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KATALOG VÝROBKŮ

NEUSTÁLÉ INOVACE
od roku 1994
Kvalita

Inovace

Mezinárodní rozsah

Pokročilé technologie
Zkušenosti

Profesionální síť obchodních partnerů

DAKO má dlouhou historii inovací, jejichž cílem je
pochopit potřeby zákazníka a přizpůsobit se jeho
očekáváním.
Od roku 1994 DAKO vyrábí vysoce kvalitní výrobky z PVC, dřeva,
hliníku a oceli, neustále rozšiřuje a přizpůsobuje nabídku měnícím
se požadavkům zákazníků. Firma klade důraz na kvalitu a precizní
provedení výrobků, což dosahuje díky modernizaci výrobního procesu
s ohledem na rozvoj nových technologií. Systematicky zvyšuje
kvalifikace zaměstnanců, investuje do rozvoje společnosti a rozšířuje
své aktivity na nové zahraniční trhy. Měřítkem úspěchu DAKO jsou
miliony prodaných oken a široké spektrum spokojených zákazníků z
celého světa.

Kde jsme?
Polsko, Německo, Itálie, Norsko, Švédsko, Francie, Belgie, Česká
republika, Slovenská republika, Lucembursko, Španělsko, Izrael,
Tunisko, Mexiko, Japonsko a mnoho dalších zemí světa!
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CESTA KE KVALITĚ
Podívejte se jak vypadá cesta ke kvalitě DAKO. Zjistěte jak vypadá proces, jehož
cílem je uspokojit individuální očekávání každého klienta.

Analýza technologických možností
Technologický pokrok nabízí výrobcům stále více možností. S cílem splnit rostoucí očekávání
zákazníků, výrobci musí neustále sledovat technické inovace a modifikovat nabídku a to včetně
těch řešení, které nejlépe vyhovují potřebám uživatelů. U výrobce oken DAKO je za vývoj nabídky
zodpovědné vývojové oddělení, které tvoří tým kvalifikovaných a zkušených inženýrů.

Výběr nejlepších komponentů
Všechny produkty jsou vyrobeny z dílů, které jsou dodávány od celosvětově uznávaných výrobců.
Vysoce kvalitní PVC profily, dřevo s optimálními mechanicko-fyzikálními vlastnostmi a hliníkové
systémy, které byly použity při nejprestižnějších polských a evropských realizacích zaručují
spolehlivost a životnost výrobků. Skla a kování od renomovaných dodavatelů zajišťují maximální
energetickou úspornost, bezpečnost a funkčnost výrobků.

Inovativní technologický park
Spojení komponentů, které dohromady tvoří dokonale fungující celek, vyžaduje použití nejmodernějších strojů. Technologický park, ve kterém probíhá výroba, je jedním z nejvíce inovativních
zařízení svého druhu v Polsku. Ve dvou výrobních halách, o rozloze 20 000 m2, precizně pracují
číslicově řízené obráběcí stroje, frézky, svářečky a pily. Park má také vlastní zkušební laboratoř,
práškovou lakovnu a dýhovačku, což umožňuje plnou kontrolu nad kvalitou povrchové úpravy
výrobků.

Zkušený a kvalifikovaný personál
Výrobní proces je veden kvalifikovanými odborníky a konstruktéry s mnohaletou praxí. Pravidelné
školení a testování zajištuje vysokou úroveň odborné způsobilosti, která je potřebná při konstruování složitých oken, moderních terasových dveří s velkým prosklením a řadě dalších pokročilých
řešení.

Přísné normy a standardy
Pro zajištění vysokého standardu výroby se Výrobce oken Dako podrobuje postupům posuzování, kontroly a certifikace. Díky tomu získal povolení, certifikáty a právo užívat označení potvrzující
kvalitu výrobků. Dako má, mimo jiné, Q-Zert certifikát vydaný na základě auditu IFT Rosenheim, je
to nejdůležitější výzkumné středisko v Evropě. Produkty DAKO jsou rovněž v souladu s evropskou
normou CE, a osvědčení o autorizaci dodavatelů komponetů jsou důkazem, že splňujeme přísné
bezpečnostní požadavky.

Kontrola kvality
Důležitým článkem ve výrobním procesu je Interní kontrola kvality. Podrobná kontrola zahrnuje
vstupní kontrolu komponentů, jako i kontrolu hotových výrobků. Každá výrobní linka má své kontroléry kvality, kteří monitorují práci specialistů. Doplňkový dozor vykonávájí náhodné hlídky, které
kontrolují výrobu na všech linkách.

Doprava a logistika
Okna jsou křehkým zbožím, proto vyžadují správné zacházení během přepravy. Vlastní doprava
a logistika umožňuje zachovat plnou kontrolu při nakládání, přepravě a vykládání našich výrobků. Tím je zajištěno, že okna jsou vždy dodána zákazníkovi v perfektním stavu. Další výhodou
vyplývající z vlastní dopravy jsou stabilní dodací lhůty, které se promítají na čas zpracování
objednávky.

Kompetentní poradci v prodejnách DAKO
Posledním krokem na cestě ke kvalitě DAKO je prodejna. Jen odborné poradenství a řádné
posouzení stavby garantuje, že zakoupené výrobky splňují svůj úkol a očekávání uživatelů.
Obchodní partneři DAKO jsou profesionály, mají znalosti a zkušenosti potřebné pro splnění všech
požadavků moderní architektury.
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PVC

OKNA | TERASOVÉ DVEŘE

Moderní plastová okna vyrobená firmou DAKO splňují všechny požadavky zákazníků na tepelnou
izolaci, ochranu před vloupáním a hlukem.
Všechny plastová okna jsou vyrobena z profilů Veka nejvyšší třídy A s bohatou paletou barev, vzorů a širokou
škálou dodatkových prvků jako např. meziskelní příčky, různé druhy klik, speciální skla, hygroregulovatelné
větrání a parapety. Firma provádí komplexní řešení dle požadavků zákazníků i stavebních systémů,
počínaje od standardních oken přes exkluzivně bohatě vybavená okna až po moderní prosklení.
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Okna PVC

Systém DPQ-82
Pokročilé řešení, které je odpovědí moderních technologií na výzvy soušasné architektury.
Série dokonale spojuje odvážné inovace s funkčností, zaručuje majitelům vynikající tepelnou a zvukovou izolaci
a umožňuje výrobu oken, posuvných a venkovních dveří.

Uw = 0,66*

UNIKÁTNÍ HÁČEK
S DVOJITOU ZÁVOROU
PRO SÉRII DPQ-82 THERMO

DPQ-82

•
•
•
•

7-komorový profil
2 dorazová těsnění z EPDM
1 dorazové těsnění z TPE
Trojsklo Ug=0,5 W/m2K

DPQ-82 thermoSecure

•
•
•
•
•

2 unikátní termoizolační vložky v
rámu
2 termoizolační vložky v křídle
Teplý rámeček Chromatech
Prvek s duální funkcí DFE
s blokací protáčení kliky a s
přizvedávačem křídla
Závěs FL-KA s regulací přítlaku

DPQ-82 AL s hliníkovým
opláštěním

•
•
•

* Hodnota koeficientu Uw byla získána metodou výpočtu dle PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO
10077-2 a PN-EN ISO 12631. Hodnota koeficientu Uw byla vypočtena pro referenční okno o
rozměrech 1230mm x 1480mm. Zasklení: 4/12/4/12/4/12/4, plyn: krypton

Energetická úspora
Široká nabídka dodatečného
vybavení
Okna i dveře ve stejném
provedení

Systém DPP-70/DPE-70/70+
Osvědčená řešení zaručují velmi dobrou tepelnou izolaci a plnou funkčnost.
Okna z teplého 5-komorového profilu třídy A, energeticky úsporného dvojskla se vzácným plynem a funkčního
kování s mikroventilací, čtyřstupnovým vyklápěním a bezpečnostním čepem v každém křídle OS. Volba tvaru
profilu umožňuje dokonale přizpůsobit okna fasádě a interiéru budovy.

Uw = 0,82*

DPP-70

DPE-70

DPE-70+

•

•

•
•

Výrazně zdůrazněna hrana

Moderní zaoblená hrana

Zaoblená hrana
Křídlo pololícované s rámem

* Hodnota koeficientu Uw byla získána metodou výpočtu dle PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 a PN-EN ISO 12631. Hodnota koeficientu
Uw byla vypočtena pro referenční okno o rozměrech 1230mm x 1480mm. Zasklení: 4/12/4/12/4, plyn: krypton
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Okna PVC

Systém DPB
Inovační série energeticky úsporných PVC oken zavedena na trh s odpovědí na rostoucí očekávání zákazníků.
Technologická optimalizace umožnila získání neobvyklé atraktivní ceny oken, při zachování výborných tepelných
parametrů.

NOVINKA

TEPLÝ RÁMEČEK
CHROMATECH
PRO SÉRII: DPB-73
THERMO/+ THERMO

BARVA NOSIČE S DÝHY
ANTRACITOVĚ ŠEDÁ PRO SÉRII DPB

DPB-82

•
•
•

DPB-73 Thermo

DPB-73+ Thermo

•
•

•
•
•

6-komorový profil o tloušt’ce 82
mm
Trojsklo 0,5 W/m2K
3 těsnění z termoplastického
elastomeru TPE

Výrazně zdůrazněna hrana
Termické přeložky

Zaoblená hrana
Křídlo pololícované s rámem
Termické přeložky

DA-70C Top hung

DPB-73

DPB-73+

•

•
•

Výrazně zdůrazněna hrana

Zaoblená hrana
Křídlo pololícované s rámem
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Okna PVC

Renovační série
DPP-70R65

DPP-70R65

•
•
•
•
•
•
•

renovační systém
výška křidélka 65mm
zasklení do 42 mm
plná ocel v rámu
2 těsnění - dorazové
možnost použití centrální kliky
možnost použití křídel ze systémů
DPE-70 a DPE- 70+

Monoblock DPP-70MB
Štíhlost profilu

•

100 mm

•

•

120 mm

140 mm

•

160 mm

Systém Ekosol 70
•
•
•
•
•
•
•
•

okenní posuvný systém
3-komorový systém se stavební hloubkou 70 mm
zasklení do 26 mm
plná ocel v rámu
2 těsnění - kartáčové
maximální šířka 3,5 m
maximální výška 1,6 m
maximální šířka křídla 1 m

Tato série je dostupná pro dveře
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Okna PVC

RYCHLÉ POROVNÁNÍ SÉRIÍ
4 TERMOIZOLAČNÍ
VLOŽKY

SYSTÉM
VLASTNOST
DPQ -82

DPQ-82
Thermo

DPQ -82 AL

DPP-70

DPE-70

7

7

7

5

5

82 mm

82 mm

82 mm

70 mm

70 mm

3

3

3

2

2

plná ocel v
rámu

plná ocel v
rámu

plná ocel v
rámu

plná ocel v
rámu

plná ocel v
rámu

Trojsklo
4/18/4/18/4
U=0,5 W/m2K

Trojsklo
4/18/4/18/4 s
teplým rámečkem
Chromatech
U=0,5 W/m2K

Trojsklo
4/18/4/18/4
U=0,5 W/m2K

Dvojsklo
4/16/4
U=1,0 W/m2K

Dvojsklo
4/16/4
U=1,0 W/m2K

PROFIL
POČET KOMOR V RÁMU
Optimální počet komor zaručuje lepší tepelnou izolaci
TLOUŠŤKA PVC PROFILU
Větší tloušťka profilu umožňuje zvýšit počet komor
požadovaných rozměrů
TĚSNĚNÍ PO OBVODU
Zvýšený počet těsnění zvyšuje těsnost okna
VÝZTUŽ KONSTRUKCÍ
Výztuž profilu PVC zaručuje stabilitu a odolnost proti
pokusům vypáčení
STANDARDNÍ ZASKLENÍ

TYP ZASKLENÍ
Zvýšený počet komor zaručuje lepší tepelnou izolaci

VYBRANÉ ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPECIÁLNÍ SKLA
Trojsklo 4/14/4/14/4
ZVÝŠENÁ TEPELNÁ IZOLACE (Ug = 0,6 W/m2K)
Trojsklo 44.4/14/4/14/4
BEZPEČNOST A OCHRANA (Ug = 0,6 W/m2K)
Trojsklo 4/14/4/14/33.1
TEPLO A BEZPEČNOST (Ug = 0,6 W/m2K)
Trojsklo 44.2/12/6/12/6
TICHO A BEZPEČNOST (Ug = 0,7 W/m2K)
Čtyřsklo 4/12/4/12/4/12/4
MAXIMÁLNÍ ENERGETICKÁ ÚSPORNOST
(Ug = 0,3 W/m2K)

DA-70C Side hung

2 TERMOIZOLAČNÍ
VLOŽKY

2 TERMOIZOLAČNÍ
VLOŽKY

DPE-70+

DPB-82

DPB-73
Thermo

DPB-73+
Thermo

DPB-73

DPB-73+

DPP-70R65

DPP-70
MB

EKOSOL 70

5

6

5

5

5

5

3

5

3

70 mm

82 mm

73 mm

73 mm

73 mm

73 mm

70 mm

70 mm

70 mm

2

3

2

2

2

2

2

2

2

plná ocel v
rámu

ocel v rámu

ocel v rámu

ocel v rámu

ocel v rámu

ocel v rámu

ocel v rámu

plná ocel v
rámu

plná ocel v
rámu

Trojsklo
4/18/4/18/4
U=0,5 W/m2K

Dvojsklo
4/16/4 s
teplým
rámečkem
Chromatech
U=1,0 W/m2K

Dvojsklo
4/16/4 s
teplým
rámečkem
Chromatech
U=1,0 W/m2K

Dvojsklo
4/16/4
U=1,0 W/m2K

Dvojsklo
4/16/4
U=1,0 W/m2K

Dvojsklo
4/16/4
U=1,0 W/m2K

Dvojsklo
4/16/4
U=1,0 W/m2K

Dvojsklo
4/16/4
U=1,0 W/m2K

Dvojsklo
4/16/4
U=1,0 W/m2K

Legenda:
- dostupné
- nedostupné
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Okna PVC

