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Neustálé inovace od roku 1994
kvalita

inovace

rozvinutá technologie

odborná sít’ obchodních partnerů

DAKO, to znamená dlouhá historie
inovací, které mají za cíl pochopit potřeby zákazníka a přizpůsobit se do
jeho očekávání.
Od roku 1994 DAKO vyrábí vysoké kvality výrobky z PVC, dřeva,
hliníku a oceli, neustále rozšiřujíc nabídku a přizpůsobujíc ji
do měnících se požadavků zákazníků. Naše společnost se
stará o kvalitu a důkladnost provedení výrobků, modernizujíc
výrobní procesy ruku v ruce s vývojem moderních technologií.
Systematicky zvyšuje kvalifikace zaměstnanců, investuje do
rozvoje firmy a rozšiřuje svoji činnost na další zahraniční trhy.
Mírou úspěchu DAKO jsou miliony prodaných oken a široká
skála spokojených zákazníků z celého světa.

Kde nás najdete?
V Polsku, Německu, Itálii, Norsku, Švédsku, Francii, Belgii,
České republice, na Slovensku, v Lucembursku, Španělsku,
Švýcarsku, Izraeli, Tunisu, Mexiku, Japonsku a v mnoha jiných
zemí celého globu!

zkušenosti

mezinárodní rozsah

DAKO, jako jediná firma ze sektoru otvorových výplní,
byla vyhlášena laureátem každoročního konkursu
na Nejlepšího Exportéra do Francie, organizovaného
Oddělením Promoce Obchodu a Investicí Polské
Ambasády v Paříži.

Podívejte se na film o DAKO
na www.dako.eu

OKNA A DVEŘE
PVC

OKNA PVC

OKNA DAKO PVC
Moderní PVC okna vyráběna firmou DAKO splňují požadavky
klientů týkající se vysoké tepelné izolace a ochrany proti
vloupání a hluku. Všechna okna PVC jsou vyrobena z profilů
Veka, v nejvyšší třídě A. Firma DAKO nabízí pestrou paletu
barev a vzorů oken a bohatou nabídku přídavných prvků,

jako jsou například příčky, různorodé kliky, specialistická
skla, ventilace a parapety. Firma provádí komplexní řešení
přizpůsobená individuálním očekáváním Klientů a také
stavební situaci, počínaje standardními okny, přes exkluzivní
a bohatě vybavená okna, až po moderní prosklení.

SÉRIE PVC OKEN:
OKNO DPQ-82 THERMO

OKNO DPB-82

NOV INK A
NOVINKA

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»

7 komorový profil třídy A s tloušťkou 82mm
zasklení s tloušťkou až 52 mm s teplým
rámečkem Chromatech, Ug=0,5Wm2
plná ocel v rámu
3 těsnění z EPDM
termoizolační vložky v rámu a v křídle

»»
»»
»»

6-komorový profil o tloušt’ce 82mm
Ocelová výztuha
Tři těsnění vykonané z termoplastického
elastomeru TPE
Trojsklo 4x18x4x18x4
U skla = 0,5 W/m2K
Meziskelní prostor je vyplněn vzácným plynem

Standardní barvy okenní výbavy
KLIKY

KRYTKY

TĚSNĚNÍ

BÍLÁ

OKNA

bílé

bílé

černá

OKNA 1 x BARVA

bílé

bílé

černá

hnědé

hnědé

černá

stříbrné

F1 (stříbrné)

černá

OKNA 2 x BARVA-DŘEVOPODOBNÁ
OKNA 2 x BARVA-ATYPICKÁ (RAL)
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ZÁKLADNÍ
BARVY

OKNO DPP-70
»»
»»
»»
»»
»»
»»

5-komorový profil s tloušťkou 70 mm
zasklení s tloušťkou do 42 mm
klasický vzhled křídla a rámu
plná ocel v rámu
2 dorazová těsnění
možnost provedení různých druhů konstrukce
zlatý dub

OKNO DPE-70

»»
»»
»»

5-komorový profil s tloušťkou 70 mm
zasklení s tloušťkou do 32 mm (zaoblená lišta)
a od 33 mm do 42 mm (klasická lišta)
zaoblené hrany křídla a rámu
plná ocel v rámu
2 dorazová těsnění
bahenní dub

OKNO DPE-70+
»»
»»
»»
»»
»»
»»

5-komorový profil s tloušťkou 70 mm
profil křídla pololícovaný s rámem
zasklení s tloušťkou do 32 mm (zaoblená lišta)
a od 33 mm do 42 mm (klasická lišta)
zaoblené hrany křídla a rámu
plná ocel v rámu
2 dorazová těsnění

tabasco

Barevná ukázka slouží pouze pro představu a nelze ji použít jako vzorek barvy.

ořech

»»
»»

mahagon

OKNO DPQ-82
»»
»»
»»
»»
»»
»»

7 komorový profil třídy A s tloušťkou 82mm
zasklení s tloušťkou až 52 mm
klasický design křídla a rámu
plná ocel v rámu
3 těsnění z EPDM
schopnost vykonávat různé typy konstrukcí

winchester

tmavošedá

www.dako.eu
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OKNA PVC

TABULKA VYBAVENÍ OKEN PVC
OKNA
Tloušťka profilů v [mm]
Počet komor v rámu
Počet komor v křídle
Standardní sklo Ug (W/m2K)
Počet těsnění (v místě styku rámu a křídla)

DPQ-82
Thermo

DPQ-82AL

DPQ-82

DPB-82

DPE-70
DPE-70+
DPP-70

DPB-73/
DPB-73+

DPB-73/
DPB-73+
Thermo

82

82

82

82

70

73

73

7

7

7

6

5

5

5/4

6

6

6

6

5

5

5/4

0.5 EN673

0.5 EN673

0.5 EN673

0.5 EN673

1.0 EN673

1.0 EN673

1.0 EN673

3

3

3

3

2

2

2

KOVÁNÍ
activPilot Concept





Blokada obrotu klamki







*4-stupňové vyklopení









*Mikroventilace







*Pojistka proti vloupání







Blokace otáčení kliky s prokluzem







Balkónová pojistka a bl. ot. kliky s prokluzem







Balkónová západka BK







WK1







WK2







Omezovač otevření








Okenní brzda





Okenní zámek













activPilot SELECT skrytá kování



*Mikroventilace









*2 pojistky proti vloupání









Omezovač otevření









*Blokace otáčení kliky s prokluzem









Balkónová pojistka a bl. ot. kliky s prokluzem









Balkónová západka BK









4-stupňové vyklopení









activPilot Comfort – spárové větrání









activPilot Comfort – spárové větrání Celoobvodové
odsazení křídla









4 bezpečnostní čepy









Blokace otáčení kliky









MultiMatic KS







*Mikroventilace







Pojistka proti vloupání







Blokace otáčení kliky s prokluzem







Balkonová pojistka BK u oken vyšších než 1816 mm







Omezovač otevření







TiltFirst



*Mikroventilace



Pojistka proti vloupání



Blokace otáčení kliky s prokluzem



Blokace otáčení kliky a zdvihač



Balkónová pojistka a bl. ot. kliky s prokluzem



Balkónová západka BK



activPilot Concept Plus



*Mikroventilace



Unikátní bezp. čep



Pojistka proti vloupání



Blokace otáčení kliky a zdvihač



Balkónová pojistka a bl. ot. kliky s prokluzem



Balkónová západka BK



Okenní zámek



Omezovač otevření



Okenní brzda


KLIKY

HLINÍKOVÉ















HLINÍKOVÉ s blokací















HLINÍKOVÉ s klíčkem















SECUSTIK















SECUSTIK s klíčkem













* V křídle OS

10



standardní vybavení




přídavné vybavení

SPECIÁLNÍ
BARVY

OKNO DPQ-82AL
»»
»»
»»
»»
»»
»»

