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DAKO fönsterfabrik

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR SEDAN 1994
Kvalitet

Innovation

Avancerad teknologi

Professionellt nätverk av affärspartner

DAKO har en lång historia fylld av
förbättringar med mål att förstå kundernas behov och anpassa sig till
deras förväntningar.
Sedan 1994 har DAKO tillverkat högklassiga snickerier
i PVC, trä, aluminium och stål och samtidigt utökat sitt
utbud genom att anpassa det till kundernas förväntningar som ändras hela tiden. Företaget tar hand om kvalitet och precision av produkternas utformning genom
att effektivisera tillverkningsprocesser tillsammans
med utveckling av olika moderna teknologier. Det utbildar sina medarbetare hela tiden, satsar på utveckling
och expanderar verksamheten till allt fler utländska
marknader.

DAKO:s framgång bevisas av miljoner sålda fönster och
många nöjda kunder över hela världen.

Var finns vi?
Polen, Tyskland, Italien, Norge, Sverige, Frankrike,
Belgien, Tjeckien, Slovakien, Luxemburg, Spanien,
Israel, Tunisien, Mexiko, Japan och ännu fler länder i
hela världen!

Läs mer på sidan 70/71

Erfarenhet

Internationellt omfång

Se en film om DAKO på
www.dako.eu

Priser och
utmärkelser
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Vad vi erbjuder

ALUMINIUM
FÖR DITT HEM
Kompromisslös design
Stora glasningar med ultramodernt utseende
Obegränsat val av färger
Rikt utbud av ytbehandling: mönster, ytstruktur, ytans glans

PASSIVA HUS
I alla DAKO:s aluminiumsystem verkar den stängda bågen vara en enhetlig
yta från utsidan vilket ger ett modernt och elegant utseende.

?

ENERGISMARTA HUS
Kolla lösningar med utmärkta
termiska parametrar.

Frågor?
Rådgivare i DAKO:s affärspartners butiker svarar gärna på dem.
Kontakta din närmaste återförsäljare och upptäck vårt utbud. Listan över våra affärspartner hittar du på www.dako.eu.
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Fönster

FÖNSTER
ENERGIEFFEKTIVITET
MODERN ESTETIK
STORA GLASNINGAR
IINNOVATION
SÄKERHET

DA-90 Thermo

Energieffektivitet, estetik och säkerhet
Fullständig energieffektivitet
Utmärkt estetik
Mycket bra ljudisolering
Ökade maxmått
Extra inbrottsskydd
Referensserie av fönster från DAKO avsedda för användning i hus som
kräver både prestanda och högsta estetiska valör. Dolda beslag som
standard ger fönstrena ett otroligt modernt och elegant utseende och en
sats om 4 inbrottsskydd påverkar konstruktionens säkerhet. Den höga
hållfastheten gör att man kan skapa mycket stora glasytor.

DA-90 Thermo

•
•

•
•
•
•

Uw = 0,8*

Profildjup: 90mm
Bredd av termiskt mellanlägg:
45mm
Maximala mått för dreh-kipp
båge: 1700 mm x 2800 mm
Minimala mått för båge:
520 mm x 420 mm
Bågens maximala area: 3m2
Bågens maximala vikt: 150 kg

Varm TGI-ram i
svart

DA-90 Thermo | Antracit

Trekammars
profil med ett
termiskt mellanlägg

Tre tätningar som
minskar ljudnivå

4 inbrottsskydd

*U-värden beräknade enligt PNEN ISO
10077-1, PN-EN ISO 10077-2 och PN-EN ISO
12631.
U-värde beräknat för referensfönster med
måtten 1230 mm x 1480 mm.
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Fönster

DA-77

Utmärkta termiska egenskaper, bättre tålighet
Mycket bra termisk isolering
Ökade maxmått

Varma aluminiumfönster som gör att man kan skapa mycket stora glasytor.
Avsedda för moderna projekt med höga värmeisoleringskrav.

DA-77

•
•

•
•
•
•

DA-77 | Rubin

Uw = 1,0*

Profildjup: 77mm
Bredd av termiskt mellanlägg:
43mm
Maximala mått för dreh-kipp
båge: 1700 mm x 2800 mm
Minimala mått för båge:
420 mm x 420 mm
Bågens maximala area: 3m2
Bågens maximala vikt: 100 kg

Varm,
fyrakammars
profil

*U-värden beräknade enligt PNEN ISO
10077-1, PN-EN ISO 10077-2 och PN-EN ISO
12631.
U-värde beräknat för referensfönster med
måtten 1230 mm x 1480 mm.

Obegränsat val av
ytbehandling
Släta och strukturella ytor
Tvåfärgad lackering
Speciella effekter utanför RAL-färgkarta

INSPIRATIONER
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Fönster

DA-75/DA-70/DA-65
Tre nivåer för termisk isolering

Rundad båge i serier DA-75 och DA-65
Perfekta för större projekt

1

2

*U-värden beräknade enligt PNEN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 och PN-EN ISO 12631.
U-värde beräknat för referensfönster med måtten 1230 mm x 1480 mm.

Uw = 1,2*

DA-75 | stålblå

DA-75 | Grangrön

Uw = 1,1*

1. DA-75

•
•
•
•
•
•

2. DA-70

•
•

Profildjup: 75mm
Bredd av termiskt mellanlägg:
34mm

•

Maximala mått för dreh-kipp
båge: 1600 mm x 2400 mm

•

Minimala mått för båge:
420 mm x 420 mm

•
•

Bågens maximala area: 3m2
Bågens maximala vikt: 100 kg

Profildjup: 70mm
Bredd av termiskt mellanlägg:
34mm
Maximala mått för dreh-kipp
båge: 1600 mm x 2400 mm
Minimala mått för båge:
420 mm x 420 mm
Bågens maximala area: 3m2
Bågens maximala vikt: 100 kg

3. DA-65

•
•
•
•
•
•

Profildjup: 65mm
Bredd av termiskt
mellanlägg: 24mm
Maximala mått för dreh-kipp
båge: 1600 mm x 2400 mm
Minimala mått för båge:
420 mm x 420 mm
Bågens maximala area: 3m2
Bågens maximala vikt: 100 kg

3

Uw = 1,3*

DA-65 | gyllene ek

*
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Fönster

DA-45

Inomhus system
Perfekt för att bygga avspärrningar inomhus
Ger mycket bra ljudisolering
Skapar modern karaktär inomhus
Ett funktionellt system för att konstruera glaspartier, avspärrningar och
fönster för inomhusbruk. Den perfekta lösningen för att dela upp utrymmet
i offentliga byggnader och kommersiella anläggningar.

DA-45

•
•
•
•
•

Profildjup: 45mm
Maximala mått för dreh-kipp
båge: 1600 mm x 2400 mm
Minimala mått för båge:
420 mm x 420 mm
Bågens maximala area: 3m2
Bågens maximala vikt: 100 kg

DPB-73 Thermo | Valnöt

Uw = 5,8

*U-värden beräknade enligt PNEN ISO 100771, PN-EN ISO 10077-2 och PN-EN ISO 12631.
U-värde beräknat för referensfönster med
måtten 1230 mm x 1480 mm.