PRVKY KOVÁNÍ
PODÍVEJTE SE A POROVNEJTE FUNKCE KOVÁNÍ

Standard
DPB-73

Standard
DPB-82

Standard

Standard
Plus

Spárové
větrání

Skryté
závěsy

Vyklápění
před
otevřením

4

2

1

MIKROVENTILACE
Umožnuje spárové větrání, které zlepšuje výměnu vzduchu
BEZPEČNOSTNÍ HŘÍBKY PO CELÉM OBVODU KŘÍDLA
Zabraňují vypáčení okna
UNIKÁTNÍ BEZPEČNOSTNÍ ČEP V KŘÍDLE OS
Čep s dvojitým zamykáním zabraňuje vypáčení okna

1

BEZPEČNOSTNÍ ČEPY V KŘÍDLE OS
Zabraňují vypáčení okna

1

BEZPEČNOSTNÍ ČEPY V KŘÍDLE OS nebo S
Zabraňují vypáčení okna

1

1

1
2

DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ ČEPY
Zvýšený počet čepů zvyšuje ochranu okna
ZESÍLENÍ KOVÁNÍ PRO KŘÍDLA S HMOTNOSTÍ NAD 150 KG
Zaručuje lepší a bezpečnější provoz velkých křídel
BLOKOVACÍ MECHANISMUS PROTÁČENÍ KLIKY S
PROKLUZEM
Znemožňuje otevření sklopeného okna
BLOKOVACÍ MECHANISMUS PROTÁČENÍ KLIKY SE
ZDVIHAČEM KŘÍDLA
Znemožňuje otevření sklopeného okna
BALKONOVÁ ZÁPADKA BK
Udržuje křídlo v uzavřené poloze bez použití kliky
OKENNÍ ZÁMEK
Znemožňuje otevření okna bez použití klíče (pouze vyklápění)
OMEZOVAČ OTEVŘENÍ
Eliminuje narážení křídla o špaletu
OKENNÍ BRZDA
Umožňuje stabilizaci polohy křídla v jakékoli pozici

Označení křídel:
O – otevíravé | S – sklopné | OS – otevíravě sklopné

- standardní prvek

- prvek volitelně
dostupný

- nedostupný prvek

FUNKCE KOVÁNÍ

SENZORY POHYBU

STANDARD PLUS
Kování má 2 bezpečnostní čepy v každém křídle.
Křídla OS mají jedinečnou blokádu proti vloupání
s dvojitým uzamykáním, která je dostupná pouze
v DAKO. Kromě toho je kování vybaveno blokovacím mechanismem protočení kliky se zvedacím
mechanismem, který má kladným vliv na plynulý chod tohoto elementu.
Díky detektorům, které jsou integrovány s kováním, jsou informace o otevření nebo zavření okna přeneseny do zvoleného alarmového systému,
který je aktivován v souladu s očekáváním uživatelů.
VYKLÁPĚNÍ PŘED OTEVŘENÍM
Nastavení kliky ve vodorovné poloze umožnuje
pouze sklopení okenního křídla, úplné otevření
vyžaduje otočení kliky do svislé polohy. Ve spojení s klikou TBT dovoluje omezit otevření křídla.
Teprve otočení klíče umožní úplné otevření křídla,
což chrání proti případnému vypadnutí.
SKRYTÉ ZÁVĚSY
Skryté závěsy, jsou při zavření dveří zcela neviditelné. To umožňuje získat prestižní a elegantní
vzhled a jejich udržování v čistotě je ještě jednodušší. Velkou výhodou kování je snadná regulace,
bez použití nářadí.
SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ

UPLATNĚNÍ
Klimatizace - při otevření okna se klimatizace automaticky vypne, což zamezuje plýtvání energií.
Vytápění - při otevření křídla se radiátor pod oknem vypne. Takto můžete
zabránit neefektivnímu vytápění.
Bezpečnostní systém - detektory otevření odesílají informace do alarmového systému a pokud je to nutné aktivují alarm.
•

Detektory otevření rozlišují tři polohy okna: zavřeno, polootevřené
a otevřené. Díky tomu alarmový systém může být zapnutý během
větrání.

•

Aktivní detektory otevření nereagují na pohyb, co umožnuje volný
pohyb rodinných příslušníků a zvířat v místnosti.

•

Detektory nejsou viditelné zvenku, takže se zloděj nemůže předem
připravit na krádež.

Systém umožňuje celoobvodové odsazení křídla
od rámu o 6 mm. Vzniklá mezera zaručuje efektivní větrání, bez rychlého ochlazení místnosti. Při
větrání, kování má zvýšenou odolnost proti vloupání, a díky vertikální poloze kliky, okno vypadá
zavřené. Za větrného počasí je okno v poloze paralelního větrání stabilní a malá velikost mezery umožňuje větrání i za deště.
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Terasové dveře

Systém HST
Zdvižně - posuvné terasové dveře

Inovativní zdvižně-posuvný systém je založen na posunu jednoho z
křídel po speciální kolejnici. Díky tomu při otevírání a zavírání dveří je
zapotřebí pouze nepatrné vynaložení síly. Možnost slícování podlahy
s úrovní práhu na vnitřní straně. Toto moderní konstrukční řešení
umožňuje výrobu dveří s velkou plochou zasklení. Díky velké ploše
skel získává prostorný a prosluněný interiér bytu prestižní charakter.

Technické parametry:
Max. hmotnost křídla: 250 kg

Max. plocha křídla: 6,5 m2

Max. výška dveří: v barvě: 2,5 m | bílé: 2,7 m

Max. šířka dveří: 3 m

Dveře mohou být vyhotoveny v různých systémech otevírání.
Jsou dostupné v systému: DPQ-82 a DPP-70.

•
•
•

Otevírání paralelním posunutím
Slícování podlahy s úrovní práhu
Automatické dveře

Systém PAS Systém HKS
Odstavně - posuvné dveře

Sklopně - posuvné dveře

Dveře jsou vybaveny systémem spárového větrání, při
němž je křídlo po celém svém obvodu odsazeno o 6 mm
od rámu. Zvýšená odolnost proti vloupání při větrání.
Za větrného počasí je okno v poloze paralelního větrání
stabilní a malá velikost mezery umožňuje větrání i za
deště. Možnost volby okna s maximálně energeticky
úsporným čtyřsklem.

Plná funkčnost a komfort užívání díky velmi snadnému
ovládání a možnosti sklopení posuvného křídla.
Jednoduchost systému umožňuje získat velmi příznivou
cenu, díky čemu elegantní a moderní velké prosklené
plochy jsou dostupné pro každou domácnost.

Technické parametry:
Max. hmotnost křídla: 160 kg

Max. plocha křídla: 3 m2

Max. výška dveří: 2,4 m

Max. šířka dveří: 3 m

Dveře mohou být vyhotoveny v různých systémech otevírání. Jsou
dostupné v systému: DPP-70, DPE-70/70+, DPQ-82 Thermo,
DPQ-82AL/ Thermo AL.

Max. hmotnost křídla: 160 kg

Max. plocha křídla: 3 m2

Max. výška dveří: 2,4 m

Max. šířka dveří: 3 m

Dveře mohou být vyhotoveny v různých systémech otevírání. Jsou
dostupné v systému: DPB-73 Thermo/+ Thermo, DPB-73/73+,
DPP-70, DPE-70/70+, DPB-82, DPQ-82/Thermo, DPQ-82AL/
Thermo AL.

ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ:

•

Otevírání paralelním
posunutím (HST)

•

Otevírání paralelním
posunutím (PAS, HKS)

•

Odsazení (PAS)

•

Vyklápění (HKS)

20 21

02

DŘEVO

OKNA | TERASOVÉ DVEŘE

Díky modernímu technologickému zázemí může firma DAKO nabídnout svým zákazníkům dřevěné výrobky
nejvyšší úrovně, z kvalitního a pečlivě vybraného dřeva. V nabídce DAKO se nachází bohatý výběr vzorů a
barev, také atypických tvarů jako například oblouky, šikminy, lichoběžníky, kruhy a jiné. Firma vyrábí okna
také ze dřeva borovicového, meranti a jiných, dle přání zákazníka.

Dřevěná okna

Systém 92
Nejprestižnější série dřevěných oken DAKO, která plně využívá pozoruhodnou hodnotu pečlivě vybraných
přírodních surovin.
Díky použití vnějšího hliníkového opláštění na dřevěná okna o tloušťce 92 mm je výrobek energetický úsporný a
mimořádně odolný. Hliníkové opláštění umožnuje vytvářet jedinečný vzhled budovy.

Uw = 0,65*

DDF-92

•
•
•
•

Maximální tepelná a zvuková
izolace
Oceněná Zlatým znakem
Quality International
Přirozená krása dřeva s moderním
nádechem

DDF-92 AL

•
•
•

Energetická úspornost a tepelný
komfort
Hliníkové opláštění umožňující
téměř jakoukoliv povrchovou
úpravu oken
Ochrana před atmosférickými vlivy

* pro sklo 4/12/4/12/4/12/4; plyn: krypton; teplý rámeček; rozměr okna: 1230x1480mm

DDR-92

•
•
•

Maximální tepelná a zvuková
izolace
Ideální pro stylizované, historické
a rustikální objekty
Rafinovaná krása přírodního dřeva

Systém DDA-78

NOVINKA!

Pečlivě vyselektované dřevo s použitím hliníkových profilů poskytuje
oknům vynikající parametry tepelné a zvukové izolace a také ochranu
proti vnějším vlivům.

•
•
•

Vysoce kvalitní dřevěná okna s hliníkovým profilem
Možnost výběru z 9 tvarů hliníkových profilů z vnější strany
Inovativní suché zasklení – sklo osazené na těsnění

Classic

Classic 0.5

Classic Thermo

Integral

Linear

Softline

Quadrat

Quadrat FB

Retro
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Dřevěná okna

Systém 78

NOVINKA!

Díky použití trojskla a vyplnění meziskelního prostoru vzácným plynem okna získávají dokonalou tepelnou a
zvukovou izolaci, a také poskytují nejvyšší komfort používání.
Široký výběr barev okenních rámů poskytuje různé varianty aranžace a umožňuje jejich přizpůsobení k
individuálnímu charakteru budovy.

Uw = 0,8*

DDF-78

•
•
•

Vysoká tepelná a zvuková izolace
Optimální užitkové parametry
Ušlechtilá krása přírodního dřeva

DDF-78 AL

•
•
•

Odolnost vůči povětrnostním
vlivům a mechanickému poškození
Energetická úspornost a vysoký
tepelný komfort
Vysoký standard kvality a moderní
styl

* pro sklo 4/12/4/12/4; plyn: krypton; teplý rámeček; rozměr okna: 1230x1480mm

DDR-78

•
•
•

Ozdobné frézování
Vysoké technické parametry
Exponují charakter stylových
interiérů

Systém 68
Vzhled série 68 plně odpovídá estetice oken DDF-92 a DDR-92. Atraktivní cena díky použití profilu s tloušťkou
68mm. Důvodem popularity série je bohaté vybavení, které zaručuje vynikající tepelnou a zvukovou izolaci.