7 komorový profil třídy A s tloušťkou 82mm
zasklení s tloušťkou až 52 mm
klasický design křídla a rámu
plná ocel v rámu
3 těsnění z EPDM
schopnost vykonávat různé typy konstrukcí

Ve verzi DPQ-82AL okna jsou vybavena vnějším
hliníkovým oplaštěním zvýšující jejich tranlivost a
obohacují jejich estetiku

antický dub

OKNO DPB-73/DPB-73+

DPB-73+

»»
»»
»»
»»
»»
»»

5 komorový profil třídy B s tlouštkou 73 mm
zasklení s tlouštkou až 44 mm
otevřená ocel v rámu
2 těsnění
v DPB-73 klasický design křídla a rámu
v DPB-73+ profil křídla pololícovaný s rámem

hnědá

siena noce

OKNO DPB-73 THERMO/DPB-73+ THERMO

NOV INK A
NOVINKA
DPB-73+
THERMO

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

5 komorový profil třídy B s tloušťkou 73 mm
zasklení s tloušťkou až 44 mm s teplým
rámečkem Chromatec
otevřená ocel v rámu
2 těsnění
termoizolační vložky v rámu a v křídle
v DPB-73 klasický design křídla a rámu
v DPB-73+ profil křídla pololícovaný s rámem

siena rosso

Barevná ukázka slouží pouze pro představu a nelze ji použít jako vzorek barvy.

NOV INK A
NOVINKA

stříbrnošedá

OKNO DPP-70R65
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

renovační systém
výška křidélka 65 mm
3-komorový profil s tloušťkou 70 mm
zasklení s tloušťkou do 42 mm
plná ocel v rámu
2 dorazová těsnění
možnost použít centrální kliku
možnost použít křídla ze systémů DPE-70
a DPE-70+

macore

tmavozelená

www.dako.eu
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OKNA PVC

OKNO DPP-70R35

JINÁ ŘEŠENÍ PVC:

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

renovační systém
výška křidélka 35 mm
šířka rámu z vnitřní strany 74 mm
5-komorový profil s tloušťkou 70 mm
zasklení s tloušťkou do 42 mm
plná ocel v rámu
2 dorazová těsnění
možnost použít centrální kliku
možnost použít křídla ze systémů
DPE-70 a DPE-70+

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

systém monoblok
5-komorový profil
zasklení s tloušťkou do 42 mm
plná ocel v rámu
2 dorazová těsnění
možnost použít centrální kliku
možnost použít křídla ze systémů DPE-70
a DPE-70+
možnost použít monobloky 100 mm, 120 mm,
140 mm a 160 mm

OKNO DPP-70MB

»»

OKNO EKOSOL 70
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

systém posuvných oken
3-komorový profil s tloušťkou 70 mm
zasklení s tloušťkou do 26 mm
plná ocel v rámu
2 kartáčová těsnění
maximální šířka 3,5 m
maximální výška 1,6 m
maximální šířka křídla 1 m

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

systém posuvných dveří
3-komorový profil s tloušťkou 70 mm
zasklení s tloušťkou do 26 mm
plná ocel v rámu
2 kartáčová těsnění
maximální šířka 3,5 m
maximální výška 2,4 m
maximální šířka křídla 1,7 m

DVEŘE EKOSOL 70
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SPECIÁLNÍ
BARVY

ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVEŘE HST

»»
»»
»»

»»
»»
»»

7-komorový profil rámu s tloušťkou 170 mm
s termickou vložkou
5-komorový profil s tloušťkou 70 mm
zasklení s tloušťkou do 42 mm
hliníkový práh s termickou vložkou
(možnost slícování podlahy s úrovní prahu
na vnitřní straně)
maximální šířka 6,5 m
maximální výška 2,7 m
možnost různých schémat provedení

SKLOPNO-POSUVNÉ DVEŘE HKS
»»
»»
»»
»»

douglasie stínovaná

horská borovice

konstrukce je dostupná v sériích: DPE-70,
DPE-70+, DPP-70
bez možnosti slícování podlahy
s úrovní prahu
maximální plocha konstrukce 6,5 m2
možnost různých schémat provedení
oregon

HARMONIKOVÉ DVEŘE
»»
»»
»»
»»
»»
»»

konstrukce dostupná v sérii DPP -70
maximální šířka 4 m
maximální výška 2,2 m
maximální šířka křídla 0,9 m
velký dveřní otvor
možnost různých schémat provedení

rustical dub

Barevná ukázka slouží pouze pro představu a nelze ji použít jako vzorek barvy.

»»

tmavočervený

ODSTAVNO-POSUVNÉ DVEŘE PSK
»»
»»
»»
»»
»»
»»

k dispozici konstrukce v sérii
DPP-70, DPE-70, DPE-70+, DPQ-82
štěrbinové větrání
celoobvodové odsazení křídla na
bezpečnostních čepech
plynové tlumiče pro snadné otevírání a
zavírání dveří
max. hmotnost křídla 160 kg

tmavomodrý

zelená

www.dako.eu

13

DVEŘE PVC

VCHODOVÉ DVEŘE PVC
Firma DAKO vyrábí dveře PVC z profilů nejnovější generace.
Vyznačují se velmi vysokou schopností tepelné a zvukové
izolace a optimální stabilitou díky ocelovým výztužím s
velkými průřezy. Konstrukce prahu zaručuje dokonalou
izolaci také ve spodní části dveří a dvojitá těsnění eliminují

DVEŘE S PŘEKRYTÍM KŘÍDLA
- TLOUŠTKA 82 MM

NOV INK A
NOVINKA
PVC DVEŘE
s tlouštkou

VÝPLN
»» Polyuretanová pěna

VCHODOVÉ DVEŘE TLOUŠTKA 70 MM
JÁDRO Z PĚNY

82 mm

ÚPLNÁ OCELOVÁ VÝPLN

PRŮŘEZ DVEŘMI OTVÍRANÝMI DOVNITŘ

HLINÍKOVÝ PLECH

průvany a zmenšují tepelné ztráty. Použití hliníkové okapnice
umožňuje odvádět vodu objevující se za deště. Je možnost
vykonání vnějších dveří s inovativním profilem DPQ-82.
Dveře mají jedinečné těsnění a tepelnou izolaci a dokonale
splynou s okny série DPQ-82.

HLINÍKOVÝ PRÁH
»» speciální konstrukce
omezující tepelné
ztráty

OCELOVÁ VÝZTUHA
KŘÍDLA

HLINÍKOVÁ OKAPNICE
NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH

Standardní barevná paleta vybavení pro dveře otvírané dovnitř
DVEŘE (barva)
BÍLÉ

PANTY

KOVÁNÍ

bílé

bílé

1 zámek, 2 západky

DVEŘE 1 X BARVA – DŘEVOPODOBNÁ

hnědé/bílé

bílé

1 zámek, 2 západky

DVEŘE 1 X BARVA - ATYPICKÉ (RAL)

stříbrné (F1)

bílé

1 zámek, 2 západky

hnědé

hnědé

1 zámek, 2 západky

stříbrné (F1)

stříbrné (EV1)

1 zámek, 2 západky

DVEŘE 2 X BARVA – DŘEVOPODOBNÁ
DVEŘE 2 X BARVA – ATYPICKÉ (RAL)
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KLIKY

SÉRIE PVC DVEŘÍ
Dveře ze série DAKO jsou vyráběny na základě níže uvedených vzorů a podle individuálního projektu zákazníka.

ENA

IDA

BELLA

SIMA

TIRA

KENNA

FLORA

ADARA

RAISA

TEONA

DIANA

CHLOE

AMADEA

AUREA

GEMMA

NONNA

GALLA

TARSYLIA

Dostupné jsou také jiné vzory a barvy

www.dako.eu
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DVEŘE PVC

Dveře s překrytím křídla
Pokročilá technologie v kombinaci s bezpečnou, příjemnou a spolehlivou jednotkou.

