

SZARY ANTRACYT

Próba kolorystyczna ma charakter poglądowy i nie może służyć jako wzorzec koloru. Kolorystyka lameli powyżej przedstawiona pokazuje kolory pancerza DPA 39.

www.dk-prof.eu
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ROLETKI TEKSTYLNE
DK-prof oferuje roletki tekstylne w szerokiej palecie
kolorów i wzorów tkanin o różnym stopniu zaciemnienia. Firma proponuje kilka rozwiązań konstrukcyjnych
roletek, które można dopasować do różnych rodzajów
okien, stosując różne sposoby montażu. Sterowanie
roletkami odbywa się przy pomocy mechanizmu
łańcuszkowego, mechanizmu sprężynowego lub silnika elektrycznego. Roletki mogą być wykończone

DK-MAJA

DK-IGA

falbanką lub listwą aluminiową. Firma DK-prof produkuje roletki tekstylne: DK-MAJA, DK-BLANKA, DK-VERA,
DK-IGA, DK-NINA, DK-LUISA. W roletce DK-VERA prowadnice nieznacznie wchodzą w światło szyby i są
widoczne z zewnątrz. W roletkach DK-IGA i DK-NINA
prowadnice są licowane z listwą przyszybową i nie
wchodzą w światło szyby.

DK-BLANKA

DK-VERA

DK-NINA

DK-LUISA

tabela wyposAżenia ROLETEk
RODZAJE ROLETEK

DK-MAJA

DK-BLANKA

DK-VERA

DK-IGA

DK-NINA











DK-LUISA

MIEJSCE MONTAŻU
Skrzydło okienne
Wnęka okienna





Ściana (nadproże)





Sufit



SPOSÓB MONTAŻU













Zawieszki





Wkręty



Taśma klejąca dwustronna





Kołki rozporowe
KASETKI I PROWADNICE
Roletka z kasetką i prowadnicami		





















Wykonane z aluminium



Wykonane z PVC

KOLORYSTYKA KASETEK I PROWADNIC



Złoty dąb



Brązowy



Biały



Mahoń





Orzech





Lakierowanie w kolorach RAL
STEROWANIE
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wyposażenie standardowe



Silnik








Sprężyna





Mechanizm łańcuszkowy kolor brązowy



Mechanizm łańcuszkowy kolor biały



opcja za dopłatą

MOSKITIERY
Oferta moskitier firmy DK-prof obejmuje cztery rozwiązania spełniające
jedną wspólną funkcję ochrony przed owadami a różniące się pod względem
konstrukcji i możliwości zastosowania. W moskitierach wykorzystywana jest
siatka z włókna węglowego bardzo wytrzymała na warunki atmosferyczne
i uszkodzenia mechaniczne.

MoskitierA OKIENNA (dk-mO)
Przewidziana jest do montażu bezinwazyjnego na ramie okiennej przy
pomocy specjalnych zaczepów. Profile aluminiowe dostępne są w kolorach:
biały (RAL 9016), orzechowy brąz (RAL 8028), czekoladowy brąz (RAL 8017),
ciemnobrązowy (RAL 8022) oraz w kolorach drewnopodobnych: złoty dąb,
orzech, mahoń. Istnieje możliwość lakierowania ramek moskitier na dowolny
kolor RAL. Siatka dostępna jest w kolorach szarym i czarnym. Standardowo
moskitiera ramkowa w kolorze białym wyposażona jest w siatkę szarą
a moskitiera w kolorze brązowym i drewnopodobnym w siatkę w kolorze
czarnym.

MoskitierA DrzwiowA (dk-md)
Przewidziana jest do montażu na zawiasach do ramy okiennej drzwi
balkonowych. Moskitiera jest wyposażona w zawiasy z funkcją samozamykania,
dwa uchwyty magnetyczne, komplet pochwytów oraz szpros usztywniający.
Profile aluminiowe dostępne są w kolorach: biały (RAL 9016), czekoladowy
brąz (RAL 8017), złoty dąb (RAL 8003). Istnieje możliwość lakierowania
profili moskitier na dowolny kolor RAL. Siatka dostępna jest w kolorze szarym
i czarnym.

MOSKITIERA OKIENNA
(DK-MO)

MOSKITIERA DRZWIOWA
(DK-MD)

MoskitierA Zwijana (dk-mz)
Moskitiera tego typu zwijana jest do kasetki i przewidziana do
montażu na ramie okna lub elewacji. Kasetki, prowadnice i listwy dolne
wykonane są w kolorze białym (RAL 9016) i brązowym (RAL 8019).
Istnieje możliwość lakierowania kasetki, prowadnic i listwy dolnej
na dowolny kolor RAL. Boczne elementy mechanizmu zwijającego,
uchwytów operacyjnych, stopera listwy dolnej oraz siatka dostępne są
w kolorze czarnym. Istnieje możliwość wykonania moskitiery zwijanej
bocznej (do drzwi balkonowych).

Moskitiera Rolowana w skrzynce roletowej (dk-Mr)
Moskitiera rolowana jest zwijana do skrzynki roletowej i zintegrowana
ze wszystkimi systemami roletowymi. Dla rolety DK-RNB i DK-RNC
prowadnice moskitiery są wykonane z aluminium i mocowane między
ramą okna a prowadnicą pancerza. Prowadnice moskitiery dostępne
są w standardowych kolorach: białym (RAL 9016), ciemnobrązowm
(RAL 8019). Dla rolety podtynkowej i rolet zewnętrznych wykonana jest
wspólna podwójna prowadnica aluminiowa dla moskitiery i pancerza rolety
w kolorach: białym (RAL 9016), ciemnobrązowym (RAL 8019), brązowym
(RAL 8014), szarym (RAL 7038). Istnieje możliwość lakierowania prowadnic
na dowolny kolor RAL. Siatka dostępna jest w kolorze szarym i czarnym.

MOSKITIERA ZWIJANA
(dk-mz)

MOSKITIERA W SKRZYNCE
ROLETOWEJ (DK-MR)

www.dk-prof.eu
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