Jämför serier
Be en radgivare i butiken om att
förklara skillnader mellan serier.
Kolla ocksa jämförelsen mellan
serierna pa nästa sida 14-15

INSPIRATIONER
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Fönster

TERMISKT
MELLANLÄGG

Uw = 0,8

Uw = 1,0

SYSTEM

EGENSKAP

DA-90 Thermo

DA-77

ANTAL KAMMARE I RAMEN
Ett optimalt antal kammare säkerställer en bättre termisk isolering

3 + Thermo

4

TILLGÄNGLIGA GLASPARTIER
Gör det möjligt att montera speciella glasrutor

23 - 82 mm

21-67 mm

PROFILENS TJOCKLEK
Bagens/ramens djup med nödvändiga matt som paverkar
termiska och akustiska egenskaper hos fönstret

99/90 mm

86/77 mm

3

2

45 mm

43 mm

Rak

Rak

Aluminium, vit,
brun, silver F1

Aluminium, vit,
brun, silver F1

PAKET TYP
Fler kammare i glaspaket ger en bättre termisk isolering

Treglaspaket, 4x18x4x18x4
med varmkant svart TGI

Treglaspaket
4x18x4x18x4

GLASRUTANS U-VÄRDE
Glasrutans lägre U-värde ger en bättre termisk isolering

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

Dolda gångjärn

Standard

PROFIL

STANDARD

TÄTNINGAR RUNT OMKRETS
Fler tätningar ökar fönstrets täthet
BREDD AV TERMISKT MELLANLÄGG
Bredare mellanlägg säkerställer en bättre termisk isolering av profilen
PROFILFORM
Bågens typ avgör fönstrets utseende
HANDTAG
HANDTAG TYP
Ett handtag påverkar fönsterestetik och kan öka säkerhet för de
boende
STANDARD GLASPAKET

ARGONFYLLNING
Ädelgas mellan glasskikten förbättrar den termiska isoleringen
STANDARD FÖNSTERBESLAG
BESLAG TYP
Moderna beslag är pålitliga och säkerställer fönstrets smidiga drift
UTVALDA BESLAG | Kolla och jämför beslagens funktionalitet på sidan 16
DOLDA GÅNGJÄRN

TILLVAL

UTVALDA ENERGIBESPARANDE SPECIALGLAS | jämför glasegenskaper på sidan 18
Treglaspaket 4/18/4/18/4
Värme och ljusinsläpp

(Ug = 0,5 W/m2K)

Treglaspaket 44.4/14/4/14/4
Säkerhet och skydd

(Ug = 0,6 W/m2K)

Treglaspaket 4/14/4/14/33.1
Värme och säkerhet

(Ug = 0,6 W/m2K)

Treglaspaket 44.2/12/6/12/6
Tystnad och säkerhet

(Ug = 0,7 W/m2K)

Fyrglaspaket 4/12/4/12/4/12/4
Maximal energieffektivitet

(Ug = 0,3 W/m2K)

Uw = 1,3

Uw =1,3

Uw = 5,8

DA-65EF

DA-45

3

3

3

3

1

14-61 mm

23-60 mm

4-51 mm

4-51 mm

4-34 mm

84/75 mm

79/70 mm

74/65 mm

74/65 mm

54/45 mm

2

2

2

2

2

34 mm

34 mm

24 mm

30 mm

-

Rundad

Rak

Rundad

Rak

Rak

Aluminium, vit,
brun, silver F1

Aluminium, vit,
brun, silver F1

Aluminium, vit,
brun, silver F1

Aluminium, vit,
brun, silver F1

Aluminium, vit,
brun, silver F1

Treglaspaket
4x18x4x18x4

Treglaspaket
4x18x4x18x4

Treglaspaket
4x18x4x18x4

Treglaspaket
4x18x4x18x4

Enkel

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

6,1 W/m2K

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

- Otillgänglig variant

DA-65

- Tillgänglig variant

DA-70

- standard element

DA-75

Teckenförklaring:

Uw = 1,2

SNABB ÖVERSIKT ÖVER SERIER

Uw = 1,1
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Fönster

BESLAGSELEMENT
KOLLA OCH JÄMFÖR BESLAGENS FUNKTIONALITET

Standard

Dolda gångjärn

2

4

MIKROVENTILATION
Små luftintag i fönster möjliggör en snabbare luftcirkulation
BESLAG MOT INBROTT PÅ BÅGENS HELA OMKRETS
Hindrar mot att bryta upp fönstret
UNIKT INBROTTSSKYDD I DREH-KIPP FÖNSTERBÅGAR
Spärren med dubbelt lås hindrar mot att bryta upp fönstret
INBROTTSSKYDD I DREH-KIPP FÖNSTERBÅGAR
Hindrar mot att bryta upp fönstret
INBROTTSSKYDD I SIDOHÄNGDA OCH UNDERKANTSHÄNGDA FÖNSTERBÅGAR
Hindrar mot att bryta upp fönstret
EXTRA INBROTTSSKYDD
Fler spärrar förbättrar fönsterskydd
FÖRSTÄRKTA BESLAG FÖR BÅGAR UPP TILL 130 KG
Ger bättre och säkrare drift av stora bågar
VRIDSPÄRR I HANDTAGET MED SMIDIG STÄNGNING
Omöjliggör öppning av ett tippat fönster
LÅSBESLAG FÖR BALKONGDÖRR BK
Håller bågen i avstängt läge utan att behöva använda handtaget
LÅSBESLAG FÖR BALKONGDÖRR OCH VRIDSPÄRR MED SMIDIG
STÄNGNING
Kombinerar funktion av balkongspärr och vridspärr i handtag
FÖNSTERLÅS
Omöjliggör att öppna fönster utan att ha en nyckel (bara tiltläge)
ÖPPNINGSBEGRÄNSARE
Förhindrar att bagen slar mot utsaltningarna
FÖNSTERBROMS
Gör det möjligt att lämna bågen öppen i valfritt läge
- standard element

- tillgängligt
element tillval

- otillgängligt element

BESLAGSFUNKTIONER
DOLDA GÅNGJÄRN

STANDARD

När bagen är stängd syns gångjärnen inte vilket
ger fönstren ett väldigt elegant utseende och
hjälper till att halla fönstren rena. Beslagens stora
fördel är enkel justering utan verktyg.

Beslag utrustas med utanpaliggande gangjärn. Varje dreh-kipp fönsterbåge är utrustad med inbrottsspärr. Dessutom är beslaget försett
med vridspärr med lyftanordning i handtaget som säkerställer dess
smidiga funktion.

RÖRELSESENSORER

ÖPPNINGSSÄTT
Enbågiga

Sensorer integrerade med beslag meddelar utvalda system
om fönstrets stängning eller öppning och aktiverar dem enligt
användarens önskemål.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Klimatanläggning – fönsteröppning orsakar automatisk avstängning
av klimatanläggningen och leder till besparningar genom att undvika
ineffektiv drift av anläggningen.