MODELY PŘIZPŮSOBENÉ
NA GARÁŽOVÁ VRATA
NOEL

TALA

TAIDA

SOTERA

ZOLA

16

NILA

NICETA

KORA

EUNIKA

FEBA

FOTYNA

KEIRA

Dveře s překrytím křídla

ZÁKLADNÍ BARVY

Jsou dostupné v široké škále atraktivních a různých modelů s venkovním překrytím
křídla, které poskytují jednotnou rovinu dveří z vnější strany.

IDALIA

ARGEA

ALLA

RAL 3011

RAL 6009
RAL 7001

ZOE

ALBA

DALIA
RAL 7012
RAL 7015

RAL 7016
RAL 9005

LILLA

STELLA

TULIA

Barevná ukázka slouží pouze pro představu a nelze ji použít jako vzorek barvy.

RAL 5011

RAL 9016
RAL 8017

RAL 9007
RAL 9001

Dostupné jsou také další barvy
z palety RAL.

www.dako.eu
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DŘEVĚNÁ
OKNA A DVEŘE

DŘEVĚNÁ OKNA

DŘEVĚNÁ OKNA
Díky modernímu technologickému zázemí může firma
DAKO nabídnout svým Klientům dřevěné truhlářské výrobky
nejvyšší úrovně, vyrobené z prvotřídního, pečlivě protříděného
dřeva. Nabídka DAKO obsahuje bohatý sortiment vzorů a
barev, a to včetně netypických, tvarů, jako jsou například
oblouky, šikminy, kruhy, lichoběžníky a jiné. Firmy vyrábí okna
z různých druhů dřeva - borovicového, meranti a jiných, dle
přání Klienta.
Borovice - druh dřeva, který se nejlépe osvědčuje pro výrobu
dveří a oken. Vyznačuje se trvanlivostí a velmi dobrými
mechanickými vlastnostmi. Má specifickou kresbu dřeva
jehličnatých stromů.
Meranti - exotický, ušlechtilý druh dřeva, pocházející z Asie.
Vyznačuje se kresbou nevídanou u tuzemských druhů dřeva.
Modřín – to dřevo velmi odolné. Je to jediný druh, který
nehnije v mořské vodě. Má třídu odolnosti 3-4, což znamená,

že v extrémních podmínkách, v přímém kontaktu se zemí,
dosahuje životnost více než 15 let. Tvrdost modřínu je
srovnatelná s tvrdostí dubu, a jeho odolnost na oheň je
dvakrát větší, než je odolnost na oheň borovice.
Dřevěná okna DAKO nabízejí vysokou tuhost konstrukce
a velkou odolnost vůči deformacím. Za pozornost stojí
novátorská okapnice a ochranná lišta firmy Gutmann, které
efektivně zabezpečují část okna, která je nejvíce ohrožena
ničivým působením atmosférickýchvlivů. U okna bylo
použito těsnění nejnovější generace z TPE (termoplastický
elastomer) s výjimečnou trvanlivostí a estetikou. Trojitá
vrstva nejkvalitnějšího ekologického ochranného laku
Sikkens splňuje nejen zabezpečovací funkci, ale také
podtrhuje přirozenou krásu dřeva.

SÉRIE DŘEVĚNÝCH OKEN:
OKNO DDF-92
PROFIL S TLOUŠŤKOU 92 MM

3 VRSTVY OCHRANNÉHO LAKU

ZASKLENÍ UG=0,6 W/M2K (EN 673)

KRYCÍ LIŠTA

HLINÍKOVÁ OKAPNICE

2 TĚSNĚNÍ Z TPE

ČTYŘVRSTVÉ LEPENÉ DŘEVO

Okno získalo nejvyšší ohodnocení
v pořadí nejteplejších dřevěných
oken provedených akreditovanou
a znanou laboratoří LTB.a.s. v
Dąbrowie Górniczej.
Referenční Okno o rozměrech
1230x1480 mm, které je vybaveno
ve třikomorové zasklení s
Ug = 0,3 W/m2K získalo parametr
Uw = 0,65 W/m2K

Nabídka zahrnuje tesařství okna z certifikované
dodavatelského řetězce FSC® CoC. Certifikát
zaručuje, že suroviny používané k výrobě výrobku
pochází z lesů řízeny v souladu se „zásadami
řádného hospodaření v lesích”.
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BARVY

OKNO DDF-68
»»
»»
»»
»»
»»

profil s tloušťkou 68 mm
zasklení s tloušťkou do 32 mm
zaoblené hrany křídla a rámu
s poloměrem 12 mm
krycí lišta křídla
2 těsnění z TPE

DŘEVO
MERANTI

DŘEVO
BOROVICE

borovice klassik
PR

borovice klassik

OF

IL D

DF
-68

OKNO DDR-92 / OKNO DDR-68

PRO

FIL

DD

R-9

2

DDR-68
»» profil s tloušťkou 68 mm
»» zasklení s tloušťkou do 32 mm
»» ozdobné frézování vnějších hran křídla
a skelní lišty
»» 2 těsnění z TPE

OKNO DDA-92 / DDA-68
DDA-92
»» dřevěný profil s tloušťkou 92 mm
s hliníkovým obložením
»» zasklení s tloušťkou do 50 mm
»» obložení je montováno na klipsech
z umělé hmoty
»» 2 těsnění z TPE

PR

OF

IL D

DA
-92

DDA-68
»» dřevěný profil s tloušťkou 68 mm
s hliníkovým obložením
»» zasklení s tloušťkou do 32 mm
»» obložení je montováno na klipsech
z umělé hmoty
2 těsnění z TPE

světlý dub
klassikik
světlý dub
klassikik

Barevná ukázka slouží pouze pro představu a nelze ji použít jako vzorek barvy.

DDR-92
»» profil s tloušťkou 92 mm
»» zasklení s tloušťkou do 50 mm
»» ozdobné frézování vnějších hran křídla
a skelní lišty
»» 2 těsnění z TPE

stará borovice
klassik
stará borovice
klassik

čokoládová
hnědá
čokoládová
hnědá

teak klassik
teak klassik

mahagon klassik
mahagon klassik

Renovační profil DDF-68/Renovační profil DDF-92
DDF-68 Renovační profil
»» profil s tlouštkou 68mm
»» renovační křídelko až 30mm
»» zasklení s tlouštkou až 32mm
»» 2 těsnění z TPE

Ren
o
DDF vační pr
ofil
-68

DDF-92 Renovační profil
»» profil s tlouštkou 92mm
»» renovační křídelko až 30mm
»» zasklení s tlouštkou až 50mm
»» 2 těsnění z TPE

ořech klassik
ořech klassik

palisandr klassik
palisandr klassik

www.dako.eu
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DŘEVĚNÁ OKNA

TABULKA VYBAVENÍ DŘEVĚNÝCH OKEN
DDF-92

DDF-68

DDR-92

DDR-68

DDA-92

DDA-68

Tloušťka profilů v [mm]

OKNA

92

68

92

68

92

68

Max. tloušťka zasklení

50

32

50

32

50

32
1.0 (EN 674)

Standardní sklo Ug (W/m K)

0.6 (EN 673)

1.0 (EN 674)

0.6 (EN 673)

1.0 (EN 674)

0.6 (EN 673)

Počet těsnění

2

2

2

2

2

2

Zasklívací lišta obyčejná

































*Pojistka proti vloupání (1 szt.)