Uw = 0,95*

DDF-68

•
•
•

Velmi dobrá tepelná a zvuková
izolace
Moderní a stylizovaná linie profilu
Atraktivní cena

DDF-68 AL

•
•
•

Široký standard vybavení
Široké možnosti vytváření vzhledu
Ochrana před atmosférickými vlivy

DDR-68

•
•
•

Maximální tepelná a zvuková
izolace
Ideální pro stylizované, historické
a rustikální objekty
Sofistikovaná krása přírodního
dřeva

* pro sklo 4/10/4/10/4; plyn: krypton; teplý rámeček; rozměr okna: 1230x1480mm
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Dřevěná okna

ATYPICKÉ
tvary
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Dřevěná okna
SYSTÉM
SYSTÉM
VLASTNOST
DDF-92

DDF-92 AL

DDR-92

92 mm

92 mm

92 mm

3

3

3

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

TYP ZASKLENÍ
Zvýšený počet komor zaručuje lepší tepelnou izolaci

Trojsklo,
4/16/4/16/4

Trojsklo,
4/16/4/16/4

Trojsklo,
4/16/4/16/4

SOUČINITEL U SKLA
Nižší součinitel U skla zaručuje lepší tepelnou izolaci

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

Standard

Standard

Standard

PROFIL
TLOUŠŤKA PROFILU
Větší tloušťka profilu umožňuje zvýšit počet komor požadovaných rozměrů
TĚSNĚNÍ PO OBVODU
Větší počet těsnění zvyšuje těsnost okna
KLIKA
TYP KLIKY
Klika má vliv na estetiku oken, a může zvýšit bezpečnost Vaší domácnosti
STANDARDNÍ ZASKLENÍ

MEZISKELNÍ PROSTOR VYPLNĚNÝ ARGONEM
Ušlechtilý plyn v meziskelním prostoru zlepšuje tepelnou izolaci
STANDARDNÍ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
TYP KOVÁNÍ
Moderní kování zaručuje spolehlivý a plynulý chod okna
VYBRANÉ KOVÁNÍ
SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ
SKRYTÉ ZÁVĚSY
VYBRANÉ ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPECIÁLNÍ SKLA
Trojsklo 4/18/4/18/4
Zvýšená tepelná izolace

(Ug = 0,5 W/m2K)

Trojsklo 44.4/14/4/14/4
Bezpečnosť a ochrana

(Ug = 0,5 W/m2K)

Trojsklo 4/14/4/14/33.1
Teplo a bezpečnosť

(Ug = 0,5 W/m2K)

Trojsklo 44.2/12/6/12/6
Ticho a bezpečnosť

(Ug = 0,7 W/m2K)

Čtyřsklo 4/12/4/12/4/12/4
Unikátní energetická úspornost

(Ug = 0,3 W/m2K)

Legenda:

- standardní prvek

- prvek volitelně
dostupný

- nedostupný prvek

DDF-78

DDF-78 AL

DDR-78

DDF-68

DDF-68 AL

DDR-68

78 mm

78 mm

78 mm

78 mm

68 mm

68 mm

68 mm

3

3

3

3

3

3

3

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Trojsklo,
4/14/4/14/4

Trojsklo,
4/14/4/14/4

Trojsklo,
4/14/4/14/4

Trojsklo,
4/14/4/14/4

Dvojsklo
4/16/4

Dvojsklo
4/16/4

Dvojsklo
4/16/4

0,6 W/m2K

0,6 W/m2K

0,6 W/m2K

0,6 W/m2K

1,0 W/m2K

1,0 W/m2K

1,0 W/m2K

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

RYCHLÉ POROVNÁNÍ SÉRIÍ

DDA-78
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Dřevěná okna

PRVKY KOVÁNÍ
PODÍVEJTE SE A POROVNEJTE FUNKCE KOVÁNÍ

Standard

Skryté

Vyklápění
před otevřením

1

1

1

MIKROVENTILACE
Umožnuje spárové větrání, které zlepšuje výměnu vzduchu
BEZPEČNOSTNÍ HŘÍBKY PO CELÉM OBVODU KŘÍDLA
Zabraňují vypáčení okna
BEZPEČNOSTNÍ ČEPY V KŘÍDLE OS
Zabraňují vypáčení okna
BEZPEČNOSTNÍ ČEPY V KŘÍDLE OS nebo S
Zabraňují vypáčení okna
DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ ČEPY
Zvýšený počet čepů zvyšuje ochranu okna
BLOKOVACÍ MECHANISMUS PROTÁČENÍ KLIKY SE ZDVIHAČEM KŘÍDLA
Znemožňuje otevření sklopeného okna
BALKONOVÁ ZÁPADKA BK
Udržuje křídlo v uzavřené poloze bez použití kliky
BAKLONOVÁ ZÁPADKA, BLOKOVACÍ MECHANISMUS PROTÁČENÍ KLIKY S
PROKLUZEM
Spojuje v sobě funkce balkonové západky a blokovacího mechanismu protáčení
kliky
KLIKA TBT
Znemožňuje otevření okna bez použití klíče (pouze vyklápění)
OMEZOVAČ OTEVŘENÍ
Vylučuje údery křídel o rám

Označení křídel:
O – otevíravé | S – sklopné | OS – otevíravě sklopné

- standardní prvek

- prvek volitelně
dostupný

- nedostupné

FUNKCE KOVÁNÍ
VYKLÁPĚNÍ PŘED OTEVŘENÍM

SKRYTÉ ZÁVĚSY

Nastavení kliky ve vodorovné poloze umožnuje pouze sklopení okenního křídla, úplné otevření vyžaduje
otočení kliky do svislé polohy. Ve spojení s klikou TBT
dovoluje omezit otevření křídla. Teprve otočení klíče
umožní úplné otevření křídla, což chrání proti případnému vypadnutí.

Skryté závěsy, jsou při zavření dveří zcela neviditelné.
To umožňuje získat prestižní a elegantní vzhled a jejich udržování v čistotě je ještě jednodušší. Velkou výhodou kování je snadná regulace, bez použití nářadí.

SENZORY POHYBU
Díky detektorům, které jsou integrovány s kováním,
jsou informace o otevření nebo zavření okna přeneseny do zvoleného alarmového systému, který je aktivován v souladu s očekáváním uživatelů.

UPLATNĚNÍ
•

Vytápění - při otevření křídla se radiátor pod oknem vypne. Takto můžete
zabránit neefektivnímu vytápění.

Detektory otevření rozlišují tři polohy okna: zavřeno, polootevřené
a otevřené. Díky tomu alarmový systém může být zapnutý během
větrání.

•

Bezpečnostní systém - detektory otevření odesílají informace do alarmového systému a pokud je to nutné aktivují alarm.

Aktivní detektory otevření nereagují na pohyb, co umožnuje volný
pohyb rodinných příslušníků a zvířat v místnosti.

•

Detektory nejsou viditelné zvenku, takže se zloděj nemůže předem
připravit na krádež.

Klimatizace - při otevření okna se klimatizace automaticky vypne, což zamezuje plýtvání energií.
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Dřevěná okna

Systém HST
Zdvižně - posuvné dveře

Inovativní zdvižno-posuvný systém je založen na posunu jednoho z křídel po
speciální kolejnici. Díky tomu při otevírání a zavírání dveří je zapotřebí pouze
nepatrné vynaložení síly. Možnost slícování podlahy s úrovní práhu na vnitřní
straně. Toto moderní konstrukční řešení umožňuje výrobu dveří s velkou plochou
zasklení. Díky velké ploše skel získává prostorný a prosluněný interiér bytu prestižní
charakter.

Technické parametry:
Max. hmotnost křídla: 300 kg

Max. plocha křídla: 6,5 m2

Max. výška dveří: 2,6 m

Max. šířka dveří: 6 m

Dveře mohou být vyhotoveny v různých systémech otevírání.
Jsou dostupné v systému: DDF-68, DDF-78, DDF-92, DDF-68 AL, DDF-78 AL, DDF-92 AL,
DDA-78

MOŽNOST:
HLINÍKOVÉ
OPLÁŠTĚNÍ

Systém HKS Harmonikové
Sklopně - terasové dveře

Harmonikové terasové dveře

Plná funkčnost a komfort užívání díky velmi snadnému

Ověřené řešení, které umožnuje získat plnou

ovládání

křídla.

šířku průchodu. Symetricky dělené křídla dodávají interiéru

Jednoduchost systému umožňuje získat velmi příznivou

a fasádě stylový charakter, díky čemu se harmonikové

cenu, díky čemu elegantní a moderní velké prosklené

dveře hodí do teplých a tradičních interiéru.

a

možnosti

sklopení

posuvného

plochy jsou dostupné pro každou domácnost.

Technické parametry:
Max. hmotnost křídla: 160 kg

Max. plocha křídla: 3 m2

Max. výška dveří: 2,4 m

Max. šířka křídla: 3 m

Max. výška dveří: 2,4 m

Max. šířka dveří: 3 m

Max. šírka krídla: 0,9 m

Dveře mohou být vyhotoveny v různých systémech otevírání. Jsou
dostupné v systému: DDF-68, DDF-78, DDF-92, DDF-68 AL,
DDF-78 AL, DDF-92 AL, DDA-78

Dveře mohou být vyhotoveny v různých systémech otevírání. Jsou
dostupné v systému: DDF-68, DDF-78, DDF-92

Způsoby otevírání:

•

Otevírání paralelním
posunutím (HKS)

•

Vyklápění (HKS)

•

Otevírání
(Harmonikové)

•

Maximální šířka průchodu
(Harmonikové)
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PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Hliníkové výrobky DAKO jsou vyráběny s použitím hliníkových systémů renomovaných firem. Hliníkové
systémy se liší tvarem, tloušťkou profilů, možností použití různého 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.
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Hliníková okna

Systém DA-90
Referenční série oken DAKO, určená pro domy, ve kterých skvělé užitkové parametry jdou ruku v ruce s nejvyššími
estetickými hodnotami.
Rohová okna vyrobená v tomto systému se používají především v moderních budovách, ve kterých vizuální efekt
splňuje očekávání současných architektonických projektů. Tvar budovy působí dojmem lehkosti a získává velmi
moderní charakter.

Uw = 0,8*

Uw = 0,8*

ROHOVÁ OKNA

DA-90 Thermo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unikátní estetika díky skrytým
závěsům
Dodatečná ochrana proti krádeži
Uw referenčního okna (1230 mm
x 1480 mm): 0,80 W/m2K
Rozsah zasklení: od 23 do 82 mm
Max. rozměry * křídla OS: 1700
mm x 2800 mm
Izolační vložka ve střední komoře
Hloubka profilu: 90mm
Max. plocha křídla: 3m2
Max. hmotnost křídla: 150kg

DA-90 Thermo 90O

•
•
•
•
•
•

Bez konstrukčních rohových profilů
Spojení dvou skel v rohu pomocí černého lepidla dává
efekt jedné roviny a zdůrazňuje charakter rohu.
Plochy zasklení je možné rozdělit pomocí příčelů, co
umožnuje montáž oken v systému DA-90 s různými
typy otevírání
Rozsah zasklení: od 32 mm do 72 mm
Izolační vložka ve střední komoře
Uw referenčního okna (2 x 1230 mm x 1480 mm):
0,80 W/m2K

* Hodnota koeficientu Uw byla získána metodou výpočtu dle PN-EN ISO 10077-1, PN-EN
ISO 10077-2 a PN-EN ISO 12631.

Systém DA-77 / 75 / 70
Hliníková okna pro moderní rodinné domy a velké investice.
Systémy umožňují využití speciálních skel - energeticky úsporných, akustických, proti vloupání a jiných - v rámci
zasklení.

Uw = 1,0*

DA-77

•
•
•
•

4-komorový profil
Tepelné můstky o šíři 43 mm z
polyamidu zpevněného skleněným
vláknem
Rozsah zasklení: od 21 do 67 mm
Max. rozměry * křídla OS: 1700
mm x 2800 mm

Uw = 1,1*

DA-75

•
•
•
•

3-komorový profil
Tepelné můstky o šíři 34 mm z
polyamidu zpevněného skleněným
vláknem
Rozsah zasklení: od 14 do 61 mm
Max. rozměry * křídla OS: 1600
mm x 2400 mm

Uw = 1,2*

DA-70

•
•
•
•

3-komorový profil
Tepelné můstky o šíři 34 mm z
polyamidu zpevněného skleněným
vláknem
Rozsah zasklení: od 23 do 60 mm
Max. rozměry * křídla OS: 1600
mm x 2400 mm

* Hodnota koeficientu Uw byla získána metodou výpočtu dle PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 a PN-EN ISO 12631. Hodnota koeficientu
Uw byla vypočtena pro referenční okno o rozměrech 1230mm x 1480mm.
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Systém DA-65
Hliníková okna pro moderní rodinné domy a velké investice.
Mimořádně důmyslná estetika a štíhlost konstrukce je založena na použití skrytého křídla a elegantních,
neviditelných závěsů. Díky zvětšení proskleného povrchu, do interiéru se dostane více přirozeného denního
světla. Použitá řešení dokonale podtrhují moderní charakter hliníku.

Uw = 1,2*

DA-65

•
•
•
•

3-komorový profil
Tepelné můstky 24 mm
z polyamidu zpevněného
skleněným vláknem
Rozsah zasklení: od 4 do 51 mm
Max. rozměry * křídla OS: 1600
mm x 2400 mm

Uw = 1,3*

DA-65EF

•
•
•
•

3-komorový profil
Tepelné můstky 30 mm z
polyamidu zpevněného skleněným
vláknem
Rozsah zasklení: od 13 do 60 mm
Max. rozmery * krídla OS: 1600
mm x 2400 mm

Uw = 1,4*

DA-65EFUS

•
•
•
•

3-komorový profil
Tepelné můstky 30 mm z
polyamidu zpevněného skleněným
vláknem
Rozsah zasklení: od 24 do 30 mm
Max. rozmery * krídla OS: 1250
mm x 2200 mm

* Hodnota koeficientu Uw byla získána metodou výpočtu dle PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 a PN-EN ISO 12631. Hodnota koeficientu
Uw byla vypočtena pro referenční okno o rozměrech 1230mm x 1480mm.

Systém DA-45
Vnitřní systém
Funkční system určený pro konstruování vnitřních
prosklení, dělění a oken.
Ideální řešení pro vnitřní dělení prostorů ve
veřejných budovách a komerčních objektech.