Dreh-kipp fönster

drehfönster

Tvåbågiga

kippfönster
Balkonger

Värmeanläggning – om bagen öppnas, stängs av radiatorn under fönstret. Då undviker man kostnader kopplade till ineffektiv uppvärmning.
Larmsystem – fönsterstatus meddelas till larmsystemet som vid behov aktiverar larmet.
•

Trefunktions sensorer detekterar om fönster är stängt, tippat
eller öppet vilket gör att larmsystemet kan vara aktiverat under
vädring.

•

Sensorerna reagerar inte på rörelser vilket gör att de kan vara
aktiverade även om människor och djur finns hemma.

•

Sensorerna är osynliga utifrån därför inbrottstjuvar inte kan förbereda sig för ett inbrott.

•
•

fönster med rörlig stolpe
DK+RS
fönster med fast stolpe
DK+D
•
•

Dreh-kipp fönster
DK fönster med låg tröskel
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Fönster

GLAS
STANDARD*
Treglaspaket 4/18/4/18/4 med värmeram
TGI

VÄRME OCH LJUSINSLÄPP
Paketet ger ökad solenergi- och ljustransmittans, vilket förbättrar uppvärmning av lokaler och ger bättre
ljusinsläpp.
TEKNISKA PARAMETRAR

Treglaspaket 44.4/14/4/14/4
SÄKERHET OCH SKYDD
Det kännetecknas av högt moståndskraft mot sönderslagning. Utrustat
med ett filter som skyddar mot högenergetiska fraktioner av solljus och UV-strålning.

Total solenergitransmittans: g=50%
Ljusgenomsläpplighet: Lt=70%
Värmegenomgång: Ug= 0,5 W/m2K

*I DA-45 serie monteras en enkel ruta som
standard.

TEKNISKA PARAMETRAR
Säkerhetsklass: P4
Total solenergitransmittans: g=45%

Treglaspaket 4/18/4/18/4

Ljusgenomsläpplighet: Lt=69%
Värmegenomgång: Ug= 0,6 W/m2K

Treglaspaket 4/14/4/14/33.1
VÄRME OCH SÄKERHET
Inre glaset är belagt med folie som
gör att krossat glas hålls ihop, vilket
utesluter risken för skador.
TEKNISKA PARAMETRAR
Säkerhetsklass: 2B2
Total solenergitransmittans: g=47%
Ljusgenomsläpplighet: Lt=70%

Treglaspaket 44.2/12/6/12/6
TYSTNAD OCH SÄKERHET

Fyrglaspaket 4/12/4/12/4/12/4
MAXIMAL ENERGIEFFEKTIVITET

Glasets konstruktion säkerställer hög
motståndskraft mot inbrott och ökad
ljudisolering.
TEKNISKA PARAMETRAR

Tre kammare i fyrglaspaketet säkerställer maximal ljudisolering, vilket gör
paketet idealiskt för passivhus.
TEKNISKA PARAMETRAR

Säkerhetsklass: P2

Värmegenomgång: Ug = 0,3 W/m2K

Ljudisoleringskoefficient Rw=39dB

Total solenergitransmittans: g=33%

Värmegenomgång: Ug= 0,7 W/m2K

Ljusgenomsläpplighet: Lt= 48%

Värmegenomgång: Ug= 0,6 W/m2K

VARMA DISTANSRAMAR
En varm distansram förbättrar
fönstrets termiska egenskaper

Vit

Ljusbrun

Svart TGI

Mörkbrun

Grå RAL 7035,
RAL 7040

HANDTAG
Färg

Vit (RAL 9016)

Brun (RAL 8019)

F1 - Silver matt
STANDARD - ALUMINIUM HANDTAG

HANDTAG MED EN KNAPP

Ett ergonomiskt och estetiskt handtag med
hög hallbarhet, anpassat visuellt till dörrhandtaget. Standard - handtag i aluminium.

För att öppna fönstret måste spärret lossas
genom att trycka, vilket begränsar risken för
en olycka och gör det svårt att passera fönstret.

F4 - Gammalt guld

Tillgängliga färger: Vit, Brun, silver, gammalt
guld, titan.

F2 - Champagne

Tillgängliga färger: Vit, Brun, silver, champagne, gammalt guld, titan, Beslagfärg.

F9 - Titan

Beslagfärg

SECUSTIK® HANDTAG

SECUSTIK® HANDTAG MED NYCKEL

Ett ergonomiskt handtag med en attraktiv,
modern design, tillverkat i aluminium, säkrat
med en mekanism som förhindrar att öppna
fönstret från utsidan. Den indikerar vridning
av handtaget med ett karakteristiskt ljud.

I utförandet med nyckel krävs en nyckel för att
öppna fönstret, vilket begränsar risken för en
olycka och gör det svårt att passera fönstret.
Tillgängliga färger: Vit, Brun, silver, gammalt
guld, titan.

Tillgängliga färger: Vit, Brun, silver, gammalt
guld, titan.
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Skjutdörrar

STORA GLASPARTIER är ett av
kännetecknen för en modern arkitektur.
De ger fasaden ett modernt
utseende, släpper in mer ljus
och förstorar utrymmet visuellt.

SKJUTDÖRRAR
UTRYMME

ELEGANS

KOMFORT

Genom att använda skjut- och vikdörrar mot terrassen integreras, interiören
med omgivningen maximalt medan gränsen mellan hemmet och omvärlden kan
försvinna nästan helt när man bara vill det.
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Skjutdörrar

DA-77 HST/DA-67 HST
Utrymme, prestige, bekvämlighet
•

Maximal prestige och elegans
Bekväm öppning och stängning
Möjlighet att få tröskeln i jämnhöjd med golv

•

En innovativ lösning för enfamiljshus som fungerar baserat på ett lyft-

•

Mycket hög täthet och
isolering
Möjlighet att utföra stora mått
(3300 x 3200 mm)
Möjlighet att transportera i
delar

skjut öppningssystem som lyfter lite bågen som kör på speciella rullar.
Dörrens tröskel kan inifrån sättas i jämnhöjd med golvet. Systemet gör
det möjligt att skapa otroligt stora glasningar vilka säkerställer en mycket
bra belysning inomhus samt ger interiören en rumslig och prestigefylld
karaktär.

Tröskellösningar:
Tröskel i jämnhöjd med golvet inifrån:

låg tröskel:

Ud = 1,1*

Ud = 1,1*

DA-77 HST

DA-77 HST

Ud = 1,1*

Ud = 1,1*

DA-67 HST

DA-67 HST

Öppningssätt:

Tröskeln i jämnhöjd med golvet
Tröskeln är i jämnhöjd med

TILLVAL: AUTOMATISK DÖRR
OGenom att utrusta dörren

den inre golvnivån vilket eliminerar

med ett automatiskt styrsystem

hinder i gångstråket och ger de

kan de öppnas och stängas med

boende högsta bekvämlighet.

väggmonterad eller manuell fjärr-

Skjutande i horisontalplanet
Möjliggör att helt öppna den
rörliga fönsterbågen.

kontrol.