Blokace otáčení kliky s prokluzem













Balkónová západka













WK1













WK2













Okenní zámek













skrytá kování













*Mikroventilace













*Pojistka proti vloupání













Blokace otáčení kliky s prokluzem













Balkónová západka BK













HLINÍKOVÉ













HLINÍKOVÉ s blokací













HLINÍKOVÉ s klíčkem













SECUSTIK - Hoppe













SECUSTIK s klíčkem











2

Listwa przyszybowa z ozdobnym przefrezowaniem
KOVÁNÍ
MultiMatic KS
Blokada zapobiegająca skutkom przeciągu

KLIKY

* V křídle OS



standardní vybavení




přídavné vybavení

Standardní barvy okenní výbavy
OKNA (barva)
LAZUR (TRANSPARENTNÍ)
BÍLÁ
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KLIKY

KRYTKY

TĚSNĚNÍ

OKAPNICE

SILIKONY

HLINÍKOVÉ hnědé

hnědé

hnědé

hnědé

hnědé

HLINÍKOVÉ bílé

bílé

bílé

bílé

bílé

HNĚDÉ (KRYCÍ)

HLINÍKOVÉ hnědé

hnědé

hnědé

hnědé

hnědé

RAL (KRYCÍ)

SECUSTIK stříbrné

F1 (stříbrné)

šedá

F1 (stříbrné)

transparentní

ATYPICKÉ TVARY

ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVEŘE HST
»»

»»
»»
»»
»»
»»

profil křídla s tloušťkou 68 mm
nebo 92 mm a profil zárubně 171 mm
a 212 mm
zasklení s tloušťkou do 50 mm (profil
92 mm)
maximální šířka 6,5 m
maximální výška 2,7 m
práh lze slícovat s úrovní podlahy
možnost různých schémat provedení

SKLOPNO-POSUVNÉ DVEŘE HKS
»»

»»
»»

konstrukce je dostupná v sériích:
DDF-92, DDF-68, DDR-92, DDR-68,
DDA-92, DDA-68
bez možnosti slícování podlahy
s úrovní prahu
možnost různých schémat provedení

BALKÓNOVÉ DVEŘE S NÍZKÝM PRAHEM
»»

»»
»»

»»
»»

konstrukce je dostupná v sériích:
DDF-92, DDF-68, DDR-92, DDR-68,
DDA-92, DDA-68
práh vyrobený z hliníku
práh vybavený termickou vložkou
ze speciálního plastu, které zabraňuje
vzniku tzv. „termického můstku“
výška prahu 25 mm u sérií
DDF-68, DDR-68, DDA-68
výška prahu 32 mm u sérií
DDF-92, DDR-92, DDA-92

OKNA S “FALEŠNÝM OBLOUKEM ”
»»
»»
»»

konstrukce je dostupná v sériích:
DDF-68, DDF-92, DDR-68, DDR-92
možnost provedení ve volitelné verzi
s obloukovým nebo obdélníkovým sklem
možnost provedení s nálepkami
z překližky – různé tloušťky

www.dako.eu
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DŘEVĚNÉ VENKOVNÍ DVEŘE

DŘEVĚNÉ VENKOVNÍ DVEŘE
DVEŘE DESKOVÉ TLOUŠTKA 92 MM

RÁMOVÉ DVEŘE
- TLOUŠTKA 68 MM

ZASKLENÍ

VÝPLŇOVÝ PANEL

»» termoizolační
trojsklo

»» termoizolační
»» zvnějšku polepený
fornýrem z meranti nebo
borovice

NEREZ
»» kartáčovaná, mat

VÝPLN
»» polyuretanová
pěna

LEPENÉ DŘEVO – 3 VRSTVY
»» protříděné, nejvyšší
kvality, bez suků,
živičných puchýřů,
skroucených vláken

PŘEKLIŽKA
»» přírodní dřevěná
dýha

»» jednotlivé vrstvy dřeva
jsou lepeny tak, aby
získaly co nejvyšší
odolnost vůči deformaci

DŘEVO
»» meranti

HLINÍKOVÝ PRÁH

HLINÍKOVÝ PRÁH

»» speciální
konstrukce
omezující tepelné
ztráty

»» speciální konstrukce omezující
tepelné ztráty

Standardní barvy dveřní výbavy
DVEŘE (barva)
LAZUR (TRANSPARENTNÍ)

KLIKY

KRYTKY

TĚSNĚNÍ

SILIKONY

KOVÁNÍ

hnědé

hnědé

hnědé

hnědé

1 zámek, 2 západky

bílé

bílé

bílé

bílé

1 zámek, 2 západky

hnědé

hnědé

hnědé

hnědé

1 zámek, 2 západky

F1 (stříbrné)

F1 (stříbrné)

šedá

transparentní

1 zámek, 2 západky

BÍLÁ
HNĚDÉ (KRYCÍ)
RAL (KRYCÍ)

* Dřevěné dveře DAKO jsou dostupné v systému 68 mm a 92 mm

SÉRIE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ:
SÉRIE SUPREMUM
Dveře ze série SUPREMUM tto je bohatství forem a tvarů s klasickými vzory. Spousta barevných možností a dostupnost
různých druhů skel jistě uspokojí požadavky největších znalců.
ATLAS
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ONTARIO

PANAMA

SAHARA

LONDON

PARYŻ

BARVY

SÉRIE DAKO
Dveře ze série DAKO jsou vyráběny na základě níže uvedených vzorů a podle
individuálního projektu zákazníka.
ENA

IDA

DŘEVO
MERANTI

BELLA

DŘEVO
BOROVICE

borovice klassik
borovice klassik

SIMA

TIRA

KENNA

světlý dub klassik

stará borovice
klassik
stará borovice
klassik

čokoládová
hnědá

SÉRIE KOMFORT
Dveře ze série KOMFORT jsou úžasnou vizitkou každého domu. Originální design
a zajímavé barvy umožňují podtrhnout individualitu naších zázkazníků.
BAGDAD

BOSTON

čokoládová
hnědá

CHICAGO
teak klassik
teak klassik

Barevná ukázka slouží pouze pro představu a nelze ji použít jako vzorek barvy.

světlý dub klassik

mahagon klassik
mahagon klassik

HAVANA

KANSAS

MEXICO
ořech klassik
ořech klassik

palisandr klassik
palisandr klassik

www.dako.eu
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DŘEVĚNÉ VENKOVNÍ DVEŘE

DVEŘE DESKOVÉ
Pokročilá technologie v kombinaci s bezpečnou, příjemnou a spolehlivou jednotkou.

MODELY PŘIZPŮSOBENÉ
NA GARÁŽOVÁ VRATA
NOEL

TALA

TAIDA

SOTERA

ZOLA

26

NILA

NICETA

KORA

EUNIKA

FEBA

FOTYNA

KEIRA

BARVY DESKOVÝCH
DVEŘI

DVEŘE DESKOVÉ
Jsou dostupné v široké škále atraktivních a různých modelů s venkovním překrytím
křídla, které poskytují jednotnou rovinu dveří z vnější strany.

IDALIA

ARGEA

DŘEVO MERANTI

ALLA

světlý dub

ZOE

ALBA

DALIA

čokoládová hnědá

teak

Barevná ukázka slouží pouze pro představu a nelze ji použít jako vzorek barvy.

stará borovice

mahagon

LILLA

STELLA

TULIA

palisandr

ořech

Dostupné jsou také další barvy
z palety RAL

www.dako.eu
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HLINÍKOVÉ
VÝROBKY

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝROBKY
Hliníkové výrobky DAKO jsou vyráběny s použitím hliníkových
systémů renomovaných firem. Hliníkové systémy se liší
tvarem i tloušťkou profilů, možností použití různých zasklení
a provedení různorodých konstrukcí a také tepelnými
vlastnostmi. U tepelně izolovaných systémů existuje
možnost oboustranného lakování. Všechny hliníkové profily

(s výjimkou systémů posuvných dveří) umožňují vytvářet
obloukové konstrukce. Volba systému, ve kterém bude
vyráběna konstrukce, závisí na mnoha faktorech spojených
s architektonickými požadavky, týkajícími se projektovaného
objektu.