Uw = 5,8*

DA-45

•
•
•
•

1-komorový profil
2 těsnění z dvousložkového syntetického
kaučuku EPDM
Rozsah zasklení: od 4 do 34 mm
Max. rozměry * křídla OS: 1600 mm x 2400
mm

* Hodnota koeficientu Uw byla získána metodou výpočtu dle PNEN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 a PN-EN ISO 12631. Hodnota
koeficientu Uw byla vypočtena pro referenční okno o rozměrech
1230mm x 1480mm.
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TERMOIZOLAČNÍ
VLOŽKY

Uw = 0,8

Uw = 1,0

SYSTÉM
VLASTNOST
DA-90 Thermo

DA-77

POČET KOMOR V RÁMU
Optimální počet komor zaručuje lepší tepelnou izolaci

3 + Thermo

4

DOSTUPNÝ ROZSAH ZASKLENÍ
Umožňuje instalaci speciálního skla

23 - 82 mm

21-67 mm

TLOUŠŤKA PROFILU
Větší tloušťka profilu umožňuje zvýšit počet komor požadovaných rozměrů

99/90 mm

86/77 mm

3

2

45 mm

43 mm

Hliník bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník bílá,
hnědá, stříbrná
F1

TYP ZASKLENÍ
Zvýšený počet komor zaručuje lepší tepelnou izolaci

Trojsklo, 4/18/4/18/4
s teplým černým rámečkem,
TGI

Trojsklo, 4/18/4/18/4

SOUČINITEL U SKLA
Nižší součinitel U skla zaručuje lepší tepelnou izolaci

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

Skryté závěsy

Standard

PROFIL

TĚSNĚNÍ PO OBVODU
Větší počet těsnění zvyšuje těsnost okna
ŠÍŘKA TEPELNÉHO MŮSTKU
Širší vrstvení poskytuje lepší tepelnou izolaci profilu
KLIKA
TYP KLIKY
Klika má vliv na estetiku oken, a může zvýšit bezpečnost Vaší domácnosti
STANDARDNÍ ZASKLENÍ

MEZISKELNÍ PROSTOR VYPLNĚNÝ ARGONEM
Ušlechtilý plyn v meziskelním prostoru zlepšuje tepelnou izolaci
STANDARDNÍ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
TYP KOVÁNÍ
Moderní kování zaručuje spolehlivý a plynulý chod okna
VYBRANÉ KOVÁNÍ
SKRYTÉ ZÁVĚSY
VYBRANÉ ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPECIÁLNÍ SKLA
Trojsklo 4/18/4/18/4
Zvýšená tepelná izolace

(Ug = 0,5 W/m2K)

Trojsklo 44.4/14/4/14/4
Bezpečnosť a ochrana

(Ug = 0,6 W/m2K)

Trojsklo 4/14/4/14/33.1
Teplo a Bezpečnosť

(Ug = 0,6 W/m2K)

Trojsklo 44.2/12/6/12/6
Ticho a Bezpečnosť

(Ug = 0,7 W/m2K)

Čtyřsklo 4/12/4/12/4/12/4
Unikátní energetická úspornost

(Ug = 0,3 W/m2K)

Legenda:

- dostupné

- prvek volitelně dostupný

- nedostupné

Uw = 1,2

Uw = 1,3

Uw =1,3

Uw =1,4

Uw = 5,8

DA-75

DA-70

DA-65

DA-65EF

DA-65EFUS

DA-45

3

3

3

3

3

1

14-61 mm

23-60 mm

4-51 mm

4-51 mm

21-26 mm

4-34 mm

84/75 mm

79/70 mm

74/65 mm

74/65 mm

74/65 mm

54/45 mm

2

2

2

2

2

2

34 mm

34 mm

24 mm

30 mm

30 mm

-

Hliník bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Trojsklo,
4/18/4/18/4

Trojsklo,
4/18/4/18/4

Trojsklo,
4/18/4/18/4

Trojsklo,
4/18/4/18/4

Trojsklo,
4/18/4/18/4

Jednoduché sklo

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

U = 1,0 W/m2K

6,1 W/m2K

Standard

Standard

Standard

Standard

Skryté závěsy

Standard

RYCHLÉ POROVNÁNÍ SÉRIÍ

Uw = 1,1
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PRVKY KOVÁNÍ
PODÍVEJTE SE A POROVNEJTE FUNKCE KOVÁNÍ

Standard

Skryté závěsy

2

4

MIKROVENTILACE
Umožnuje spárové větrání, které zlepšuje výměnu vzduchu
BEZPEČNOSTNÍ HŘÍBKY PO CELÉM OBVODU KŘÍDLA
Zabraňují vypáčení okna
UNIKÁTNÍ BEZPEČNOSTNÍ ČEP V KŘÍDLE OS
Čep s dvojitým zamykáním zabraňuje vypáčení okna
BEZPEČNOSTNÍ ČEPY V KŘÍDLE OS
Zabraňují vypáčení okna
BEZPEČNOSTNÍ ČEPY V KŘÍDLE OS nebo S
Zabraňují vypáčení okna
DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ ČEPY
Zvýšený počet čepů zvyšuje ochranu okna
ZESÍLENÍ KOVÁNÍ PRO KŘÍDLA S HMOTNOSTÍ NAD 130 KG
Zaručuje lepší a bezpečnější provoz velkých křídel
BLOKOVACÍ MECHANISMUS PROTÁČENÍ KLIKY S PROKLUZEM
Znemožňuje otevření sklopeného okna
BALKONOVÁ ZÁPADKA BK
Udržuje křídlo v uzavřené poloze bez použití kliky
BAKLONOVÁ ZÁPADKA, BLOKOVACÍ MECHANISMUS PROTÁČENÍ KLIKY S
PROKLUZEM
Spojuje v sobě funkce balkonové západky a blokovacího
mechanismu protáčení kliky
OKENNÍ ZÁMEK
Znemožňuje otevření okna bez použití klíče (pouze vyklápění)
OMEZOVAČ OTEVŘENÍ
Vylučuje údery křídel o špalety
OKENNÍ BRZDA
Umožňuje stabilizaci polohy křídla v jakékoli pozici

Označení křídel:
O – otevíravé | S – sklopné | OS – otevíravě sklopné

- standardní prvek

- prvek volitelně
dostupný

- nedostupný prvek

FUNKCE KOVÁNÍ
SKRYTÉ ZÁVĚSY

STANDARD

Skryté závěsy, jsou při zavření dveří zcela neviditelné.
To umožňuje získat prestižní a elegantní vzhled a
jejich udržování v čistotě je ještě jednodušší. Velkou
výhodou kování je snadná regulace, bez použití
nářadí.

Kování je vybaveno povrchovými závěsy. Křídla OS mají jedinečnou blokádu
proti vloupání. Kromě toho je kování vybaveno blokovacím mechanismem
protočení kliky se zvedacím mechanismem, který má kladným vliv na plynulý
chod tohoto prvku.

SENZORY POHYBU

ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ
Jednokřídlové

Díky detektorům, které jsou integrovány s kováním, jsou informace
o otevření nebo zavření okna přeneseny do zvoleného alarmového
systému, který je aktivován v souladu s očekáváním uživatelů.
UPLATNĚNÍ
Klimatizace - při otevření okna se klimatizace automaticky vypne, což
zamezuje plýtvání energií.

Dvoukřídlové

Balkonové

Vytápění - při otevření křídla se radiátor pod oknem vypne. Takto můžete
zabránit neefektivnímu vytápění.
Bezpečnostní systém - detektory otevření odesílají informace do alarmového systému a pokud je to nutné aktivují alarm.
•

Detektory otevření rozlišují tři polohy okna: zavřeno, polootevřené
a otevřené. Díky tomu alarmový systém může být zapnutý během
větrání.

•

Aktivní detektory otevření nereagují na pohyb, co umožnuje volný
pohyb rodinných příslušníků a zvířat v místnosti.

•

•

Detektory nejsou viditelné zvenku, takže se zloděj nemůže předem
připravit na krádež.

•

Okna s pohyblivým sloupkem
OS+RS
Okna s pevným sloupkem
OS+R
•
•

Okna OS
Okna OS s nízkým práhem
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Posuvné dveře

Systém HST
Zdvižně - posuvné dveře

Inovativní zdvižno-posuvný systém, řešení pro rodinné domy, je založen na posunu jednoho z křídel po speciální
kolejnici.

Uw = 0,8*

Uw = 0,8*

ROHOVÉ DVEŘE

DA-67 HST

•
•
•

Maximální prestiž a elegance
Snadné otevírání a zavírání
Možnost slícování podlahy s
úrovní práhu

DA-77 HST

•

Výhody systému DA-67 HST a možnost výroby
rohových dveří s pohyblivým sloupkem

* Hodnota koeficientu Uw byla získána metodou výpočtu dle PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 a PN-EN ISO 12631. Hodnota koeficientu
Uw byla vypočtena pro referenční okno o rozměrech 2460 mm x 2180 mm.

Práhové řešení:
Práh zarovnaný zevnitř:

Plochý práh: *

DA-77 HST

DA-77 HST

DA-67 HST

DA-67 HST

* nedostupný u rohové verze

ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ:

Slícování podlahy s úrovní práhu
(HST, ST)

Dveře automatické (volitelné)

Otevírání paralelním posunutím
(HST, ST)
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Posuvné dveře

DA-43 ST

DA-HKS

Posuvné dveře

Sklopně - posuvné dveře

Osvědčený systém posuvných dveří za velmi
atraktivní cenu. Konstrukční možnosti umožňují
provedení velmi nízkých posuvných prvků.
Zapuštění rámu do podlahy eliminuje umělý práh.

Plná funkčnost a komfort užívání díky velmi
snadnému ovládání a možnosti sklopení posuvného
křídla. Jednoduchost systému umožňuje získat
velmi příznivou cenu, díky čemu elegantní a
moderní velké prosklené plochy jsou dostupné pro
každou domácnost.

Systém DA-90Thermo

Uw = 2,0*

Uw = 0,7*

DA-43 ST

DA-HKS

•

•

Plochý práh

•

Vysoký práh

Jsou dostupné v systému: DA-90 Thermo,
DA-77, DA-75, DA-70, DA-65

ZJISTĚTE ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ
SÉRIE ST NA STRANĚ 49

* Hodnota koeficientu Uw byla získána metodou výpočtu dle PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 a PN-EN ISO 12631. Hodnota koeficientu
Uw byla vypočtena pro referenční okno o rozměrech 2460 mm x 2180 mm.

DA-75 FD
Harmonikové dveře
Ověřené řešení, které umožnuje získat plnou
šířku průchodu. Symetricky dělené křídla dodávají
interiéru a fasádě stylový charakter.
Systém umožňuje dva způsoby otevírání - ven a
dovnitř.

Uw = 1,7*

ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ:

•

Otevírání paralelním
posunutím (HKS)

•

Vyklápění (HKS)

•

Shrnutí (FD)

* Hodnota koeficientu Uw byla získána metodou výpočtu dle PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 a PN-EN ISO 12631. Hodnota koeficientu
Uw byla vypočtena pro referenční okno o rozměrech 4000 mm x 2100 mm.
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Posuvné dveře

Uw = 1,1

Uw = 1,3

uw = 2,0

SYSTÉM

VLASTNOST

DA-77 HST

DA-67 HST

DA-43 ST

3

3

3

13-58 mm

5-50 mm

4-29 mm

77 /174mm

67/153 mm

43/99 mm

2

2

2

35 mm

22 mm

19 mm

HST

HST

ST

TYP ZASKLENÍ
Zvýšený počet komor zaručuje lepší tepelnou izolaci

Trojsklo,
4/18/4/18/4
s teplým černým
rámečkem TGI

Trojsklo,
4/18/4/18/4

Dvojsklo
4/16/4

SOUČINITEL U SKLA
Nižší součinitel U skla zaručuje lepší tepelnou izolaci

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

1,1 W/m2K

HST

HST

ST

Minimální rozměry křídla

900 - 1900 mm

900 - 1900 mm

500 - 360 mm

Maximální rozměry křídla

3300 - 3200 mm

3300 - 3200 mm

2500 - 2400 mm

300 kg

300 kg

200 kg

PROFIL
POČET KOMOR V RÁMU
Optimální počet komor zaručuje lepší tepelnou izolaci
DOSTUPNÝ ROZSAH ZASKLENÍ
Umožňuje instalaci speciálního skla
TLOUŠŤKA PROFILU
Větší tloušťka profilu umožňuje zvýšit počet komor požadovaných rozměrů
TĚSNĚNÍ PO OBVODU
Větší počet těsnění zvyšuje těsnost okna
ŠÍŘKA TEPELNÉHO MŮSTKU
Širší vrstvení poskytuje lepší tepelnou izolaci profilu
KLIKA
TYP KLIKY
Klika má vliv na estetiku oken, a může zvýšit bezpečnost Vaší domácnosti
STANDARDNÍ ZASKLENÍ

MEZISKELNÍ PROSTOR VYPLNĚNÝ ARGONEM
Ušlechtilý plyn v meziskelním prostoru zlepšuje tepelnou izolaci
STANDARDNÍ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
TYP KOVÁNÍ
Moderní kování zaručuje spolehlivý a plynulý chod okna
ROZMĚRY A HMOTNOST

Maximální hmotnost křídla

Legenda:

- dostupné

- nedostupné

DA-90 Thermo

Uw = 0,9

DA-77

Uw = 1,1

DA-75

Uw = 1,0

Uw = 1,1

uw = 1,7

DA-70

DA-65

DA-75 FD

HKS
3 + Thermo

4

3

3

3

3

23 - 82 mm

21-67 mm

14-61 mm

23-60 mm

4-51 mm

16-50 mm

99/90 mm

86/77 mm

84/75 mm

79/70 mm

74/65 mm

75/75 mm

3

2

2

2

2

2

45 mm

43 mm

34 mm

34 mm

24 mm

30 mm

HKS

HKS

HKS

HKS

HKS

Harmonikové

Trojsklo,
4/18/4/18/4
s teplým černým
rámečkem TGI

Trojsklo,
4/18/4/18/4

Trojsklo,
4/18/4/18/4

Trojsklo,
4/18/4/18/4

Trojsklo,
4/18/4/18/4

Dvojsklo
4/16/4

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

1,1 W/m2K

HKS

HKS

HKS

HKS

HKS

Harmonikové

630 - 930 mm

630 - 930 mm

630 - 930 mm

630 - 930 mm

630 - 930 mm

-

1480 - 2330 mm

1480 - 2330 mm

1480 - 2330 mm

1480 - 2330 mm

1480 - 2330 mm

1000 - 2500 mm

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

100 kg

RYCHLÉ POROVNÁNÍ SÉRIÍ DVEŘÍ

Uw = 0,7

PROFILOVÉ DVEŘE
Vnější systémy

DA-90 Thermo

DA-77

DA-75

DA-70

Vnitřní systém

DA-45

DA-65

Standardní vybavení

VÁLEČKOVÝ ZÁVĚS
Standard pre DA-90 Thermo

AUTOMATICKÁ
3-BODOVÁ UZÁVĚRA

Odolné a stabilní válečkové závěsy v
elegantním vzhledu. Nastavitelné ve
třech rovinách. Zajišťují hladký chod
dveří a zvýšují bezpečnost.

pro systém DA-90 Thermo

POVRCHOVÝ ZÁVĚS
Robustní a stabilní závěsy
nastavitelné ve třech úrovních.
Zaručují hladké fungování dveří a
zvyšují úroveň bezpečnosti.