*U-värden beräknade enligt PNEN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 och PN-EN ISO 12631.
Ud-värde beräknat för referensdörr med måtten 2460 mm x 2180 mm.
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Skjutdörrar

DA-43 ST
Lättviktskonstruktion till bra pris
Möjlighet att utföra låga och lätta konstruktioner
Mycket bra pris
Mjuk dörrfunktion

Tröskellösningar:

Ud = 2,0*

Mycket prisvärt, beprövat skjutdörrsystem. Konstruktionen gör att även
mycket låga skjutelement kan utföras. Genom att sjunka ner karmen mot
golvet elimineras en falsk tröskel. Lösningen lämpar sig väl i ouppvärmda
utrymmen, på inglasade terrasser, restauranger och uteplatser samt i
konstruktioner med höjdbegränsningar.

Öppningssätt:
DA-43 ST hög tröskel

Ud = 2,0*

Skjutning i horisontalplanet
För att helt öppna den rörliga fönsterbågen.

DA-43 HST låg tröskel
Möjlighet att få tröskeln i jämnhöjd med golv
Dörrens tröskel kan inifrån sättas i jämnhöjd med
golvet, vilket underlättar dörrens passering av fler
personer och säkerställer högsta komfort vid användandet.

*U-värden beräknade enligt PNEN ISO 100771, PN-EN ISO 10077-2 och PN-EN ISO 12631.
U-värde beräknat för referensfönster med
måtten 2460x2180 mm.

Jämför serier
Be en rådgivare i butiken om att
förklara skillnader mellan serier.
Kolla också jämförelsen mellan
serierna på sidan 28-29.

INSPIRATIONER
24 25

Skjutdörrar

DA-HKS

Komfort och elegans till ett rimligt pris
Möjlighet att tilta den rörliga dörrbågen
Möjlighet att få utmärkt termisk isolering
Mycket bra pris
Klassisk terrasslösning som gör det möjligt att använda högst
energisparande profiler och rutor som säkerställer hög termisk isolering.
Full funktionalitet och användarvänlighet grundar sig på enkel förflyttning

Ud = 0,7*

och tiltning av den rörliga bågen. Tack vare systemets enkelhet kan vi
erbjuda ett mycket bra pris så att eleganta och moderiktiga glaspartier kan
finnas i varje hus.

Öppningssätt:

DA-90 Thermo HKS

•

Skjutning i horisontalplanet
För att helt öppna den rörliga fönsterbågen.

Tiltning
För att tilta den rörliga fönsterbågen längs den
övre kanten för att vädra rummet.

HKS system är tillgängligt
i fönsterserier: DA-90
Thermo, DA-77, DA-75, DA-70,
DA-65

* För referenskonstruktion i DA-90
Thermo serie DA-90 Thermo
* U-värden beräknade enligt PNEN ISO 100771, PN-EN ISO 10077-2 och PN-EN ISO 12631.
Ud-värde beräknat för referensdörr med
måtten 2460 mm x 2180 mm.

HANDTAG

HST DÖRRHANDTAG

ST DÖRRHANDTAG

HKS DÖRRHANDTAG

Dörrhandtaget finns i utföranden: ensidigt,
ensidigt med handtag utifrån, ensidigt med
nyckelcylinder och handtag utifrån, tvåsidigt
och tvåsidigt med nyckelcylinder.

Dörrhandtaget finns i ensidigt uförande
inifrån.

Dörrhandtaget finns i ensidigt uförande
inifrån.

Tillgängliga färger: Vit, Brun, silver, gammalt
guld, titan, Beslagfärg.

Tillgängliga färger: Vit, Brun, silver, gammalt
guld, titan, Beslagfärg.

Tillgängliga färger: Vit, Brun, silver, champagne, gammalt guld, titan, Beslagfärg.

ÖPPNINGSSCHEMAN HST, ST, HKS

FÄRG

Vit

Brun

F1 - Silver matt
Schema A

Schema D*
F4 - Gammalt guld

F2 - Champagne

F9 - Titan

Schema C

Schema G2

Beslagfärg

* Variant som är otillgänglig i HKS-dörrar
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Skjutdörrar
Uw = 1,1

EGENSKAP

Uw = 1,3

SYSTEM
DA-77 HST

DA-67 HST

3

3

TILLGÄNGLIGA GLASPARTIER
Gör det möjligt att montera speciella glasrutor

13-58 mm

5-50 mm

PROFILENS TJOCKLEK
Bagens/ramens djup med nödvändiga mått som paverkar
termiska och akustiska egenskaper hos fönstret

77 /174mm

67/153 mm

2

2

35 mm

22 mm

HST

HST

PAKET TYP
Fler kammare i glaspaket ger en bättre termisk isolering

Treglaspaket, 4x18x4x18x4
med varmkant svart TGI

Treglaspaket,
4x18x4x18x4

GLASRUTANS U-VÄRDE
Glasrutans lägre U-värde ger en bättre termisk isolering

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

HST

HST

Minimala mått för båge

900 - 1900 mm

900 - 1900 mm

Maximala mått för båge

3300 - 3200 mm

3300 - 3200 mm

300 kg

300 kg

PROFIL
ANTAL KAMMARE I RAMEN
Ett optimalt antal kammare säkerställer en bättre termisk isolering

STANDARD

TÄTNINGAR RUNT OMKRETS
Fler tätningar ökar fönstrets täthet
BREDD AV TERMISKT MELLANLÄGG
Bredd av termiskt mellanlägg påverkar betydligt profilens termiska
genomsläpplighet
HANDTAG
HANDTAG TYP
Ett handtag påverkar fönsterestetik och kan öka säkerhet för de
boende
STANDARD GLASPAKET

ARGONFYLLNING
Ädelgas mellan glasskikten förbättrar den termiska isoleringen
STANDARD FÖNSTERBESLAG
BESLAG TYP
Moderna beslag är pålitliga och säkerställer fönstrets smidiga drift
MÅTT OCH VIKT

Bågens maximala vikt

DA-43 ST

Uw = 0,7

Uw = 0,9

DA-77

DA-90 Thermo

Uw = 1,1

Uw = 1,0

DA-75

Uw = 1,1

DA-70

DA-65

HKS

3

3 + Thermo

4

3

3

3

4-29 mm

23 - 82 mm

21-67 mm

14-61 mm

23-60 mm

4-51 mm

43/99 mm

99/90 mm

86/77 mm

84/75 mm

79/70 mm

74/65 mm

2

3

2

2

2

2

19 mm

45

43

34

34

24

ST

HKS

HKS

HKS

HKS

HKS

Tvåglaspaket
4x16x4

Treglaspaket
4x18x4x18x4 med
Varm TGI-ram i
svart

Treglaspaket
4x18x4x18x4

Treglaspaket
4x18x4x18x4

Treglaspaket
4x18x4x18x4

Treglaspaket
4x18x4x18x4

1,1 W/m2K

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

ST

HKS

HKS

HKS

HKS

HKS

500 - 360 mm

630 - 930 mm

630 - 930 mm

630 - 930 mm

630 - 930 mm

630 - 930 mm

2500 - 2400 mm

1480 - 2330 mm

1480 - 2330 mm

1480 - 2330 mm

1480 - 2330 mm

1480 - 2330 mm

200 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

Teckenförklaring:

- tillgänglig variant

SNABB ÖVERSIKT ÖVER DÖRRSERIER

uw = 2,0

- otillgänglig variant
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Beklädda dörrar

BEKLÄDDA DÖRRAR
MODERNITET
VÄRME

SÄKERHET

[1]

[2]

Modeller
1. TALA | 2. TAIDA

Ädla material
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Beklädda dörrar

[3]

[4]

[5]

[6]

Modeller
3. SOTERA | 4. NILA | 5. NICETA | 6. KORA | 7. EUNIKA | 8. FEBA | 9. FOTYNA | 10. IDALIA

[7]

[8]

[9]

[10]

Noggrant utformade detaljer
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[11]

[12]

[13]

[14]

Modeller
11. ARGEA | 12. ALLA | 13. ZOE | 14. ALBA | 15. DALIA | 16. LILLA | 17. STELLA | 18. TULIA

[15]

[16]

[17]

[18]

Modern design
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Beklädda dörrar

[19]

[20]

[21]

Modeller
19. NOEL | 20. ZOLA | 21. KEIRA
Bilderna visas endast i belysande syfte. På grund av skillnader mellan olika material som används (aluminium, trä, PVC) kan samma modeller gjorda av olika
material skilja sig från varandra och från bilderna.

Dörr som passar dina behov!
Besök http://dako.eu/konfigurator_EN.php
Skapa dörren som du drömmer om
Och låt oss förverkliga din dröm
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Beklädda dörrar

Dörrkonstruktion
Tack vare beklädnad på båda sidorna är bladets yta enhetlig både från utsidan och
från insidan.

PRESTIGEFYLLT UTSEENDE

m

• Aluminium med beklädnad på ena

m
77

sidan.
FULLSTÄNDIG TERMISK KOMFORT

• Värmeisolerande polyuretanskum

90

mm

85/72 mm tjock

Ud = 0,8*

• Aluminiumprofil 77 mm eller 90 mm
SKYDD MOT KYLA

• Tröskel i aluminium, termiskt
mellanlägg, 20 mm hög (för systemet

Ud = 0,66*

77mm) och 32mm (för systemet

•

90mm)
Tillgängliga tröskelbreddare med olika
höjder

Bladet i
jämnhöjd med
karmen

ÖPPNINGSSÄTT

BYGGDJUP

• Utåtgående dörrar
• Inåtgående dörrar

77 eller 90 mm

KONSTRUKTIONSTYPER:
STANDARDMÅTT

• 1105x2100 för systemet 77mm
• 1120x2100 för systemet 90mm
*U-värden beräknade enligt PNEN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 och PN-EN ISO 12631.
U-värde beräknat för referensdörr med måtten 1300mm x 2350mm

• enbladig dörr
• enbladig dörr i vitrin

Standardutrustning
En solid grund för det unika utseendet på dörrar från DAKO är avancerad
utrustning som garanterar värme, säkerhet, användarvänlighet och mångårig tillfredsställelse med användning av dörren för de boende.

SPANJOLETT
AV3 AUTOMATISK
TREGLASPAKET
6X22X4X22X4 (SYSTEM 77 MM)
FYRGLASPAKET
6X20X4X20X4X20X4 (SYSTEM 90 MM)

DÖRRTRYCKE PÅ DELAD
SKYLT MED CYLINDER
Standardfärg:
silver F1
Färgvarianter:
Vit, Brun, gammalt guld F4, rostfritt stål,
Beslagfärg

TAPPBÄRANDE GÅNGJÄRN

med vridlås

TAPPBÄRANDE GÅNGJÄRN
Standardfärg:
silver F1
Färgvarianter: Vit, Brun, Beslagfärg
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Beklädda dörrar

Tillvalsutrustning
DAG OCH NATT FUNKTION FÖR SPANJOLETT

Med funktionen kan man välja dagligt/nattligt alternativ för
att säkra dörren.

Handtag

Färg:
vit,

dörrtrycke på
delad skylt

Brun,

silver (F1)
gammalt guld (F4),
rostfritt stål,

dörrtrycke på
lång skylt

RAL-färg

•
•

DRAGHANDTAG
P-10 | Tillgängliga längder [mm]: 580, 800, 1000,
1200, 1400, 1500, 1600, 1800 |
Q-10 | Tillgängliga längder [mm]: 580, 800, 1000,
1200, 1400, 1500, 1600, 1800 |

GLAS
1. 33.1
2. Inbrottssäkra glasrutor P2
3. Inbrottssäkra glasrutor P4
4. Sandblästrat

1

2/3

4

5

5. Mönstrat
6. Reflekterande
7. Med varm distansram
*Behöver du en annan glasruta? Fråga i DAKO:s affärspartners
butiker.

EXTERNA ROSETTER

R1

R2

Färg: rostfritt stål

R3
Färg: Vit, Brun, F1, F4
rostfritt stål

LÅSCYLINDER I KLASS C

•

Låscylinder i klass C med vridlås eller nyckel

DÖRRSTÄNGARE

•

Smidigt och automatiskt stänger dörrbladet

FINGERAVTRYCKSLÄSARE
Dörr som öppnas med fingertoppen ger
komfort som är svårt att överskatta, och är helt
säkra, varma och tillförlitliga på samma gång.
För maximal säkerhet och täthet spärrar 3-punktslåsning
automatiskt låsspärren i mitten och två kraftiga låsningar
på toppen och botten av bågen redan när bågen stängs,
vilket garanterar de boende maximal säkerhet och dörrens
täthet. För att låsa upp dörren från utsidan behövs ingen
nyckel – använd bara fingeravtrycksläsaren. Från insidan
öppnas dörren som vanligt.

Bekvämlighet – öppnas med fingertoppen
Lugn och ro – inga nycklar, koder eller öppningskort

behövs

Säkerhet – motstånd mot slutning av scanners trådar
och andra manipulationer
Tillförlitlighet – korrekt drift från -40°C till 85°C
Garanti - 24 månaders tillverkargaranti
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Industridörrar

INDUSTRIDÖRRAR

DA-90 Thermo

Energieffektivitet, estetik och säkerhet
Energisnål treglaspaket
Estetiska tappbärande gångjärn
Inbrottsskydd
Referensdörr för moderna byggnader med standardutrustning som säkerställer en utmärkt estetik och högre säkerhet.
Som standard ingår bland annat ett energisnålt treglaspaket samt slitstarka
och stabila tappbärande gangjärn med elegant utseenede. 3-kammars profil
med ett termiskt mellanlägg garanterar värmeisolering på högsta nivå.