SYSTÉM DA-90 Thermo
»»
»»
»»
»»
»»

3-komorový profil s tloušťkou 90 mm
zasklení s tloušťkou od 21 do 82 mm pro
otvírací okna, od 12 do 73 mm pro venkovní
dveře a pevná okna
tepelně izolovaný profil

V systému DA-90 Thermo se vyrábí:
»» pevná okna nebo otvíraná dovnitř: otvírací, sklopná,
otvírací-sklopná, sklopná-posuvná
»» dveře 1-křídlé nebo 2-křídlé, otevírané dovnitř nebo ven
»» dveře s hliníkovým překrytím křídla

PROFIL S TLOUŠTKOU 90 MM

ZASKLENÍ S TLOUŠTKOU AŽ 82 MM

ZASKLIVACÍ LIŠTA

TERMICKÁ VLOŽKA

CENTRÁLNÍ TĚSNĚNÍ
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SYSTÉM DA-77
»»
»»

»»

4-komorvý profil s tlouštkou 77 mm
zasklení s tlouštkou od 21 do 67 mm pro
otvírací okna, od 13 do 58 mm pro venkovní
dveře a pevná okna
tepelně izolovaný profil

V systému DA-77 se vyrábí:
»» okna pevná,
»» okna, která se otevírají směrem dovnitř
(otevíravá, sklopná, otevíravo-sklopná,
sklopno-posuvná),
»» a dveře 1-křídlové nebo 2-křídlové, otvírání
ven nebo dovnitř.

DA-77

SYSTÉM DA-75
»»
»»
»»

3-komorový profil s tloušťkou 75 mm
zasklení s tloušťkou od 14 do 61 mm
tepelně izolovaný profil

V systému DA-75 se vyrábí:
»» pevná okna nebo otvíraná dovnitř: otvírací,
výklopná, otvírací-výklopná, výklopnáposuvná
»» otočná okna
»» dveře 1-křídlé nebo 2-křídlé, otevírané
dovnitř nebo ven

DA-75

SYSTÉM DA-70
»»
»»

»»

3-komorvý profil s tlouštkou 70 mm
zasklení s tlouštkou od 21 do 57 mm pro
otvírací okna, od 12 do 48 mm pro venkovní
dveře a pevná okna
tepelně izolovaný profil

V systému DA-70 se vyrábí:
»» pevná okna nebo otvíraná dovnitř: otvírací,
sklopná, otvírací-sklopná, sklopná-posuvná
»» okna se „skrytým křidlem”
»» dveře 1-křídlé nebo 2-křídlé, otevírané
dovnitř nebo ven

DA-70

www.dako.eu
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HLINÍKOVÉ VÝROBKY

SYSTÉM DA-65EF
»»
»»
»»

3-komorový profil s tloušťkou 65 mm
zasklení s tloušťkou od 4 do 51 mm
tepelně izolovaný profil

V systému DA-65EF se vyrábí:
»» okna otvíraná dovnitř: otvírací, sklopná,
otvírací-sklopná

DA-65EF

SYSTÉM DA-65
»»
»»
»»
»»

Panelové dveře otv. dovnitř
3-komorový profil s tloušťkou 65 mm
zasklení s tloušťkou od 4 do 51 mm
tepelně izolovaný profil

V systému DA-65 se vyrábí:
»» pevná okna nebo otvíraná dovnitř: otvírací,
výklopná, otvírací-výklopná, výklopnáposuvná
»» otočná okna
»» okna se skrytým křídlem
»» dveře 1-křídlé nebo 2-křídlé, otevírané
dovnitř nebo ven

DA-65

SYSTÉM DA-45
»»
»»

»»

1-komorový profil s tloušťkou 45 mm
zasklení s tloušťkou od 2 do 35 mm pro
otvírací okna, od 2 do 26 mm pro vnitřní dveře
a pevná okna
profil bez tepelné izolace

W systému DA-45 jsou vyráběna:
»» pevná okna nebo otvíraná dovnitř: otvírací,
výklopná, otvírací-výklopná
»» dveře 1-křídlé nebo 2-křídlé, otevírané dovnitř
nebo ven
»» dveře posuvné manuálně

32

DA-45

SYSTÉM DA-77 HST
»»
»»

3-komorový profil s tlouštkou 156 mm (varianta s nízkým prahem) a 174 mm
zasklení s tlouštkou od 13 do 58 mm

V systému DA-77 HST se vyrábí:
»» zdvižno-posuvné dveře

DA-77 HST

SYSTÉM DA-67 HST
»»
»»
»»

3-komorový profil s tlouštkou 153 mm
tloušťka zasklení od 6 mm do 53 mm
tepelně izolovaný profil

V systému DA-67 HST se vyrábí:
»» dveře posuvné manuálně
»» dveře zdvižno-posuvné

DA-67 HST

SYSTÉM DA-43 ST
»»
»»
»»

3-komorový profil s tloušťkou 99 mm
nebo 155 mm
tloušťka zasklení od 4 mm do 29 mm
tepelně izolovaný profil

V systému DA-43 ST se vyrábí:
»» dveře posuvné manuálně
»» dveře zvedací-posuvné

DA-43 ST

www.dako.eu
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HLINÍKOVÉ VÝROBKY

TABULKA VYBAVENÍ HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ
DA-90
Thermo

DA-77

DA-75

DA-70

DA-65EF

DA-65

DA-45

DA-77 HST

DA-67 HST

DA-43 ST

90

77

75

70

65

65

45

174

153

99

3

4

3

3

3

3

1

3

3

3

Standardní sklo Ug (W/m2K)

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.1

Počet těsnění
(v místě styku rámu a křídla)

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

activPilot Concept













4-stupňové vyklopení













Mikroventilace













Pojistka proti vloupání













HLINÍKOVÉ SYSTÉMY
Tloušťka profilů v [mm]
Počet komor

OKENNÍ KOVÁNÍ OS

activPilot Select



Mikroventilace



Pojistka proti vloupání (4 ks)



KOVÁNÍ OTVÍRACÍCH DVEŘÍ
Pant













Zámek západka/zarážka













Vložka zámku typ A













Klika (oboustranně)













Izolovaný práh











Neizolovaný práh



KOVÁNÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ
Zámek









Zapuštěné madelko z venku















Klika zevnitř


standardní vybavení

přídavné vybavení zjistíte na stránkách www.dako.eu

Standardní barvy kování
HLINÍKOVÉ PRVKY (BARVA)
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KOVÁNÍ (BARVA STANDARD

BÍLÁ RAL 9016

BÍLÁ RAL 9016

HNĚDÁ RAL 8019

HNĚDÁ RAL 8019

LIBOVOLNÁ Z PALETY RAL

STŘÍBRNÁ RAL 9006

DŘEVOPODOBNÁ PŘEKLIŽKA

HNĚDÁ RAL 8019

DŘEVOPODOBNÝ LAK COLOREX

HNĚDÁ RAL 8019

HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE
Nabídka hliníkových dveří Dako zahrnuje čtyři série
přizpůsobeny požadavkům různých skupin uživatelů.
Společným rysem všech řad je nejvyšší standard výkonu
a moderní technologie, což se promítá do vynikajících
vlastností dveří.

Dveře DAKO poskytují bezpečí, teplo a klid, a pečlivé
vypracovaní detailů ovlivňuji jejich estetiku. Široká škála
modelů a možnost individuálních projektů splní očekávání
všech zákazníků.

PRŮŘEZ KŘÍDLA A PRAHU DVEŘÍ S OBOUSTRANNĚ PŘEKRYTÍM PANELEM

HLINÍKOVÝ PLECH

VÝPLN
»» polyuretanová
pěna

HLINÍKOVÝ
PROFIL

Profil
77 mm

Profil
90 mm
TERMOIZOLAČNÍ
VLOŽKA

PROFIL S
PŘERUŠENÝM
TEPELNÝM
MOSTEM

TĚSNĚNÍ

HLINÍKOVÝ PRÁH

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA
Továrna na výrobu oken DAKO je vybavena moderní
práškovou lakovnou, ve které jsou rychle a profesionálně
natírány hliníkové profily a prvky ocelových konstrukcí
z černé a pozinkované oceli. V lakovně DAKO jsou použity

mezi jinými polyesterové, polyuretanové a silikonové barvy
v pestré paletě odstínů. Povrchům lze také dodávat efektní
vzhled, včetně mj. antického a dřevopodobného vzhledu,
různorodých struktur a úrovní lesku.