KLIKA S DLOUHÝM
ŠTÍTEM

Standard pro DA-77, DA-75, DA-70,
DA-65, DA-45

Vyrobená z vysoce kvalitního hliníku

VLOŽKA
StavebnÍ vložka

ZÁMEK 1-BODOVÝ
pro ostatní systémy

TROJSKLO
33,1/18/4/18/33,1
DA-90 Thermo | Antracit

pro systém DA-90 Thermo

DVOJSKLO
33,1/16/33,1
pro systém DA-77, DA-75, DA-70, DA-65

33,1 JEDNODUCHÉ SKLO
pro systém DA-45

HLINÍKOVÝ PRÁH

RYCHLÉ POROVNÁNÍ SÉRIÍ DVEŘÍ
TERMOIZOLAČNÍ
VLOŽKY

SYSTÉM
VLASTNOST

DA-90 Thermo

DA-77

DA-75

DA-70

DA-65

DA-45

POČET KOMOR V RÁMU
Optimální počet komor zaručuje lepší
tepelnou izolac

3 + Thermo

4

3

3

3

1

TLOUŠŤKA PROFILU
Větší tloušťka profilu umožňuje zvýšit
počet komor požadovaných rozměrů

90/90 mm

77/77 mm

75/75 mm

70/70 mm

65/65 mm

45/45 mm

2

2

2

2

2

2

34 mm

31 mm

34 mm

25 mm

24 mm

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Hliník, bílá,
hnědá, stříbrná
F1

Dvojsklo
33,1/16/33,1

Dvojsklo
33,1/16/33,1

Dvojsklo
33,1/16/33,1

33,1
jednoduché
sklo

0,5 W/m2K

1,0 W/m2K

1,0 W/m2K

1,0 W/m2K

5,7 W/m2K

závěsy nastavitelné,
zámek 1-bodový

závěsy
nastavitelné,
zámek
1-bodový

závěsy
nastavitelné,
zámek
1-bodový

závěsy
nastavitelné,
zámek
1-bodový

závěsy
nastavitelné,
zámek
1-bodový

PROFIL

TĚSNĚNÍ PO OBVODU
Větší počet těsnění zvyšuje těsnost dverí
ŠÍŘKA TEPELNÉHO MŮSTKU
Širší vrstvení poskytuje lepší tepelnou
izolaci profilu
KLIKA
TYP KLIKY
Klika má vliv na estetiku dveří
STANDARDNÍ ZASKLENÍ
TYP ZASKLENÍ
Zvýšený počet komor zaručuje lepší
tepelnou izolaci
SOUČINITEL U SKLA
Nižší součinitel U skla zaručuje lepší
tepelnou izolaci

33,1/18/4/18/33,1
Trojsklo
s teplým černým
rámečkem
33,1/18/4/18/33,1
TGI
0,5 W/m2K

MEZISKELNÍ PROSTOR VYPLNĚNÝ
ARGONEM
Ušlechtilý plyn v meziskelním prostoru
zlepšuje tepelnou izolaci
STANDARDNÍ OBVODOVÉ KOVÁNÍ
válečkové závěsy,
zámek 3-bodový
manuální

ZÁVĚSY, ZÁMEK

Legenda:

- standardní prvek

- prvek volitelně dostupný

- nedostupné

Dveře DA-78EI
Specializované protipožární dveře vyrobené technologií

Konstrukce

zaručující odolnost vůči požáru v třídách EI15, EI30, EI45
a EI60 (podle normy PN-EN 13501-2 + A1: 2010). Požární
odolnost třídy EI znamená, že dveře zabrání proniknutí
plamenů a sníží průtok tepelné energie během 15, 30, 45
respektive 60 minut. Vybavení dveří prahem nebo izolační
lištou umožňuje získat odolnost proti pronikání kouře třídy Sa,

•
•

Instalační hloubka 78
mm
Profily DA-78EI jsou
určené pro proti-

Sm (podle normy PN-EN 13501-2 + A1: 2010). Doplněním

požární řešení s pro-

nabídky protipožárních řešení je fixní zasklení ve třídách EI15,

tipožární odolností ve

EI30, EI45 EI60, EI120 a technické okna vybavené rámem

třídách od EI15, EI30,

namísto prahu a bez vnější kliky a vložky.

EI45, EI60, podle nor-

1

my PN-EN 13501-2 +

CERTIFIKÁT
O SHODĚ

A1: 2010.

ŽÁRNÍ
NA PROTIPO
E
DVEŘ

2

1. VÝPLŇ KŘÍDLA

• Vnější zasklení – sklo 33.1/14/Polflam EI. U = 1,1
• Vnitřní zasklení - sklo Polflam EI.
• Neprůhledné pole – lakovaný panel v barvě
výrobku v třídě EI.

2. PRÁH

Ud = 4,3

• Pro venkovní dveře: izolovaný hliníkový s výškou
20 mm

• Pro vnitřní dveře: bez prahu + kartáč
• Pro vnitřní dymuvzdorné dveře: opadací lišta
• Pro venkovní dymuvzdorné dveře: izolovaný
hliníkový s výškou 20 mm a s opadajícím těsněním

* Hodnota koeficientu Uw byla získána metodou výpočtu dle PNEN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 a PN-EN ISO 12631. Hodnota
koeficientu Uw byla vypočtena pro referenční okno o rozměrech 1230
mm x 2180 mm.

Standardní vybavení
protipožárních dveří
RAMENNÝ SAMOZAVÍRAČ

JEDNODUCHÉ SKLO

Polflam EI

KLIKA S DLOUHÝM
ŠTÍTEM
Vyrobená z vysoce kvalitního hliníku

VLOŽKA
StavebnÍ vložka

ZÁMEK
Zámek s klasickým západkovo-zasouvacím
mechanismem.

ZÁVĚS
Robustní a stabilní závěsy
nastavitelné ve třech úrovních.
Zaručují hladké fungování dveří a
zvyšují úroveň bezpečnosti.

Doplňkové vybavení:
profilových a
protipožárních dveří
P

Profilové
dveře

Protipožiarne
dveře

P

P

P

KLIKY A KOULE
1.

Klika s rozetou

2.

Klika s rozetou a koulí

3.

Klika s dlouhým štítem
a koulí

Barevné provedení:
bílá
1

2

3

P

PRAHY

hnědá
stříbrná (F1)

P

staré zlato (F4)

• P1
• P2

ušlechtilá ocel
barva RAL

P1

P2

SAMOZAVÍRAČE
Samozavírače dveří jsou to ručně ovládané zamykací mechanismy dveří, ve kterých je uzavírací energie generována uživatelem
při otevírání, a které po uvolnění, způsobují samočinný a kontrolovaný návrat křídla dveří do uzavřené polohy.

P

RKZ

ITS 96

TS 93

GR 200

TYP
01

TYP
02

TYP
03

TYP
07

TYP
012

TYP
021

TYP
022

TYP
041

TYP
0930

P

MADLA Z HLINÍKU A NEREZOVÉ OCELI
V nabídce máme hliníková madla lakovaná práškovou barvou na jakoukoliv barvu z palety RAL.

ANTIPANIKOVÁ ŘEŠENÍ
Antipanikové dveře usnadňují efektivní evakuaci v případě nouze, otevírájí
se pod tlakem zevnitř.
Díky konstrukci mechanismu a horizontálnímu madlu umístěnému ne výše
než 100 cm od podlahy, se dveře otevřou velmi snadno. To umožňuje rychlou
a efektivní evakuaci seniorů, dětí a osob se zdravotním postižením.

stříbrná

Nouzové madlo je umístěno z vnitřní strany dveří. Z vnější strany je možné
použít kliky nebo koule s poloviční vložkou. Kování antipanikových řešení má
1-bodové nebo 3-bodové uzamykání.

stříbrná
červená

P
Podívejte se na možné vybavení profilových a protipožárních dveří na

www.dako.eu
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DOPLŇKY

OKNA PVC | DŘEVO | HLINÍK
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ZASKLENÍ

Trojsklo 4/14/4/14/4
ZVÝŠENÁ TEPELNÁ IZOLACE

Trojsklo 4/18/4/18/4
TEPLO A PROSVĚTLENÍ

Trojsklo 44.4/14/4/14/4
BEZPEČNOST A OCHRANA

Zlepšuje tepelnou izolaci okna. Celková
hloubka zasklení umožňuje jeho použití
ve všech oknech, bez ohledu na hloubku profilu.

Zaručuje zvýšenou sluneční propustnost
a větší množství světla, čímž se zlepšuje
vytápění a prosvětlení prostorů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vyznačuje se vysokou odolností proti
rozbití. Vybavené filtrem proti slunečnímu a UV záření.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková propustnost sluneční energie: g=51%

Celková propustnost sluneční energie: g=50%

Bezpečnostní třída: P4

Propustnost světla: Lt=72%

Propustnost světla: Lt=70%

Celková propustnost sluneční energie: g=45%

Součinitel prostupu tepla: Ug= 0,6 W/m K
2

Součinitel prostupu tepla: Ug= 0,5 W/m K
2

Součinitel prostupu tepla: Lt=69%
Součinitel prostupu tepla: Ug= 0,6 W/m2K

Trojsklo 4/14/4/14/33.1
TEPLO A BEZPEČNOST
Vnitřní tabule skla je pokryta folií, díky
které se sklo při rozbití nerozpadne na
střepy, a tím eliminuje možnost poranění.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Čtyřsklo 4/12/4/12/4/12/4
MAXIMÁLNÍ ENERGETICKÁ ÚSPORNOST

Trojsklo 44.2/12/6/12/6
TICHO A BEZPEČNOST
Stavba skla zaručuje vysokou odolnost
proti vloupání a zvýšenou zvukovou
izolaci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tři komory čtyřskla poskytují maximální
tepelnou izolaci, díky čemu výrobek
ideálně splňuje požadavky na pasivní domy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Bezpečnostní třída: B2B

Bezpečnostní třída: P2

Součinitel prostupu tepla: Ug = 0,3 W/m2K

Celková propustnost sluneční energie: g=47%

Zvuková izolace: Rw=39dB

Propustnost světla: Lt=70%

Součinitel prostupu tepla: Ug= 0,7 W/m K

Celková propustnost sluneční energie: g=33%
2

Propustnost světla: Lt= 48%

Součinitel prostupu tepla: Ug= 0,6 W/m2K

TEPLÉ DISTANČNÍ RÁMEČKY
Teplý distanční rámeček
zlepšuje tepelnou izolaci okna.

Chromatech (Standard série DPQ-82
Thermo, DPB-73 Thermo, DPB73+
Thermo)

Bílá

Světle hnědá

Světle šedá

Tmavě hnědá

Tmavě šedá

Černá TGI

KLIKY pro okna
ADAKO
K
N v

VIpouze
O
N ná
p

stu
do

KLIKA 1006 (standard)

KLIKA 1007

KLIKA 1009

KLIKA 1012

KLIKA SECUSTIK® LUKSEMBURG

KLIKA SECUSTIK®
NEW YORK

KLIKA SECUSTIK®
LUKSEMBURG S KLÍČEM

Zabezpečená
mechanismem, který
zabrání otevření okna z
venku.

Zabezpečená
mechanismem, který
zabrání otevření okna z
venku.

U verze s klíčem, otevření
okna vyžaduje použití klíče,
což snižuje riziko nehody a
brání pokusům o vloupání.

KLIKA 1030

KLIKA 1033

KLIKA S KLÍČEM 1006

KLIKA S TLAČÍTKEM 1006

Otevření okna vyžaduje
použití klíče, což snižuje
riziko nehody a brání
pokusům o vloupání.

Otevření okna vyžaduje
stisknutí tlačítka, co snižuje
riziko nehody a brání
pokusům o vloupání.

BARVA
Bílá

F9 - Titanová

F1 - Stříbrná matná

Hnědá - RAL 8019
(netýká se klik
secustik)

F4 - Staré zlato

F2 - Šampaňská (barva je dostupná
pouze pro kliky secustik,
luksemburg a new york

Hnědá - RAL 8707
(jen u klik secustik)

62 63

KLIKY PRO POSUVNÉ TERASOVÉ DVEŘE
KLIKY HKS - PVC A DŘEVO

KLIKY HST - PVC

KLIKY HST - DŘEVO

KLIKY HLINÍK

HST

ST

HKS

DA-75 FD

BARVA

Bílá

DA-40 ST

DA-40 ST

F1 Stříbrná
matná

Hnědá

F4 - Staré
zlato

Černá

F9 Titanová

Barva okenních
výrobků

64 65
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DVEŘE

PVC | DŘEVO| HLINÍK
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TEPLO, BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST
jsou základní hodnoty realizované za pomocí nejvíce inovativních technologií.