DA-90 Thermo

•
•
•
•
•

Profildjup: 90mm
Bredd av termiskt mellanlägg:
34mm
Maximala mått* för enbladig
dörr: 1300 mm x 3000 mm
Minimala mått för båge:
900 mm x 2050 mm
Bågens maximala vikt: 180 kg

DA-90 Thermo | Antracit

Trekammars
profil med ett
termiskt mellanlägg

Ud = 0,9*
*U-värden beräknade enligt PNEN ISO 100771, PN-EN ISO 10077-2 och PN-EN ISO 12631.
U-värde beräknat för referensdörrar med
måtten 1230mm x 2180mm.
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DA-77

Utmärkta termiska egenskaper, bättre
tålighet
Energisnål Treglaspaket
Slitstarka och stabila utanpåliggande gångjärn
Aluminiumdörr med utmärkta termiska egenskaper som gör att man kan
skapa mycket stora glaspartier.
Som standard ingar bland annat ett energisnålt treglaspaket.

DA-77

•
•
•
•

Ud = 1,2*

DA-77 | Rubinröd

•

Profildjup: 77mm
Bredd av termiskt
mellanlägg: 31mm
Maximala mått* för enbladig
dörr: 1400 mm x 3000 mm
Minimala mått för båge:
900 mm x 2050 mm
Bågens maximala vikt: 180 kg

*U-värden beräknade enligt PNEN ISO 100771, PN-EN ISO 10077-2 och PN-EN ISO 12631.
U-värde beräknats för referensdörrar med
dimension 1230mm x 2180mm.
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DA-75/DA-70/DA-65
Tre nivåer för termisk isolering
Omfattande standardutrustning

1. DA-75

2. DA-70

3. DA-65

•
•

•
•

•
•

•
•
•

Profildjup: 75mm
Bredd av termiskt
mellanlägg: 34mm
Maximala mått för enbladig
dörr: 1300 mm x 2400 mm
Minimala mått för enbladig
dörr: 900 mm x 2050 mm
Bågens maximala vikt: 180 kg

Ud = 1,5

•
•
•

Profildjup: 70mm
Bredd av termiskt mellanlägg:
25mm
Maximala mått för enbladig
dörr: 1350 mm x 3200 mm
Minimala mått för enbladig
dörr: 900 mm x 2050 mm
Bågens maximala vikt: 180 kg

Ud = 1,7

•
•
•

Profildjup: 65mm
Bredd av termiskt
mellanlägg: 24mm
Maximala mått för enbladig
dörr: 1300 mm x 2400 mm
Minimala mått för enbladig
dörr: 900 mm x 2050 mm
Bågens maximala vikt: 180 kg

Ud = 1,7

*U-värden beräknade enligt PNEN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 och PN-EN ISO 12631.
U-värde beräknat för referensdörrar med måtten 1230mm x 2180mm.
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Industridörrar

DA-45

Inomhus system
Perfekt för att bygga avspärrningar inomhus
Tillåter att få mycket bra akustisk isolering
Skapar modern karaktär inomhus
Ett funktionellt system för att konstruera inomhusdörrar. Den perfekta
lösningen för att dela upp utrymmet i offentliga byggnader och kommersiella
anläggningar.

DA-45

•
•
•
•
•

Profildjup: 45mm
Maximala mått för enbladig
dörr: 1250 mm x 2400 mm
Minimala mått för enbladig
dörr: 900 mm x 2050 mm
Bågens maximala vikt: 180 kg

DA-45 | RAL 8019

Ud = 5,7*
*U-värden beräknade enligt PNEN ISO 100771, PN-EN ISO 10077-2 och PN-EN ISO 12631.
U-värde beräknat för referensfönster med
måtten 1230 mm x 1480 mm.

Standardutrustning för
profildörrar
TAPPBÄRANDE
GÅNGJÄRN

MANUELLT
TREPUNKTS LÅS

Standard w DA-90 Thermo
Slitstarka och stabila tappbärande
gångjärn med elegant utseende.
Justerade i tre plan Garanterar dörrens
smidiga drift och ökar säkerhetsnivå.

systemet DA-90 Thermo

UTANPÅLIGGANDE
GÅNGJÄRN
Slitstarka och stabila utanpåliggande
gångjärn justerade i tre plan.
Garanterar dörrens smidiga drift och
ökar säkerhetsnivå. Standard i DA-77,
DA-75, DA-70, DA-65, DA-45

DÖRRTRYCKE MED
LÅNG SKYLT
Av högklassig aluminium.

BYGGINSATS

ENPUNKTS LÅS
för övriga system

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

systemet DA-90 Thermo

TVÅGLASPAKET
33,1/16/33,1
systemet DA-77, DA-75, DA-70, DA-65

ENKEL GLASRUTA
systemet DA-45

ALUMINIUMTRÖSKEL
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SNABB ÖVERSIKT ÖVER
DÖRRSERIER

TERMISKA
MELLANLÄGG

Ud = 0,9

Ud = 1,2

SYSTEM

EGENSKAP

DA-90 Thermo

DA-77

ANTAL KAMMARE I RAMEN
Ett optimalt antal kammare säkerställer en bättre termisk isolering

3 + Thermo

4

PROFILENS TJOCKLEK
Bågens/ramens djup med nödvändiga mått som paverkar
termiska och akustiska egenskaper hos fönstret

90/90 mm

77/77 mm

2

2

34 mm

31 mm

Aluminium, vit,
Brun, silver F1

Aluminium, vit,
Brun, silver F1

PAKET TYP
Fler kammare i glaspaket ger en bättre termisk isolering

33,1/18/4/18/33,1
med Varm TGI-ram i svart

Treglaspaket
33,1/18/4/18/33,1

GLASRUTANS U-VÄRDE
Glasrutans lägre U-värde ger en bättre termisk isolering

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

rullgångjärn,
3-punktslås, manuellt

utanpåliggande gångjärn,
1-punkts las

PROFIL

STANDARD

TÄTNINGAR RUNT OMKRETS
Fler tätningar ökar fönstrets täthet
BREDD AV TERMISKT MELLANLÄGG
Bredare mellanlägg säkerställer en bättre termisk isolering av profilen
HANDTAG
HANDTAG TYP
Ett handtag påverkar fönsterestetik och kan öka säkerhet för de
boende
STANDARD GLASPAKET

ARGONFYLLNING
Ädelgas mellan glasskikten förbättrar den termiska isoleringen
STANDARD FÖNSTERBESLAG
GÅNGJÄRN, LÅS

Teckenförklaring:

- standardelement

- tillgänglig variant

- otillgänglig variant

Ud = 1,5

Ud = 1,7

Ud = 1,7

Ud = 0,6

DA-75

DA-70

DA-65

DA-45

3

3

3

1

75/75 mm

70/70 mm

65/65 mm

45/45 mm

2

2

2

2

34 mm

25 mm

24 mm

Aluminium, vit,
Brun, silver F1

Aluminium, vit,
Brun, silver F1

Aluminium, vit,
Brun, silver F1

Aluminium, vit,
Brun, silver F1

Tvåglaspaket
33,1/16/33,1

Tvåglaspaket
33,1/16,33,1

Tvåglaspaket
33,1/16/33,1

33,1 Enkel glasruta

1,0 W/m2K

1,0 W/m2K

1,0 W/m2K

5,7 W/m2K

utanpåliggande
gångjärn,
enpunkts lås

utanpåliggande
gångjärn,
enpunkts lås

utanpåliggande
gångjärn,
enpunkts lås

utanpåliggande
gångjärn,
enpunkts lås
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Ståldörrar