RAL

www.dako.eu
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HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Dveře s překrytím křídla
Pokročilá technologie v kombinaci s bezpečnou, příjemnou a spolehlivou jednotkou.

MODELY PŘIZPŮSOBENÉ
NA GARÁŽOVÁ VRATA
NOEL

TALA

TAIDA

SOTERA

ZOLA
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NILA

NICETA

KORA

EUNIKA

FEBA

FOTYNA

KEIRA

Dveře s překrytím křídla

ZÁKLADNÍ BARVY

Jsou dostupné v široké škále atraktivních a různých modelů s venkovním překrytím
křídla, které poskytují jednotnou rovinu dveří z vnější strany.

IDALIA

ARGEA

ALLA

RAL 3011
RAL 5011

RAL 6009

Barevná ukázka slouží pouze pro představu a nelze ji použít jako vzorek barvy.

RAL 7001

RAL 7012

ZOE

ALBA

RAL 7015

DALIA

RAL 7016
RAL 9005

RAL 9016
RAL 8017

LILLA

STELLA

TULIA
RAL 9007
RAL 9001

DŘEVOPODOBNÉ BARVY
(renolit)

ZLATÝ DUB

OŘECH

WINCHESTER

Dostupné jsou také další barvy z palety
RAL

www.dako.eu
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VRATA, ROLETY,ROLETKY,
SÍTĚ PROTI HMYZU

VRATA

SEGMENTOVÁ GARÁŽOVÁ VRATA
Firma DAKO vyrábí garážová vrata z vysoce kvalitních
materiálů s pestrou paletou barev a designu panelů. Vodící
lišty, panty, kování a jiné konstrukční prvky jsou vyrobeny
z pozinkované oceli. Plášť panelů tvoří žárově pozinkovaný
ocelový plech, pokrytý polyesterovým lakem nebo překližkou.
Panel je uvnitř vyplněn PU pěnou, díky čemuž se vyznačuje
vysokou mírou tepelné izolace U=0,55 W/m2K. Těsnění po
celém obvodu vrat jsou vyrobena z černé gumy. Tíha pláště
vrat je vyvážena pomocí zkrutných pružin.
Vrata se z hlediska vedení pláště dělí na následující druhy:
ST – standardní vrata:
»» zkrutné pružiny jsou montovány zepředu
»» nadpraží N ≥ 350 mm
LHF – vrata se sníženým nadpražím:
»» zkrutné pružiny jsou montovány zepředu
»» nadpraží N ≥ 220 mm < 350 mm
LHR – vrata s nízkým nadpražím:
»» zkrutné pružiny jsou montovány zezadu
»» nadpraží N ≥ 120 mm < 220 mm pro ruční vrata
»» nadpraží N ≥ 170 mm < 220 mm pro automatická vrata
Ve vratech jsou svislé a vodorovné vodící lišty spojené
kovovým obloukem, což způsobuje, že je celá konstrukce
stabilnější.

U segmentových vrat firmy DAKO lze vyrobit boční dveře se stejnou výplní, ze
které je vyroben plášť vrat, s výjimkou vrat krytých překližkou (DK-OP).

DOSTUPNÉ PANELY

U vrat DAKO je používána automatika nejvyšší kvality,
vybavena bezpečným vypínačem proti přetížení, možností
spolupráce s fotobuňkami a funkcí jemného startu. Díky
tomu vrata pracují tiše a jejich programováni a obsluha jsou
velmi snadné. Dodatečnou přednosti pohonů použitých
u vrat DAKO je možnost obsluhy vrat a rolet pomocí jednoho
ovladače.

ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA
Firma DAKO vyrábí rolovací garážová vrata, ve kterých jsou
skříňka, vodící lišty a plášť vyrobeny z hliníku. Bohatý výběr
barev lamel (kovového pláště) zahrnuje více než deset barev,
také včetně dřevopodobné barvy - zlatý dub.
Standardně jsou rolovací vrata vybavena servomotorem
s vypínačem proti přetížení řízeným ručně pomocí
nástěnného vypínače a nástěnného vypínače na klíček (na
vnější straně). Vrata jsou také vybavena klikou pro nouzové
srolování.
Přídavnými možnostmi používanými u těchto vrat jsou mezi
jinými prosklené lamely, lamely s ventilačními otvory, rádiové
řízení s použitím ovladače a fotobuňka.
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DK-GP
(hladký panel)

DK- WPP
(panel s vysokým prolisem)

DK-PP
(panel s prolisem)

SEGMENTOVÁ PRŮMYSLOVÁ VRATA

ERHÄLTLICHE
DOSTUPNÉ
PANELY
PANEELE

Průmyslová vrata přizpůsobená intenzivnímu využívání jsou vyráběna z materiálů
s vysokou kvalitou a odolností. Vodící lišty, panty, kování a jiné konstrukční prvky
jsou vyrobeny z pozinkované oceli, zatímco panely vrat, uvnitř kterých se nachází PU
pěna, jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného ocelového plechu. Panel se vyznačuje
vysokou schopností tepelné izolace U=0,55 W/m2K. Těsnění po celém obvodu vrat
jsou vyrobena z černé gumy. Tíha pláště vrat je vyvážena pomocí zkrutných pružin.
Vrata jsou vybavena vysoce kvalitními servomotory řízenými ručně nebo ovladačem.
Vrata se z hlediska vedení pláště dělí na následující druhy:
ST – standardní vrata:
»» zkrutné pružiny jsou montovány zepředu
»» nadpraží N ≥ 420 mm ≤ 600 mm

DK-GP (glatt)
DK-GP
(hladký panel)

LHR – vrata s nízkým nadpražím:
»» zkrutné pružiny jsou montovány zezadu
»» nadpraží N ≥ 220 mm < 420 mm
HL - vrata s vysokým vedením (převýšení):
»» nadpraží N > 600 mm ≤ 2000 mm
VL – vrata z kolmým vedením:
»» nadpraží N = Ho+min 500 mm (Ho – výška otvoru pod vrata)
U průmyslových vrat je používán průmyslový panel PPp
s vodorovným prolisem v bílé (RAL 9010) nebo hnědé barvě
(RAL 8014).

DK-WPP
(große Sicke)
DK- WPP
(panel s vysokým prolisem)

Panel PPp lze nahradit prosklením po celé šířce brány. Prosklení spojené na hliníkovém
rámu v barvě anodovaného hliníku je vyplněno dvojitým litým polykarbonátem
(bezbarvým).

DK-PP
(mit waagrechter Sicke )

DK-PP
(panel s prolisem)

DK-KP
(mit Kassettenprägung)

U průmyslových vrat lze provést také servisní dvířka nebo boční dveře se stejnou vyplní, jako u pláště vrat.
Rám a křídlo jsou v barvě anodovaného hliníku.