Podívejte se na všechny
typy dveří DAKO
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BAREVNÉ
PROVEDENÍ
PVC | DŘEVO | HLINÍK

BAREVNÉ PROVEDENÍ OKEN A DVEŘÍ Z PVC
Základní barvy

Zlatý dub

Speciální barvy (1)

Ořech

Dub bahenní

Bílá
9152.05 (1)

Winchester

Tabasco (1)

Antracit

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 (2)

36 (4)

Mahagon

Bílá

Sheffield Oak (3)

BAREVNÉ PROVEDENÍ
DVEŘÍ PŘEKRYVNÝCH

Základní barvy

RAL3011

RAL5011

RAL6009

RAL7001

RAL7012

RAL7015

(1)

Systémy DPB-82, DPB-73, DPB-73 + jsou dostupné jen v

základních barvách, kromě barvy 6, tabasco, Bílá -9152.05.
(2)

RAL7016

RAL9005

RAL9016

Volitelné barvy
Jakákoliv barva RAL

RAL8017

RAL9007

RAL9001

Barva černá dostupná pouze v sériích: DPP-70, DPQ-82

Thermo a AL
(3)

Barva bělený dub nedostupná pouze v sérii: DPE-70 a

DPE-70+
(4)

dostupný pouze v sériích DPQ-82 (jen u jednostranné

verze - z vnější strany)

Prezentované barvy jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečných barev.
Speciální barvy | 10. krémová bílá | 11. hnědá | 12. dub antický | 13. macore | 14. siena noce | 15. siena rosso | 16. pruhovaná douglaska | 17. horská
borovice | 18. oregon III | 19. dub rustikální | 20. rubínová | 21. červeno hnědá | 22. platina crown | 23. zelená | 24. tmavě zelená | 25. kobaltová modrá |
26. modrá | 27. světle šedá | 28. agátově šedá | 29. stříbrnošedá | 30. stříbrnošedá hladká | 31. bazaltově šedá | 32. bazaltově šedá hladká | 33. křemenová
šedá | 34. hedvábná tmavě šedá | 35. Noir sublime | 36. tmavě šedá ultra matná

70 71

Barevné provedení

BAREVNÉ PROVEDENÍ OKEN A DVEŘÍ
ZE DŘEVA
Transparentní barvy
borovice, modřín

Transparentní barvy
meranti

Borovice*

Jasný dub

Borovice stará

Borovice*

Jasný dub

Borovice stará

Hnědý čokoládový

Mahagon

Teak

Hnědý čokoládový

Mahagon

Teak

Ořech

Palisander

Ořech

Palisander

Krycí barvy
Borovice, modřín, meranti

Volitelné barvy

Bílá

Jakákoliv barva RAL

Hnědá

*Barva není k dispozici u dveřích hladkých

BAREVNÉ PROVEDENÍ HLINÍKOVÝCH
VÝROBKŮ
Základní barvy

Bílá

Paleta RAL

Hnědá

RAL 9006

Jakákoliv barva RAL

Dýha*

1-N

2-N

3-N

4-N

5-N

6-N

7

8

9-N

10 - N

11 - N

12 - N

13 - N

14

15 - N

16 - N

17

18

19

20 - N

21

22 - N

23

24

25

26 - N

27

28 - N

29 - N

30 - N

N - Dýhy dostupné pro překryvné dveře
31

32

33

34

*(neplatí pro dveře HST, ST a protipožární)

Lakované imitace dřeva

Zlatý dub

Ořech

Mahagon

Mahagon
sapeli

Ořech vein

Borovice

Jedle

Buk

Třešeň

Prezentované barvy jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečných barev
Dýha | 1. zlatý dub | 2. ořech | 3. winchester | 4. mahagon | 5. bahenní dub | 6. tabasco | 7. antracit | 8. bílá | 9. krémová bílá | 10. hnědá | 11. antický dub |
12. macore | 13. siena noce | 14. siena rosso | 15. pruhovaná douglaska | 16. horská borovice | 17. oregon III | 18. rustikální dub | 19. rubínová | 20. červeno
hnědá | 21. platina crown | 22. zelená | 23. tmavě zelená | 24. kobaltová modrá | 25. modrá | 26. kartačovaný hliník | 27. světle šedá | 28. agátově šedá |
29.stříbrnošedá | 30. stříbrnošedá hladká | 31. bazaltově šedá | 32. bazaltově šedá hladká | 33. křemenová šedá | 34. hedvábná tmavě šedá
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GARÁŽOVÁ
VRATA | ROLETY |
LÁTKOVÉ ROLETY |
PLISOVANÉ
LÁTKOVÉ ROLETY

Sekční vrata

SEKČNÍ TEPLÁ VRATA
DK-GP Thermo 60 NOVINKA

Hladký DK-GP Thermo
Hladký panel DK-GP Thermo s tloušťkou 60 mm kromě
vynikajících tepelně izolačních vlastností zaručuje stylový
a elegantní vzhled vrat.

4

6

5
3

2

1

Konstrukce Hladkého panelu
Panel s tloušťkou 60 mm je vyplněn bezfreonovou polyuretanovou pěnou a
tvoří ho pozinkovaný ocelový plech. Trvanlivost a protikorozní ochranu zajišťuje
vhodně zvolený povlak nanášený na povrch plechu. Výška panelu může být
500 nebo 610 mm. Panel se vyznačuje vynikající tepelně izolační schopností
(součinitel prostupu tepla: U = 0,34W/m2K).

1. Povlak z polyesteru | 2. Základní povlak/podkladový nátěr | 3. Pozinkovaná ocel Z 225 | 4. Polyuretanová pěna | 5. Pozinkovaná ocel
Z 100 | 6. Základní povlak/podkladový nátěr.

VEDENÍ LHF

MALOVANÉ KOVÁNÍ

Kování LHF se používá v případě, kdy má nadpraží výšku od 220
mm do 350 mm. Torzní pružiny se montují z přední strany u
nadpraží, vrata mají dvojité vodorovné vodicí kolejnice.

Kování panelů a závěsy v bílé barvě (RAL 9016) jsou přizpůsobené
vzhledu panelů a tak zaručují estetický vzhled vrat uvnitř garáže.

SEKČNÍ VRATA

VRATA S PANELEM 40mm

HLADKÝ PANEL
DK-GP

S VYSOKÝM PROLISEM
DK-WPP

S PROLISEM
DK-PP
5

PROFIL PANELU

3

4

3

2
1

Panel s tloušťkou 40 mm je vyplněn bezfreonovou polyuretanovou pěnou
a tvoří ho pozinkovaný ocelový plech s tloušťkou 0,5 mm. Výška panelu
může být 500 nebo 610 mm. Panel se vyznačuje vynikající tepelně izolační
schopností (součinitel prostupu tepla U = 0,54 W/m2K).
Vysokou úroveň ochrany proti korozi poskytují zinko-hliníkové slitiny natírané
na povrch metodou ponoření. Nízká váha panelu se odráží v nízké celkové
váze brány, což usnadňuje její každodenní obsluhu.

1. Ochranná fólie | 2. Organická vrstva
3. Galfan | 4. Oceľ | 5. Polyuretánová pěna

VEDENÍ

VEDENÍ ST

VEDENÍ LHF

VEDENÍ LHR

Vedení ST se používá v případě, kdy
je výška nadpraží minimálně 350
mm. Torzní pružiny se montují z
přední strany u nadpraží, vrata mají
jednoduché vodorovné vodicí kolejnice.

Kování LHF se používá v případě, kdy má
nadpraží výšku od 220 mm do 350 mm.
Torzní pružiny se montují z přední strany u
nadpraží, vrata mají dvojité vodorovné vodicí
kolejnice.

Kování LHR lze použít, pokud je výška nadpraží
minimálně 100 mm (pro ručně ovládaná vrata)
nebo 150 mm (pro automaticky ovládaná vrata).
Torzní pružiny se montují na konci vodorovných
vodicích lišt, vrata mají dvojité vodorovné vodicí
kolejnice.
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POHONY

PRO SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA
Somfy Dexxo Optimo | Somfy Dexxo Pro
DOSTUPNÝ U VRAT S PANELEM 40 / 60 MM

Moderní, snadno programovatelný a spolehlivých
systém automatického ovládání vrat. Vybavení pohonu
zahrnuje mechanismus pomalého dovírání pancíře.

Marantec Comfort 260 | Comfort 270
DOSTUPNÝ U VRAT S PANELEM 40 MM

Intuitivní pohon pro vrata, který spolupracuje s
libovolným množstvím dálkových ovladačů. Umožňuje
programování: částečné otevření vrat, rychlost otevírání
a 3-minutové osvětlení garáže.

Master
DOSTUPNÝ U VRAT S PANELEM 40 MM

Motor MASTER pro vrata s povrchem do 7 m. Motor
má výkon 600N. Má funkci automatického zamykání
a možnost nastavení síly otvírání a zavírání. V hlavě
pohonu je namontována lampa.

LiftMaster
DOSTUPNÝ U VRAT S PANELEM 40 / 60 MM

Boční pohon je ideálním řešením pro vrata tam, kde
není pod stropem dostatek místa. Je určen pro montáž
přímo na hřídel (boční stěna min. 220 mm).

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ LiftMaster
PŘÍKLADOVÉ VYBAVENÍ
FOTOBUŇKY

4-KANÁLOVÝ OVLÁDAČ

V případě zjištění překážky fotobuňky,

Umožňuje bezdrátové ovládání vrat.

které jsou připojeny k pohonu
Liftmaster, zastaví uzavírání vrat.

KABELOVÝ NÁSTĚNNÝ
VYPÍNAČ

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTOR

Umožňuje ovládat vrata dálkovým

Umožňuje ovládání vrat v případě

ovládáním upevněným na stěně.

výpadku dodávky elektrické energie.

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ MARANTEC
PŘÍKLADOVÉ VYBAVENÍ
FOTOBUŇKY

OVLÁDÁNÍ

V případě zjištění překážky v prostoru

Dvoukanálové a čtyřkanálové dálkové

pohybu pancíře vrat fotobuňky, které

ovladače

jsou připojeny k pohonu Marantec,
zastaví jejich zavírání.

OVLÁDAČ DO ZÁSUVKY V
AUTĚ

KÓDOVACÍ KLÁVESNICE
Klávesnice se montuje na venkovní

Ovladač, který řídí automatická vrata, je

straně garáže a umožňuje ovládání

určen k zapojení do zásuvky automobi-

vrat.

lového zapalovače.

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ SOMFY
PŘÍKLADOVÉ VYBAVENÍ
FOTOBUŇKY

OVLÁDÁNÍ

V případě zjištění překážky v prostoru

Dvoukanálový a čtyřkanálový dálkový

pohybu pancíře vrat fotobuňky, které

ovladač slouží k ovládání vrat s

jsou připojeny k pohonu Somfy, zastaví

automatikou Somfy.

jejich zavírání.

KÓDOVACÍ KLÁVESNICE RTS

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTOR

Montuje se na venkovní straně garáže

Umožňuje ovládání vrat v případě

a umožňuje ovládat vrata pomoci

výpadku dodávky elektrické energie.

zadaného digitálního kódu.

(Nabitý akumulátor pokryje spotřebu
energie pro 4 – 7 cyklů).
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SERVISNÍ DVÍŘKA
vložené do garážových vrat
Garážová vrata vyrobená z panelů o tloušťce 40 mm je možné vybavit servisními dvířky, které umožňují pohodlné používání garáže bez
nutnosti otevření celé brány. Servisní dvířka jsou dostupná u garážových vrat s ručním a elektrickým pohonem.

NÍZKÝ PRÁH 30 MM

SAMOZAVÍRAČ

OCHRANA

KLIKA S KLÍČĚM

Snížený práh nevytváří
zatěžující překážku.

Zajišťuje lehký a tichý chod.

Snižuje riziko nehody.

Ergonomická a estetická
klika se zámkem, vybavená
sadou 3 klíčů.

RENOVAČNÍ PROFIL
Při montáži sekčních garážových vrat v místnosti, kde není nadpraží nebo ostění, nebo v případě, že tyto prvky jsou rozměrově
příliš malé, je třeba použít tzv. renovační profil.
Renovační profil spojuje v sobě konstrukční funkce, které umožňují bezpečné a trvanlivé osazení vrat. Je také maskovacím
prvkem, který zlepšuje vnější vzhled garážových vrat.

V naší nabídce jsou dostupné renovační profily ve dvou rozměrech, takže je můžete použít v různých situacích při montáži. Renovační
profil je k dispozici ve všech barvách RAL a dýh.

BOČNÍ GARÁŽOVÉ DVEŘE
Boční garážové dveře DAKO představují vynikající řešení pro garáže, jejich užitková funkce překračuje standardní parkování vozidel.
Boční garážové dveře usnadňují přístup do garáže bez nutnosti otevírání garážových vrat. Díky identickému vnějšímu vzhledu
garážových dveří a garážových vrat si celek fasády uchovává jednolitý charakter.
DÝHOVANÉ

LAKOVANÉ V BARVÁCH RAL

1

Zvenku

Zevnitř

Zvenku

Z vnější strany jsou rám, křídlo a výplň dýhované.
Z vnitřní strany jsou rám, křídlo a výplň lakované v
barvách RAL.

Zevnitř

Rám a křídlo jsou z vnější strany i z vnitřní strany
lakované stejnou barvou RAL. Výplň z vnitřku je bílá.