STÅLDÖRRAR

DS-50
Mycket slitstarka och slagtåliga, oisolerade staldörrar för inomhusburk.
Perfekta för flygplatser, tag- och busstationer, offentliga byggnader och
andra objekt där ett stort antal användare innebär en intensiv förbrukning
och större risk för skador.
Materialval och noggrann tillverkning enligt de högsta kvalitetsstandarderna
garanterar inte bara hållbarhet och beständighet utan också stabil och
pålitlig dörrdrift. Man ska lägga märke till utförandeestetik som omfattar
bland annat osynliga svetsskarvar mellan profilerna.

1
Utbudet av stållösningar kompletteras av fasta glaspartier.

DS- 50

•
•

Monteringsdjup 50 mm
Enkammars DS-50
hålprofiler av stål

1. FYLLNING

• Utvändiga glaspartier –
glas 33,1/16/33,1

• Invändiga glaspartier – glas
33,1 enkel

• Ogenomskinliga fält – panel
lackerad i beslagfärg

Ud = 6,1
*U-värden beräknade enligt PNEN ISO 100771, PN-EN ISO 10077-2 och PN-EN ISO 12631.
U-värde beräknat för referensdörrar med
måtten 1230mm x 2180mm.
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Standardutrustning
för ståldörrar

TAPPBÄRANDE GÅNGJÄRN
Starka och stabila svetsade rullgångjärn.
Garanterar dörrens smidiga drift och ökar dess
säkerhetsnivå.

ENKEL 33,1

DÖRRTRYCKE PÅ LÅNG
SKYLT
Tillverkat av högklassigt aluminium.

BYGGINSATS

ENPUNKTS LÅS
Lås med klassiskt spärr/skjutlås.

Tillvalsutrustning
för profildörrar och ståldörrar
P

profildörrar

S

ståldörrar

HANDTAG P S
OCH DÖRRTRYCKEN
MED KNOPPAR

1

2

3

2.

dörrtrycken med
knoppar på delad skylt

3.

dörrtrycken med
knoppar på långskylt

Färg:

Brun

• P1
• P2

silver (F1)

P S

gammalt guld (F4),

P2

P1

rostfritt stål,

P S

DRAGHANDTAG AV ALUMINIUM OCH ROSTFRITT STÅL
Vi erbjuder aluminiumhandtag pulverlackerade till valfri RAL-färg

TYP
012

handtag på långskylt

vit,

TRÖSKLAR

TYP
01

1.

TYP
02

TYP
03

TYP
07

TYP
021

TYP
022

TYP
041

RAL-färg
TYP
0930
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TILLVALSUTRUSTNING
TAPPBÄRANDE
GÅNGJÄRN

LÅSCYLINDER MED
INBROTTSSKYDD KLASS C

•
•
•
•
•

Slitstarka och stabila
tappbärande gångjärn med
elegant utseende. Justerade
i tre plan Garanterar dörrens
smidiga drift och ökar
säkerhetsnivå.

•

Färg:

•

Vit, Brun, Beslagfärg

P

Borrskyddad
Dyrkskyddad
Manipuleringsbeständighet
Bra hållbarhet av låscylindrar
Identifieringskort med nyckelkod
som försvårar för kopiering av
nyckeln
Cirka 600 000
nyckelkombinationer
(inbrottsskydd 6)

P S
P S

LÅS
1.

Trepunkts lås

2.

Elektrisk slutbleck

3.

Extra skjutlås (ståldörr)

P S

1

P S

2

3 | DS-50

MANUELLT LÅS
•

två (M2) eller fyra (M4)
massiva hakreglar

•

låsregel och spärr av
förnicklat stål

•

lås med skyddsklass 3
enligt DIN 18251-3

•

matt förkromat ”KM”

•

låses med låscylinder

•

öppnas med
låscylinder

•

ramsats med
tryckjustering

•

alla slutbleck

HAKREGLAR

CENTRALT LÅS

HAKREGLAR

P S

TILLVALSUTRUSTNING
DÖRRSTÄNGARE
Dörrstängare är manuella mekanismer för att stänga dörren, dess stängningskraft skapas av användare under
öppningen och efter att ha frigjorts orsakar att bladet automatiskt och kontrollerat återgår till stängt läge.

P S

ITS 96

RKZ

TS 93

GR 200

ANTIPANIK-SYSTEM
Antipanik dörrar underlättar nödutrymning i nödfall och öppnas
automatisk genom att trycka dem inifrån.
Tack vare mekanismens konstruktion och en horisontell spak som
finns inte högre än 100 cm fran golvet öppnas dörren mycket smidigt.
Detta möjliggör en snabb och smidig utrymning av äldre, barn och

silver

funktionshindrade personer i nödsituation.
Nödspaken finns pa dörrens insida. Pa utsidan kan man använda
ett dörrtrycke eller en knopp med halv cylinderlås. Detta beslag har

silver

1-punkts eller 3-punkts lås.

röd

P S
AUTOMATISKT LÅS
•

två automatiska hakreglar

•

låsregel och spärr av
förnicklat stål

•

lås med skyddsklass 3
enligt DIN 18251-3

•

matt förkromat ”KM”

•

automatisk låsning

•

öppning med dörrtrycke
och låscylinder

•

möjlighet att utrusta med
EAV elmotor

•

ramsats med tryckjustering

•

alla slutbleck

HAKREGLAR

CENTRALT LÅS

HAKREGLAR

P
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Färger

FÄRGVARIANTER AV
BESLAG I ALUMINIUM
BESTÄNDIGHET OCH ESTETIK

FÄRGVARIANTER AV FÖNSTER OCH DÖRRAR
I ALUMINIUM
Grundfärger

Vit

RAL-färger

Brun

Valfri RAL-färg

Beklädnader*

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 - Beklädnader tillgängliga för
beklädda dörrar
31

32

33

34

*(gäller inte HST och ST)

Träliknande lackfärger

Gyllene ek

Valnöt

Mahogny

Mahogny
sapeli

Valnöt vein

Furu

Ädelgran

bok

körsbär

Färgerna visas endast i belysande syfte och kan skilja sig från de verkliga.
Beklädnader | 1. gyllene ek | 2. valnöt | 3. winchester | 4. mahogny | 5. mörk ek (Wenge) | 6. tabasco | 7. antracit 8. vit | 9. krämvit | 10. brun |
11. antik ek | 12. macore | 13. siena noce | 14. siena rosso | 15. randig douglasgran | 16. bergfuru | 17. oregon III | 18. rustik ek | 19. rubinröd | 20.
rödbrun | 21. crown platin | 22. grön | 23. mörkgrön | 24. koboltblå | 25. marinblå | 26. borstat aluminium | 27. ljusgrå | 28. agatgrå | 29. silvergrå
| 30. silvergrå slät | 31. basaltgrå | 32. basaltgrå slät | 33. kvartsgrå | 34. mörkgrå silk
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Ett komplett utbud