DK-PPp
(průmyslový panel
s vodorovným prolisem)

www.dako.eu
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VRATA

TABULKA VYBAVENÍ VRAT
TYPY PROLISŮ NA VNĚJŠÍ STRANĚ

VODOROVNÁ

HLADKÁ (BEZ
PROLISU)

TYPY VRAT

DK-PP/
DK-WPP

DK-GP





VODOROVNÁ PRŮMYSLOVÁ
DK-PPp
(Stucco)

DK-PPp

DK-WPPp

DK-GPp







STRUKTURA PANELŮ NA VNĚJŠÍ STRANĚ
Woodgrain (struktura dřeva)
Slick



Stucco (pomerančová kůrka)
BARVY PANELŮ NA VNĚJŠÍ STRANĚ













Bílá (RAL 9010)













Hnědá (RAL 8014)





















Zlatý dub



Ořech



Szary antracyt (RAL 7016)











Srebrny (RAL 9006)











Dřevopodobné barvy podle palety renolit





Možnost natírat barvami RAL















































STRUKTURA PANELŮ NA VNITŘNÍ STRANĚ
Stucco (pomerančová kůrka)
Hladký, bez struktury



BARVY PANELŮ NA VNITŘNÍ STRANĚ
Bílá (RAL 9010)



Bílá (RAL 9002)
Možnost natírat barvami RAL











ZABEZPEČENÍ
Zabezpečení proti přivření prstů





Zabezpečení proti klesání pláště vrat v případě
prasknutí lanka ve vratech s povrchem do 9m2













Zabezpečení proti klesání pláště vrat v případě
prasknutí lanka ve vratech s povrchem nad 9m2













Zabezpečení proti klesání pláště vrat v případě
prasknutí pružiny ve vratech u vrat s povrchem
do 9 m2













Zabezpečení proti klesání pláště vrat v případě
prasknutí pružiny ve vratech u vrat s povrchem
nad 9 m2













PŘÍKLADOVÉ DOPLŇKY
Automatika













Okna montovaná v panelech vrat













Hliníkový prosklený panel (ALU)













Boční dveře se stejnou výplní jako u vrat













Servisní dvířka ve vratech













Zámek













TYPICKÉ ROZMĚRY





ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
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standardní vybavení

 přídavné vybavení

ROLETY
DK-RZS

Rolety firmy DAKO tvoří velmi praktický druh clony, efektivně zabraňující vloupáním,
tepelným ztrátám, hluku, ale také vlivu počasí. Jsou dostupné ve třech systémech
a díky bohaté paletě barev a překližek je lze přizpůsobit prakticky k libovolnému oknu,
což umožňuje realizovat zajímavá a harmonická architektonická řešení. Dodatečnou
předností nabízených rolet je možnost použití zabezpečení proti nadzvednutí nebo
vylomení pancíře, což zvyšuje bezpečnost používání.

DK-RZP

VNĚJŠÍ ROLETY (DK-RZS, DK-RZO, DK-RZP)
Vnější rolety jsou dostupné v typu DK-RZS s pětiúhlou skříňkou a v typu DK-RZO
se zakulacenou skříňkou. Skříňka a vodící lišty jsou vyrobeny z hliníku. Roleta
je standardně montována na vnější straně budovy, na okenním rámu nebo na fasádě.
Tento systém rolet je používán jak u nových, tak u již existujících budov. U rolet
DK-RZS a DK-RZO, DK-RZP lze montovat moskytiéry přímo do roletové skříňky.

DK-RZO

PODOMÍTKOVÁ ROLETA (DK-RSP)
Skříňka a vodící lišty jsou vyrobeny z hliníku. Roleta je montována v průběhu
zateplování budovy Díky použití omítkového profilu je fasáda pokládána na přední
část skříňky rolety, což způsobuje, že ta není vidět. Celá roleta se nachází na vnější
straně budovy, díky čemuž se u okna neobjevují termické můstky. U rolet DK-RSP
lze použít moskytiéru ve skříňce rolety.

DK-RSP

NÁSTAVNÉ ROLETY (DK-RNB, DK-RNC)
Vodící lišty vyrobené z PVC jsou montovány do okenního rámu, zatímco skřínka je
montována do horní části okenního rámu. Taková sestava je ukotvena v okenním
otvoru. Rolety jsou určeny pro nově vzniklé budovy, u kterých se počítá s místem pro
rolety tohoto typu nebo budovy, u kterých probíhá výměna oken. Skříňku rolety lze
zabudovat jak na vnější, tak na vnitřní straně budovy (typ DK-RNB). Pro typ DK-RNC
se předpokládá zabudování na vnější straně budovy. U rolety DK-RNB a DK-RNC lze
použít moskytiéru v skříňce rolety.

Rolety firmy DAKO lze ovládat ručně pomocí navíječky nebo kliky, nebo pomocí
elektrického pohonu.

DK-RNC

DK-RNB

Elektrické pohony renomovaných firem poskytují možnost použít skupinové ovládání,
které umožňuje ovládat několik nezávislých rolet jedním tlačítkem ovladače nebo
jedním vypínačem. V případě využití časových nebo denních ovladačů je obsluha
těchto rolet ještě komfortnější.

www.dako.eu
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ROLETY

TABULKA VYBAVENÍ ROLET
SYSTÉMY ROLET

VENKOVNÍ ROLETY

TYPY ROLET

DK-RZS / DK-RZO / DK-RZP

PRVKY ROLET

PODOMÍTKOVÁ ROLETA

NADOKENNÍ ROLETY

DK-RSP

DK-RNB / DK-RNC

Skříňka

Vodící lišty

Spodní
lišta

Revizní
klapka
(viditelné
prvky
skříňky)









Vodící lišty

Spodní
lišta





Skříňka

Vodící lišty

Spodní
lišta













DRUH MATERIÁLU
Hliník
PVC
BARVY
Bílá - RAL 9016 (02)













Tmavohnědá - RAL 8019 (08)















Hnědá - RAL 8014 (09)















Šedá - RAL 7038 (03)















Béžová - RAL 1013 (05)















Srebnry - RAL9006















Szary antracyt 7016















Jiné barvy - RAL (práškový lak)













Zlatý dub – dřevopodobná barva




















Ořech – dřevopodobná barva



















Mahagon - dřevopodobná barva



















Winchester - dřevopodobná barva



















Dąb bagienny - dřevopodobná
barva



































Jiné barvy renolit (překližka)
 standardní barvy



možnost za příplatek

* vyskytuje se pouze v systému DK-RZS

PRŮŘEZ NADOKENNÍ ROLETY S MOSKYTIÉROU SYSTÉM DK-RNC

HLINÍKOVÝ PANCÍŘ ROLETY
REVIZNÍ KLAPKA
ZATEPLENÍ SKŘÍŇKY
MOSKYTIÉRA

OKENNÍ RÁM

VODÍCÍ LIŠTA MOSKYTIÉRY
VODÍCÍ LIŠTA ROLETY
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BAREVNÁ SKÁLA ROLET

BARVY IMITUJÍCÍ DŘEVO S
PŘÍPLATKEM

ZÁKLADNÍ BARVY BEZ PŘÍPLATKU

Pancíře ve všech systémech rolet ve verzi lamel DPA 39 a DPA 40 jsou standardně nabízeny v barvách: stříbrné
(RAL 9006/01), bílé (RAL 9016/02), šedé (RAL 7038/03), tmavě béžové (RAL 1019/04), béžové (RAL 1013/05),
tmavohnědé (RAL 8019/08), hnědé (RAL 8014/09), krémově bílé (RAL 9001/15), slonovinové (RAL 1015/16).
Za příplatek lze provést pancíře v dalších barvách podle vzorníku, ve verzi DPA 39: žlutá (RAL1033), červená (RAL
3003), zelená(RAL 6005), zeleň jedlová (RAL 6009), modrá (RAL 5011), vínová (RAL3005), černá (RAL 9005),
šedá čedičová (RAL 7012), křemenová-šedá (RAL 7039).