2

1. VÝPLŇ KŘÍDLA

2. RÁM KŘÍDLA - „TEPLÝ“ PROFIL

Výplň garážových bočních dveří je vyrobena z panelů s tloušťkou

Rám křídla vyrobený z hliníkového profilu s tloušťkou DA 65 mm

40 mm vyplněných polyuretanovou pěnou, která je uzavřená

(3-komorový profil s tepelně izolační vložkou).

v ocelovém pozinkovaném plechu s tloušťkou 0,5 mm. Výška
panelu může být 500 nebo 610 mm.

VYBAVENÍ

BOČNÍCH GARÁŽOVÝCH DVEŘÍ
KLIKA S DLOUHÝM
ŠTÍTEM

VLOŽKA ZÁMKU

Klika je opatřena mechanismem,

klíči v sadě.

Vložka je k dispozici se třemi

který je skrytý pod elegantním
krytem.

POVRCHOVÉ ZÁVĚSY
Dvojkřídlý povrchový závěs s

JEDNOBODOVÝ
ZÁMEK

vysokou nosností, nastavitelný ve

Západkový - zásuvkový

třech rovinách.

zámek.
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BAREVNÉ PROVEDENÍ VRAT A DVEŘÍ
SEKČNÍ VRATA 40 - DK-GP

Bílá

Hnědá

Antracit
wrinkle

Šedá
Antracit

Stříbrná

Zlatý dub

Ořech

Winchester Dub
bahenní

Ořech

RAL,
RAL
struktura

Volitelné
barvy*

Ořech

RAL,
RAL
struktura

Volitelné
barvy*

SEKČNÍ VRATA 40 - DK-WPP

Bílá

Hnědá

Šedá
Antracit

Stříbrná

Zlatý dub

SEKČNÍ VRATA 40 - DK-PP

Bílá

Hnědá

Šedá
Antracit

Stříbrná

Zlatý dub

SEKČNÍ VRATA 60 - DK-GP Thermo

Bílá

RAL**

RAL struktura**

Šedá
Antracit
(dýha)

RAL,
RAL
struktura

Volitelné
barvy*

** v základních barvách (bez perlových a fluorescenčních)

Ostatní barvy panelů garážových vrat dk-gp, dk-wpp,
Dk-pp s panelem 40 a panelem 60mm.
I cenová skupina – termín realizace 2 týdny – barvy:

Zlatý dub*

Ořech*

Tmavě šedá

Winchester

Dub bahenní Tmavě šedá
hedvábná

Mahagon

Stříbrnošedá Hnědá

Bazaltově
šedá

Křemenově
šedá

Bílá

Horská
Borovice

Macore

Siena Noce

Platina
Crown

Siena Rosso

Krémová bílá Bělený dub

*dýha dostupná pro vrata s tloušťkou panelu 60 mm
II cenová skupina – termín realizace 4 týdny – barvy:

Zelená

Tmavě zelená Světle šedá

Tabasco Teak Oregon III*

Bazaltově
šedá hladká

Agátově šedá Douglaska
pruhovaná

Tmavě
modrá

Stříbrnošedá Rubínová
hladká*
červená*

Jasný
dub

*před objednáním kontaktujte prosím naše obchodní oddělení pro určení dostupnosti dýh

Rustikální
dub

SEKČNÍ
PRŮMYSLOVÁ VRATA
Průmyslová vrata, přizpůsobená intenzivnímu využívání jsou vyráběna z vysoce kvalitních a odolných materiálů.
Vodící lišty, závěsy, 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 je vyrobeno z černé gumy.
Tíha pláště vrat je vyvážena pomocí zkrutných pružin. Vrata jsou vybavena vysoce kvalitními pohony řízenými
ručně nebo ovladačem.
Rozdělení vrat podle druhu vedení:
ST – standardní vrata:
• zkrutné pružiny jsou montovány zepředu
• nadpraží N ≥ 350 mm
LHR – vrata se sníženým 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 vraty)

U průmyslových vrat je používán průmyslový panel PPp s vodorovným prolisem v bílé (RAL 9010) nebo hnědé
barvě (RAL 8014).
Panel PPp lze nahradit prosklením po celé šířce vrat. Vrstvené sklo v hliníkovém rámu v barvě eloxovaný hliník je
vyplněno dvojitým pevným (bezbarvým) polykarbonátem.

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.
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KONSTRUKCE ROLOVACÍCH
GARÁŽOVÝCH VRAT
Rolovací garážová vrata DAKO jsou vyrobena výhradně
z hliníku. Standardně jsou vybaveny skříní umístěnou na
překladu, ve které je hřídel s pohonem. Rolovací vrata mají
pancíř o tloušťce 18,5 mm vyplněný polyuretanovou pěnou.

HLINÍKOVÝ PANCÍŘ

PROSKLENÝ HLINÍKOVÝ PANCÍŘ

VENTILAČNÍ HLINÍKOVÝ PANCÍŘ

Je vyrobený z profilů s dvojitou stěnou s

Prosklený profil umožňuje prosvětlení

Profil s ventilačními otvory poskytuje

polyuretanovou pěnou uvnitř. Silný, lehký

garáže.

dodatečné větrání.

a odolný proti povětrnostním vlivům,
poskytuje pohodlí a bezpečnost.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Rolovací vrata jsou k dispozici v pěti

ZÁKLADNÍ BARVY

Světle hnědá, Hnědá. Na žádost klienta

standardních barvách: Bílá, Šedá, Béžová,
můžeme vrata dodat i v jiných barvách za
příplatek: Tmavé dřevo, Ořech, Zlatý dub,
Stříbrná, Černá, Krémová, Červená, Tmavě
zelená, Světle zelená, Bílá, Tmavě modrá i Šedá
antracit.

Bílá
9010

Šedá
7038

Béžová
1013

Hnědá
8077

Světle hnědá
8014

OSTATNÍ KOMPONENTY VRAT
(SKŘÍNKA, VODÍCÍ LIŠTY, SPODNÍ
LIŠTA) JSOU DOSTUPNÉ V
NÁSLEDUJÍCÍCH BARVÁCH:

DODATEČNÉ BARVY

Tmavé dřevo

Tmavě zelená
6009

Ořech

Světle zelená
6021

Zlatý dub

Bílá
9001

Stříbrná
9006

Černá
9005

Tmavě modrá Šedá antracit
5011
7016

Červená
3003

Krémová
1015

•
•
•
•
•

Bílá – RAL 9010
Šedá – RAL 7038
Hnědá RAL 8077
Béžová – RAL 1013
Paleta RAL (za příplatek)

VYBAVENÍ
KLÍČOVÝ VYPÍNAČ

KLÁVESOVÝ VYPÍNAČ

Klíčový vypínač je standardně

Slouží k ovládání pohonu vrat,

montovány na vnější straně

montovány uvnitř garáže.

budovy. Umožňuje ovládání
rolovacích vrat pomocí klíče.

OVLÁDAČ AXROLL
(MOŽNOST)

KLIKA PRO NOUZOVÉ
OTEVÍRÁNÍ VRAT

Umožňuje zapojení fotobuňky,

Klika pro nouzové otevírání vrat v

bezpečnostní brzdy a ovládání vrat

případě výpadku napájení.

pomocí dálkového ovládání.

FOTOBUŇKA (MOŽNOST)
V případě detekce překážky

BEZPEČNOSTNÍ BRZDA
(MOŽNOST)

bezpečnostní zařízení připojené

Brání volnému pádu pancíře vrat v

k pohonu zastaví zavírání vrat

případě selhání motoru. (používá se

(používá se s ovládačem Axroll).

s ovládačem Axroll).
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Curtain walls

PŘEDOKENNÍ
ROLETY

Řada předokenních rolet je určena zejména pro stávající stavby,
ale lze je použít také v novostavbách. Roletový box se montuje na
straně fasády domu – přímo na ni nebo v okenním otvoru.
Roletový box může být:
•

kulatý – v systému DK-RZO,

•

půlkulatý – v systému DK-RZP,

•

pětiúhelníkový – v systému DK-RZS.

V systémech DK-RZO, DK-RZP, DK-RZS nabízíme také verzi se sítí
proti hmyzu, která se navíjí do roletového boxu společně s roletou.

PODOMÍTKOVÉ
ROLETY

Podomítkové rolety se používají především pro novostavby, ale
také pro stávající objekty po provedení nezbytných změn v místě

1

2

překladů. Roletový box se montuje na venkovní straně okna pod
povrchem fasády, a díky tomu tvoří neviditelnou součást rolety.

7
4
3

2

6

8

5

1

7

Roleta DK-RZS

4
3

1. Skříňka rolety | 2. Navinovací trubka | 3. Pancíř | 4. Revizní
klapka | 5. Spodní lišta | 6. Vodící lišta | 7. Síť proti hmyzu
(možnost)

5
6

Roleta DK-RSP
1. Skříňka rolety | 2. Navinovací trubka | 3. Pancíř | 4. Revizní klapka |
5. Spodní lišta | 6. Vodící lišta | 7. Omítkový profil | 8. Síť proti hmyzu
(možnost)

NADOKENNÍ
ROLETY

V případě použítí nadokenní rolety, by mělo být rozhodnutí o jejím
použití uskutečněné ve fázi projektování stavby nebo v okamžiku
montáže, která bude odpovídajícím způsobem přizpůsobena
rozměrům okenních výplní ve stávajících budovách.
Architekt při rozhodování o nadokenních roletách musí zvětšit
výšku okenního otvoru o daný rozměr roletového boxu. Montáž
rolety se provádí ve dvou fázích. V první řadě se roleta namontuje
do okna a následně se tento komplet namontuje do okenního
otvoru.

1

2

7

9

8
3

4

6
5

Roleta DK-RNB
1. Skříňka rolety | 2. Navinovací trubka | 3. Pancíř | 4. Revizní klapka
| 5. Spodní lišta | 6. Vodící lišta | 7. Adaptační profil | 8. Omítkový
profil | 9. Síť proti hmyzu (možnost)

VYBAVENÍ VENKOVNÍCH ROLET
Venkovní rolety mohou být vybaveny kabelovými nebo rádiovými motory. Oba motory jsou dostupné s možností detekce překážky. Toto řešení umožňuje identifikovat nedostatky v práci pohonu rolety, zastavením provozu
motoru.
UZAMYKACÍ ZÁVĚS

AUTOMATICKÉ ZÁPADKY

Dodatečná ochrana rolety proti

Umožňují zablokování roletového pancíře

zvednutí pancíře. Používá se v

v uzavřené pozici. Používají se v roletách

roletách s automatickým ovládáním.

s ručním ovládáním. K zablokování
dochází automaticky v okamžiku úplného
spuštění roletového pancíře.

RUČNÍ ZÁPADKY

ROZVOROVÝ ZÁMEK

Umožňují uzamčení roletového

Dodatečná ochrana rolety proti zvednutí

pancíře v uzavřené pozici. Používají

pancíře. Používá se v roletách s ručním

se v roletách s ručním ovládáním. Po

ovládáním.

úplném spuštění roletového pancíře
dojde ručním vysunutím západek k
uzamčení.

OVLADAČ 30 KANÁLOVÝ
DC 2160

STĚNOVÝ OVLADAČ DC 1801

Díky technologií vysílač má mož-

Saténový povrch, velká obrazovka a

nost ovládání až 30 rolet. Existuje

moderní design tvoří ideální prvek pro

možnost vypnutí neaktivních kanálů.

místnosti s vysokým standardem.

Vysílač ve formě stěnového přepínače.

Ovladač je dostupný také v 2 kanálové verzí, a také v barvě černé nebo
bílé.

DÁLKOVÝ OVLADAČ 15
KANÁLOVÝ DC 1602

5-KANÁLOVÝ DÁLKOVÝ
OVLADAČ - II GENERACE

Dálkový ovladač s LCD displejem,

Pětikanálový dálkový ovladač Každý

je opatřen magnetickým úchytem.

kanál může ovládat jednu roletu nebo

Každý kanál může ovládat jednu

skupinu až 20 rolet. Dosah práce až 200

roletu nebo skupinu až 20 rolet.

m v otevřeném prostoru a do 35 m v

Ovládač je dostupný také ve verzi 1

místnostech.

kanálové.

NADOMÍTKOVÝ VYPÍNAČ KLÍČOVÝ

PODOMÍTKOVÝ VYPÍNAČ KLÁVESOVÝ

Je určen k ovládání pohonu

Je určen k ovládání pohonu

rolety, používá se v předokenních,

rolety, používá se v předokenních,

podomítkových a nadokenních

podomítkových a nadokenních roletách.

roletách.

BAREVNÉ PROVEDENÍ PANCÍŘŮ
ZÁKLADNÍ BARVY

39|45| Bílá

39|45| Stříbrná

39|45| Krémová Bílá

39|45| Slonová kost

39|45| Šedá

39| Tmavě béžová

39|45| Béžová

39|45| Tmavě hnědá

39|45| Hnědá

39|45| Šedá
antracitova

BARVY IMITUJÍCÍ DŘEVO

39|45| Tmavé dřevo

39| Světlé dřevo

39|45| Zlatý dub

39|45| Mahagon

39|45| Ořech

39|45| Bahenní dub 39|45| winchester

OSTATNÍ BARVY

39| Žlutá

39| Červená

39| Bazaltově šedá

39| Zelená

39| Jedlově
zelená

39| Modrá

39| Bordová

39| Černá

39| Křemenová šedá

Prezentované barvy jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečných barev.
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VOLNĚ VISÍCÍ ROLETY
V systému volně visících rolet se roleta zatahuje a
vytahuje navíjením na hřídel pomocí řetízku. Volně
visící rolety neposkytují celkové zastínění místnosti,
protože nepřiléhají přímo ke stěně, ani k oknu. Část
světla přes boční mezery proniká do místnosti.