ETT KOMPLETT UTBUD

INTE BARA SNICKERI I PVC

harmoni | bekvämlighet |
energibesparande
Med DAKO:s hela utbud får kunderna kompletta
snickerier för hemmet.
Tät samarbete mellan teknologer och designers
ansvariga för respektive produktgrupper garanterar

SNICKERI I TRÄ
Fönster | Skjutdörrar | Ytterdörrar

estetisk harmoni av snickerier till hela huset. Det
garanterar också teknologisk kompatibilitet mellan
produkterna vilket är särskilt viktigt när det gäller
Smart hem system. Att få prissättning och kunna
köpa alla produkterna i en butik gör att besluttagning är komfortabel och smidig och dessutom
sparar tid och pengar.

SNICKERI I PVC
Fönster | Skjutdörrar | Ytterdörrar

KATALOGEN GÄLLER FÖR SNICKERIER I ALUMINIUM
Om du är intresserad av andra DAKO:s produkter
besök vår hemsida www.dako.eu eller be
en affärspartner om lämpliga material.

INSEKTSNÄT

SEGMENTPORTAR
Garageportar | Industriportar

RULLJALUSIER

TEXTILA RULLGARDINER

SMART HEM
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Vägen till kvalitet

VÄGEN TILL
KVALITET
01. Analys av tekniska möjligheter
Tekniska framsteg ger tillverkarna av fönster och dörrar allt större möjligheter. För att möta
kundernas växande krav måste tillverkarna ständigt ha koll på tekniska innovationer och
ändra sitt sortiment för att utöka det med lösningar som bäst motsvarar användarnas behov. För utveckling av sortimentet i DAKO fönsterfabrik ansvarar ett team av kvalificerade
och erfarna ingenjörer som skapar Produktutvecklingsavdelningen.

02. Val av de bästa komponenterna
Alla produkter tillverkas av komponenter som levereras av tillverkare som är erkända på
marknaderna runt hela världen. PVC-profiler av toppkvalitet, trä med optimala fysikaliska
och mekaniska egenskaper samt aluminiumsystem som används i de mest prestigefyllda
projekten i Polen och Europa garanterar tillförlitlighet och hållbarhet av produkterna. Glas
och beslag från välrenommerade leverantörer ger produkterna maximal energieffektivitet,
säkerhet och funktionalitet.

03. Tillverkning i en innovativ teknologisk park
Att kombinera komponenter i en väl fungerande helhet kräver de mest moderna
maskinerna. Teknologisk park där DAKOs fönster och dörrar tillverkas är en av de mest
innovativa anläggningarna av denna typ i Polen. I två produktionshallar med en yta på
20 000 m2 fungerar numeriskt styrda bearbetningsmaskiner med hög precision,
fräsmaskiner, svetsmaskiner och sågar. Parken omfattar också ett forskningslaboratorium,
pulverlackeringsverkstad och en anläggning för fanering av profiler så att full kontroll över
kvaliteten på produkterna kan behållas.

04. Erfaren och kvalificerad personal
Tillverkningsprocessen styrs och övervakas av kvalificerade speciallister och designers
med många års yrkeserfarenhet. Regelbunden utbildning och tester säkerställer en hög
kompetensnivå som krävs för att utforma komplexa fönster, moderna altandörrar med
stora glasrutor och andra avancerade lösningar.

Läs mer om hur en process som strävar efter att
fylla kundens individuella förväntningar ser ut.

05. Att följa stränga normer och standarder
Med tanke på de högsta tillverkningsstandarder genomgår DAKO fönsterfabrik
bedömnings-, kontroll- och certifieringsprocedurer för att få tillstånd, certifikat och rätt
att använda märken som bekräftar produkternas kvalitet. DAKO har bland annat Q-Zert
certifikat som utfärdats genom certifieringsrevision utförd av IFT Rosenheim, den viktigaste
forskningscentret i Europa. Produkter från DAKO är också förenliga med den europeiska
CEstandarden och tillstånd från komponentleverantörer är ett bevis på att fabriken uppfyller
stränga säkerhetskrav.

06.

Kvalitetskontroll

En viktig länk i tillverkningsprocessen är Kvalitetskontroll i DAKO:s. En detaljerad kontroll
genomgår både mottagna komponenter och färdiga produkter som överlämnas till kunderna.
Varje produktionslinje har sina egna kontrollanter som övervakar specialisternas arbete.
Dessutom övervakas produktionen av patruller som gör stickprov på alla produktionslinjer.

07. Transportflotta
Fönstren är en känslig produkt som kräver rätt hantering under transporten. Med egen
flotta av fordon kan vi ha fullständig kontroll över lastning, transport och lossning av våra
produkter. Detta gör att vi kan vara säkra på att fönstren kommer fram till kunderna i ett
perfekt skick. En ytterligare fördel som följer av förfogandet av flotta är stabila leveranstider
och därmed tider för orderhantering.

08. Professionella försäljningslokaler
Sista steget på vägen mot DAKOs kvalitet är försäljningslokalen. Endast fackmässig
rådgivning och rätt bedömning av byggsituationen garanterar att köpta fönster och
dörrar uppfyller sin funktion och användarnas förväntningar. DAKO:s handelspartners är
professionella som har kunskap och erfarenhet som krävs för att uppfylla den moderna
arkitekturens alla krav.
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Omfång över hela världen

50

50% av tillverkning
går på export
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Varje dag, över hela världen...
testar tusentals människor DAKO:s produkter i den mest krävande testen, inom vardagligt
bruk. DAKO:s produkter används av människor bland annat från moderna och exotiska
Japan, Europas historiska huvudstäder samt från kalla, avlägsna Norden och heta regioner i
Sydamerika.
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PVC

ALU

TRÄ

ÖVRIGA

Fönster | Skjutdörrar |
Ytterdörrar

1994
Sedan 1994

Fönster | Skjutdörrar |
Ytterdörrar

Fönster | Skjutdörrar |
Ytterdörrar

Sektionsportar garage | Rulljalusier |
Insektsnät | Intelligenta styrsystem
för hemmet

MLN

Flera miljoner
sålda fönster

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

Läs mer:
All information om vad vi erbjuder, DAKO:s
kvalitetspolicy samt försäljningsnätverk
och bildgalleri samt olika artiklar hittar du
på vår hemsida www.dako.eu

DAKO/Katalog ALU/SWE/27.08.2015

DAKO:s administrations- och tillverkningsanläggning - 13 500 m2

DAKO:s affärspartner

FÖNSTER DÖRRAR RULLJALUSIER SEKTIONSPORTAR GARAGE

PVC | TRÄ | ALUMINIUM