39|45|
stříbrná

39|45|
bílá

39|45|
krémově bílá

39|45|
tmavé dřevo

39|45|
krémově bílá

39|
světlé dřevo

39|
červená

39|45|
tmavě béžová

39|45|
béžová

39|45|
tmavohnědá

39|45|
hnědá

39|45|
bahenní dub

39|45|
winchester

39|45|
tmavohnědé

39|45|
zlatý dub

39|
zelená

39|45|
mahagon

39|
zeleň jedlová

39|45|
ořech

39|
modrá

39|
vínová

39|
černá

JINÉ BARVY S
PŘÍPLATKEM

39|
žlutá

39|45|
šedá

39|
šedá čedičová

39|
křemenová-šedá

Barevná zkouška je pouze pro ilustraci a nemůže sloužit jako vzorník barev. Barevnost lamel, výše ukázaná, ukazuje barvy pancíře DPA 39.

www.dako.eu
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MOSKITIERY

TEXTILNÍ ROLETKY
DAKO nabízí textilní roletky v pestré
paletě barev a vzorů tkanin s různou
mírou zatemnění. Firma navrhuje
pro roletky několik konstrukčních
řešení, která lze přizpůsobit různým
druhům oken s použitím různých
způsobů montáže. Ovládání roletek
probíhá prostřednictvím řetízkového
mechanismu, pružinového mechanismu
nebo elektrického motorku. Roletky
mohou být zakončeny volánkem nebo
hliníkovou lištou. Firma DAKO vyrábí
textilní roletky: DK-MAJA, DK-BLANKA,
DK-VERA, DK-IGA, DK-NINA, DK-LUISA
oraz roletki typu dzien/ noc DK-STELLA,
DK-KLARA, DK-ROMA. U roletky DKVERA vodící lišty nepatrně přesahují do
okenního otvoru a jsou zvenčí viditelné.
U roletek DK-IGA a DK-NINA jsou vodící
lišty slícované se zasklívací lištou a
nepřesahují do okenního otvoru.

DK-MAJA

DK-BLANKA

DK-VERA

DK-IGA

DK-NINA

DK-LUISA

DK-STELLA

DK-ROMA

DK-KLARA

TABULKA VYBAVENÍ ROLETEK
DRUHY ROLETEK

DK-MAJA

DK-BLANKA

DK-VERA

DK-IGA

DK-NINA









DK-LUISA

DK-STELLA

DK-ROMA

DK-KLARA



















MÍSTO PRO MONTÁŽ
Okenní křídlo



Okenní výklenek







Stěna (nadpraží)







Strop







ZPŮSOB MONTÁŽE
Oboustranná lepící páska



Vruty



Třmínky



Rozpěrné kolíky

















KAZETKY A VODÍCÍ LIŠTY
Roletka s kazetkou a vodícími
lištami



Vyrobené z PVC
Vyrobené z hliníku















BARVY KAZETEK A VODÍCÍCH LIŠT
Bílá





Hnědá





















Zlatý dub









Ořech









Mahagon









Bahenní dub







Winchester







Lakování v barvách RAL





OVLÁDÁNÍ
Řetízkový mechanismus bílá barva









Řetízkový mechanismus hnědá
barva

























Pružina



Motor



 standardní vybavení
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možnost za příplatek

OKENNÍ SÍT PROTI HMYZU
(DK-MO)

SÍTĚ PROTI HMYZU
Nabídka síti proti hmyzu firmy DAKO zahrnuje čtyři řešení, která plní jednu společnou
funkci ochrany proti hmyzu a liší se z hlediska konstrukce a možnosti využití. U
moskytiér je používána síťka z uhlíkového vlákna, která je velmi odolná vůči atmosférickým vlivům a mechanickým poškozením.

DVEŘNÍ SÍT PROTI HMYZU
(DK-MD)

OKENNÍ SÍT PROTI HMYZU (DK-MO)
Pro neinvazivní montáž na okenním rámu pomocí speciálních úchytek. Hliníkové profily jsou dostupné v barvách: bílá (RAL 9016), ořechová hnědá (RAL 8028),
čokoládová hnědá (RAL 8017), tmavohnědá (RAL 8022) a v dřevopodobných barvách: zlatý dub, ořech, mahagon. Rámy moskytiér lze natírat libovolnou barvou RAL.
Síťka je dostupná v šedé a černé barvě. Rámová moskytiéra nabízena v bílé barvě je
standardně vybavena šedou síťkou, moskytiéra v hnědé nebo dřevopodobné barvě je
vybavena černou síťkou.

ROLOVACÍ SÍT PROTI HMYZU
(DK-MZ)

DVEŘNÍ SÍT PROTI HMYZU (DK-MD)
Pro montáž na pantech do okenního rámu balkónových dveří. Moskytiéra je vybavena závěsy s funkci samozamykání, dvěma magnetickými držáky, kompletem madel a vyztužující příčkou. Hliníkové profily jsou dostupné v barvách: bílá (RAL 9016),
čokoládová hnědá (RAL 8017), zlatý dub (RAL 8003). Profily moskytiér lze natírat libovolnou barvou RAL. Síťka je dostupná v šedé a černé barvě.

ROLOVACÍ SÍT PROTI HMYZU (DK-MZ)
Moskytiéru tohoto typu lze svinout do kazety, je montována na okenním rámu nebo
na fasádě. Kazety, vodící lišty a spodní lišty jsou vyráběny v bílé (RAL 9016) a hnědé
barvě (RAL 8019). Kazety, vodící lišty a spodní lištu lze natírat libovolnou barvou
RAL. Postranní prvky svinovacího mechanizmu, manipulačních rukojetí, stoperu
spodní lišty a síťky jsou dostupné v černé barvě. Lze také vyrobit postranní svinovací
moskytiéru (do balkónových dveří).

ROLOVACÍ SÍT PROTI HMYZU V
ROLETOVÉ SKŘÍŇCE (DK-MR)

ROLOVACÍ SÍT PROTI HMYZU V ROLETOVÉ SKŘÍŇCE (DK-MR)
Rolovací moskytiéra je svíjena do roletově skříňky a integrována se všemi roletovými
systémy. Pro rolety DK-RNB a DK-RNC jsou vodící lišty moskytiéry vyrobeny z hliníku
a připevněny mezi okenní rám a vodící lištu pancíře. Vodící lišty moskytiéry jsou
dostupné ve standardních barvách: bílé (RAL 9016), tmavohnědé (RAL 8019). Pro
podomítkovou roletu a venkovní rolety je vyrobena společná dvojitá vodící lišta pro
moskytiéru i pancíř rolety v barvách: bílé (RAL 9016), tmavohnědé (RAL 8019), hnědé
(RAL 8014), šedé (RAL 7038). Vodící lišty lze natírat libovolnou barvou RAL. Síťka je
dostupná v šedé a černé barvě.

POSUVNÁ SÍT PROTI HMYZU
(DK-MP)

POSUVNÁ SÍT PROTI HMYZU (DK-MP)
Systém rámových posuvných moskytiér DK-MP má využití ve velkých prosklených
výklencích balkónů, teras a zimních zahrad. Křídlo moskytiéry se posouvá mezi horní
a dolní pojezdovou kolejnicí. V dolní části je použit běžící váleček s mechanismem,
umožňující plynulou regulaci úhlu nachýlení každého křídla. Široký výběr jízdných
kolejnic umožňuje montáž moskytiéry v různých provedeních, na téměř všech
druzích dveří. Systém zaručuje také bezkolizní spolupráci s vnějšími žaluziemi. V
systému byla použita brzda zpomalující pohyb křídla ve krajním položení a nárazník,
zabraňující udeření rámu moskytiéry do jezdní kolejnice. Barevnost: bílá, hnědá,
antracitová šedá, zlatý dub, ořech.
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PVC

Okna | Posuvné dveře |
Vchodové dveře

1994
Od roku 1994

DŘEVO
Okna | Posuvné dveře |
Vchodové dveře

ALU

Okna | Posuvné dveře |
Vchodové dveře

OSTATNÍ
Vrata | Rolety |
Inteligentní dům

MLN

Miliony
prodaných oken

Fabryka okien DAKO Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz,
Al. J. Piłsudskiego 88 18 449 28 00

Více informací:
Veškeré informace o naší nabídce, politice
kvality DAKO a prodejní síti, stejně jako galerii
realizací a informativní články lze nalézt na
webových stránkách www.dako.eu

Katalog produktów/CZE/2.09.2015

Výrobno-administratívny areál DAKO 13 500 m2

Obchodní partner DAKO

OKNA DVEŘE ROLETY GARÁŽOVÁ VRATA
PVC | DŘEVO | HLINÍK