SYSTÉM DK-MAJA
Systém DK-MAJA je určen k montáži na okenních křídlech s malou
plochou, kde šířka rolety nepřekračuje 170 cm.

SYSTÉM DK-BLANKA
Systém DK-BLANKA je používán pro okna
s velikostí až 4 m na výšku a 3,2 m šířky

SYSTÉM DK-STELLA
Systém DK-STELLA se používá v situacích, kdy šířka rolety
nepřesáhne 120 cm. V roletě DK-STELLA se používá látka typu
Den / Noc.

ROLETY V PVC KAZETĚ
V systému rolet v PVC kazetě se roleta zatahuje a
vytahuje navíjením na hřídel ukrytou v estetické
plastové kazetě. Látka rolety se pohybuje v plastových
vodících lištách, přiléhá těsně k okennímu rámu a
poskytuje tak úplné zatemnění místnosti.

SYSTÉM DK-NINA
Látková roleta s plastovou kazetou a plastovými vodícími
lištami. Kazety a vodící lišty jsou dostupné pouze v bílé barvě.
Maximální rozměry kazety jsou: 1700 mm x 1500 mm.
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ROLETY V PVC KAZETĚ

SYSTÉM DK-IGA
Látková roleta s plastovou kazetou a plastovými vodícími lištami.
Kazeta a vodící lišty jsou k dispozici v barvách imitujících dřevo.
Maximální rozměry kazety jsou: 1700 mm x 2200 mm.

SYSTÉMY DK-KLARA I DK-ROMA
Látková roleta s plastovou kazetou a plastovými vodícími lištami.
V roletě DK-KLARA se používá látka typu Den / Noc. Maximální
rozměry kazety jsou: 1500 mm x 2200 mm.

ROLETY V HLINÍKOVÉ KAZETĚ
V systému rolet v hliníkové kazetě se roleta zatahuje
a vytahuje navíjením na hřídel ukrytou v estetické
hliníkové kazetě. Látka rolety se pohybuje v hliníkových
vodících lištách, přiléhá těsně k okennímu rámu a
poskytuje tak úplné zatemnění místnosti.

SYSTÉM DK-LUISA
Systém se používá u oken s velkou plochou, doporučuje se
zejména pro kanceláře, hotely, konferenční místnosti a prostory s

SYSTÉM DK-VERA
Látková roleta s hliníkovou kazetou a vodící lištou, určená
pro otvíravá a sklopná okna. Maximální rozměry rolety jsou
následující: 1700 mm x 2200 mm.

audiovizuální projekcí.

VZORY LÁTEK PRO LÁTKOVÉ ROLETY*

ny gładkieHladké
Tkaniny
– poliester
gładkie
100%
– poliester
– grupa
cenowa
100%
–Igrupa
cenowa
látky
– 100%
polyester
- Cenová
skupina
I I

A1

A1
A2

A2
A3

A3
A4

A4
A5

A5
A6

A6
A7

B11
B12

B21
B12

A7
A51

A51

ny podgumowane
Tkaniny podgumowane
– poliester
– poliester
-polyester
grupa cenowa
100%
-IIgrupa
cenowa
II
Pogumované
látky – 100%
100%
- Cenová
skupina
II a III

B5

B5
B6

B9
B6

B9
B10

B11
B10

B21

ny żakardowe
Tkaniny
– poliester
żakardowe
100%
– poliester
-polyester
grupa cenowa
100%
-IIgrupa
cenowa
Žakárové
látky -100%
- Cenová
skupina
II II

C10

C11
C10

C11
C12

C13
C12

C14
C13

C14

Tkaniny
żakardowe
Tkaniny
– polyester
żakardowe
100%
– polyester
– grupa cenowa
100%–IIgrupa
i III cenowa II i III
ny papierowe
Tkaniny
– papier
papierowe
– papier –
impregnowany
grupa
–IIgrupa
cenowa
II
Papírové
látkyimpregnowany
– impregnovaný
papír -cenowa
Cenová
skupina
II a III
Žakárové látky -100% polyester - Cenová skupina II a III

C28

C28
C29

C31
C29

E4

C31

E11
E4

E11

ny deseniowe
Tkaniny
– grupa
deseniowe
cenowa
–IIgrupa
i III skupina
cenowa
Dekorativní
látky
- Cenová
II IIa iIIIIII

D8

D8
D9

D11
D9

D11
D14

D14
D20

D20
D24

D24
D25

D25

* Plná paleta barev je dostupná na stránce www.dako.eu
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VZORY LÁTEK DEN / NOC
PRO LÁTKOVÉ ROLETY*

DN1
DN1

DN2
DN2

DN3
DN3

DN4
DN4

DN5
DN5

DN6
DN6

DN7
DN7

DN8
DN8

DN13

DN14

DN15

DN16

DN12

DN13

DN14

DN11

DN12

DN17
DN17

DN18
DN18

DN19
DN19

DN20
DN20

DN9

DN10

* Plná paleta barev je dostupná na stránce www.dako.eu

DN15

DN11

DN10

DN9

DN16

TYPY SÍTÍ PROTI HMYZU
OKENNÍ SÍŤ PROTI HMYZU

SÍŤ PROTI HMYZU DO DVEŘÍ

Rámová okenní síť proti

Dveřní síťka proti hmyzu je určena

hmyzu je mezi zákazníky

pro montáž do vstupních nebo

populárním řešením. Síť se

balkonových dveří. Konstrukce síťky

montuje k rámu okna pomocí

umožňuje její sezónní demontáž.

otočných háčků.

POSUVNÁ SÍŤ PROTI HMYZU

ROLOVACÍ SÍŤ PROTI HMYZU

Posuvné sítě proti hmyzu jsou

Rolovací síť proti hmyzu je

to plastové síťky natažené

moderní řešení konstrukčně

na hliníkový rám a vybavené

navazující na vnitřní rolety. Síť

kolejnicemi umožňujícími jejich

proti hmyzu je vybavena kazetou a

vodorovné posouvání.

bočními kolejnicemi.

BARVY

Bílá

Čokoládově
hnědá

Tmavě hnědá

Okenní síť proti hmyzu

Antracit

Zlatý dub

Ořech

Mahagon

BARVY SÍTĚ

Winchester

Prohlédněte si
další barvy ze
vzorníku RAL

*

Síť proti hmyzu do dveří
Rolovací síť proti hmyzu
Posuvná síť proti hmyzu
*jen pro boční rolovací sítě proti hmyzu

Černá

Šedá
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PLISOVANÉ LÁTKOVÉ ROLETY
Plisované rolety jsou elegantním, univerzálním a funkčním řešením, které poskytuje prostoru jedinečný vzhled.
Chrání interiér před nadměrným slunečním zářením, díky nastavení stupně zastínění nebo průniku přírodního
světla. Poskytují komfort a intimitu, díky zastínění okna před pohledy zvenčí. Široký výběr barev, textilií, a snadná
instalace činí z plisovaných rolet vynikající řešení pro klasické i moderní interiéry.
PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Plisovaná roleta je vedena pomocí šnůrky, je montována
v jedné rovině s okenním rámem, díky čemu neomezuje
plné otevření okna. Řešení dovoluje zastínit okno v
libovolné poloze, díky přesouvaní látky směrem nahoru,
dolů nebo na střed.

MOŽNOSTI MONTÁŽE

VERTIKÁLNÍ OKNO

STŘEŠNÍ OKNO

BOČNÍ VODÍCÍ LIŠTA

DOSTUPNÉ MODELY LÁTEK
Skupina I
Hladké látky v mnoha moderních barvách poskytují místnosti jedinečný vzhled. Díky speciální perlové vrstvě ze strany skla odráží okolo
60% slunečního záření.

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

Skupina II
Látky s unikátní strukturou, které umožňují přizpůsobení interiéru k individuálnímu očekávání zákazníka. Speciální reflexní vrstva ze strany
skla odráží okolo 60% slunečního záření.

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

Skupina III
Metalické látky imitující hedvábné tkaniny jsou velmi

Látka strukturou připomínající bambusové rohože

působivým řešením, které poskytuje oknům exkluzivní

dokonale ladí se stylizovanými interiéry.

a moderní vzhled.

P30

P31

P32

P33

P40

P41

P42

P43

Skupina IV

Barevné provedení profilů

Zatemňující látky zabraňují nežádoucímu průniku

Ve své nabídce máme pevné profily s výškou 19 mm v široké škále

světla do místnosti. Použití speciálních bočních

barev:

vodících lišt umožňuje prakticky úplné zatemnění.

antracit

hnědá
P50

P51

P52

béžová

černá
eloxovaná

bílá

ořech

P53
stříbrná
eloxovaná

winchester

zlatý dub
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INTELIGENTNÍ
SYSTÉMY

Inteligentní systémy řízení domu umožňují pohodlné, centrální a bezdrátové ovládání elektrických
systémů v domě, v kanceláři, škole a jiným objektech a také poskytují přístup k informacím o stavu
příslušných zařízení.
Schopnost řídit systém pomocí počítačů, tabletů a smartfonů s přístupem k Internetu poskytuje plnou kontrolu nad domem
téměř odkudkoli na světě.

•
•
•

Výhodné, integrované a bezdrátové ovládání domovních přístrojů
Jednoduchý přístup k informacím o stavu přístrojů ( např. otevřené / zavřené)
Ovládání a přístup k informacím z každého místa pomocí zařízení s přístupem k internetu.

1

VYBERTE SI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ:

DAKO-SMART HOME
Univerzální systém, který funguje s většinou zařízení dostupných
na trhu. Z-Wave technologie poskytuje širokou škálu systémů,
které mohou být zahrnuty v rámci řízení systému. DAKO Smart
Home spolupracuje mj. s pohybovými senzory, detektory kouře,
termostaty a jinými senzory.

MOŽNOSTI SYSTÉMU

•

Otevírání a zavírání garážových vrat, rolet, markýz a žaluzií

•

Zapínání, vypínání a obsluha jiných zařízení (včetně: domácích spotřebičů bílé techniky, audia a videa, zavlažování,
monitoringu)

•

2

TaHoma
Důsledný výběr prvků systému řízení TaHoma, určený výhradně
pro kontrolu automatických vrat a rolet DAKO.

Řízení alarmů, systémů topení, klimatizačních jednotek,
větrání, osvětlení

MOŽNOSTI SYSTÉMU

•

OVLÁDÁNÍ

Otevírání a zavírání garážových vrat, rolet

•

Dálkové ovládání v reálném čase pomocí bezpečné aplikace

•

pro počítače, tablety a smartphony

OVLÁDÁNÍ

Automatické ovládání po předchozím naprogramování zaříze-

•
•

ní v závislosti na dni, čase, slunečním záření, srážkách a jiných
faktorech

Pomocí ovládacího panelu
Z webových stránek pomocí počítače, tableta a smartphonu

3

DAKO-SMART CONTROL
Moderní centrála začleněna do jednoho zařízení, domácí automatizace řízená bezdrátovým systémem, obsluhován pomocí smartphonu
nebo tableta. Jednoduché možnosti instalace a velké konfigurace umožňují ovládat a řídit, mimo jiné, rolety a garážová vrata. Aplikace pro
ovládání systému je intuitivní a dostupná zdarma.

MOŽNOSTI SYSTÉMU

OVLÁDÁNÍ

•

Otevírání a zavírání vnějších rolet a

•

Dálkové ovládání ze smartphonu nebo tabletu pomocí speciální aplikace

•

•

Rychlé a intuitivní programování scénáře, jehož prostřednictvím se např. rolety mohou

Ovládání vnitřních rolet, látkových

•

Možnost ovládání panelu z libovolného místa na světě, díky připojení se k internetu

garážových vrat

rolet, zavlažovacím systémem, osvětlením domu a zahrady

otevřít v daném čase nebo na určité dny v týdnu
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SNY
POTŘEBUJÍ IDEU...
To je důvod, proč jsme vytvořili HarmonyLine – idea, díky které Váš sen o krásném bydlení se stává
realitou.

Neváhejte kontaktovat našeho obchodního partnera DAKO
a poproste brožuru
HarmonyLine nebo si
prohlédněte webovou
stránku
www.dako.eu
HarmonyLine je unikátní idea společného projektování oken, dveří,

vrat a rolet, díky které je stavební truhlářství přizpůsobeno individuálnímu
charakteru budovy.

PŘÍKLADOVÉ KOMPOZICE
HarmonyLine

1A

4A

7A

KOMPOZICE EUNIKA

KOMPOZICE NILA

KOMPOZICE LILLA

10A
KOMPOZICE TAIDA

. . . I D E Y Ž I J Í D Í KY D E TAI LŮ M
Série HarmonyLine obsahuje 12 kompletních kompozic řady HarmonyLine,
12 hotových kompozic připravených našimi návrháři
5 barevných variací
3 materiály: PVC, HLINÍK, DŘEVO.

100 101

PB 102

102 103

OKNA | ROLETY | DVEŘE | GARÁŽOVÁ VRATA
PVC | DŘEVO | HLINÍK

Každý den,
kdekoli na
světě ...
tisíce lidí prověřuje výrobky DAKO v nejnáročnějším testu: v
laboratoři každodenního užívání.
Uživateli výrobků DAKO jsou mimo jiné obyvatele moderního
a exotického Japonska, historických hlavních měst Evropy, a
také chladného dalekého severu a horkých oblastí Jižní
Ameriky.

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
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