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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
flera 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 från hela
världen!

Erfarenhet

Internationellt omfång

Se en film om DAKO på
www.dako.eu

Priser och
utmärkelser
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ETT KOMPLETT UTBUD
SE OCKSÅ:

harmoni | bekvämlighet | energibesparande
Genom att utnyttja DAKO:s hela utbud kan kunderna komplett utrusta sina hem med fönster, dörrar, portar
och dylikt.
Tätt samarbete mellan teknologer och designers som ansvarar för respektive produktgrupper garanterer
estetisk harmoni i fönster, dörrar, portar o.d. till hela huset. Det garanterar också teknisk kompatibilitet mellan
produkerna som är särskilt viktigt för Smarta hemsystem. Att få prissättning och kunna köpa alla produkter på
samma ställe gör i sin tur att beslut fattas komfortabelt och smidigt, vilket sparar både tid och pengar.

PVC-FÖNSTER OCH DÖRRAR

ALUMINIUMFÖNSTER OCH -DÖRRAR

Fönster | Skjutdörrar | Ytterdörrar

Fönster | Skjutdörrar | Ytterdörrar

TRÄFÖNSTER OCH -DÖRRAR
Fönster | Skjutdörrar | Ytterdörrar
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KATALOGEN GÄLLER FÖR GARAGEPORTAR
Om du är intresserad av andra
DAKO:s produkter, besök vår hemsida
www.dako.eu eller be DAKOs
affärspartner om lämpliga material.

Frågor?
Rådgivare i DAKO:s affärspartners butiker besvarar
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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Segmentportar

Med denna produkt
kan man styra via
internet med smartfon,
surfplatta eller dator.
Mer information om Smart
Hem system på sidan 18.

SMART

HEM

SEGMENTPORTAR
Segmentportar för garage från DAKO kombinerar en modern stil med användarvänligheten.
Segmentportar rekommenderas inte bara för nybyggda hus, de utgör också ett perfekt alternativ för
de som renoverar garage. Jämfört med vipportar eller öppningsbara portar garanterar segmentporten
optimal användning av utrymmet i varje garage.
Hög kvalitet på DAKO:s portar är ett resultat av att vi lägger den största vikten på noggrant utförande och efterbehandling av
varje element.

KULÖRER PÅ PORTAR - läs på sidan 13

MÖNSTER

AV RÄFFLINGAR
SLÄT PANEL DK-GP

RÄFFLAD PANEL DK-PP

Ytan på panelen DK-GP är helt

Horisontellt räfflad panel DK-

slät. Brist på räfflingar gör att

PP ger porten och fasaden en

porten ser mycket attraktiv och

extremt lätt karaktär. Portens

flott ut, vilket utmärkt betonas

moderna och dynamiska

av ett brett utbud av moderiktiga

utseende understrycks av tydligt

färger.

markerade räfflingar.

S-PANEL DK-WPP
S-panel DK-WPP är en trendig
och modern panel med diskreta
horisontella räfflingar som är
mycket populär bland byggherrar.
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TVÄRSNITT AV PANEL
Den 40 mm tjocka panelen är fylld med freonfritt polyuretanskum
belagt med förzinkad stålplåt 0,5mm. Panelhöjden kan vara 500mm
eller 610mm. Panelen kännetecknas av utmärkt värmeisolering
(värmegenomgångskoefficient U = 0,54 W/m2K).
En hög nivå för korrosionsskydd ger lämpligt valda beläggningar av zink- och
aluminiumlegering som värmeappliceras på plåtytan genom nedsänkning.

1. Skyddsfolie | 2. Organisk beläggning
| 3. Galfan | 4. Stålplåt | 5. Polyuretanskum

LEDANORDNING

Ledanordningar ST

Ledanordningar LHF

Ledanordningar LHR

används när överstyckets höjd är minst
350mm. Vridfjädrar monteras på framsidan
vid överstycket, port med enkla horisontella
styrskenor. Säkerställer maximal höjd av
öppning.

används när överstyckets höjd är mellan
220 och 350mm. Vridfjädrar monteras på
framsidan vid överstycket, port med dubbla
horisontella styrskenor.

används när överstyckets höjd är minst 120mm (för
manuell port) och 170mm (för automatisk port). Vridfjädrar monteras i slutet av horisontella styrskenor.
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Utrustning

PROFIL RENOVERINGSPANEL
När man monterar en segmentport i ett utrymme som inte har något överstycke eller någon sidopost, eller om dessa
konstruktionselement är för små, ska man använda en renoveringspanel. Renoveringspanel är ett konstruktionselement
som möjliggör portens säkra och hållbara montering. Den är även ett maskeringselement som förbättrar garageportens yttre
utseende.

Vårt utbud omfattar renoveringspaneler (se tvärsnitt nedan) i två storlekar, vilket gör det möjligt att använda dem i olika
monteringstillfällen. Renoveringspanelen är tillgänglig i hela RAL-färgpaletten och beklädnadsutbudet.
100

150
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50

DRIVENHETER

FÖR SEGMENTPORTAR FÖR GARAGE
1

Master
MASTER motor för
portar upp till 7 m2.
Motorn har automatisk
stängningsfunktion
och möjlighet att
justera öppnings- och
stängningskrafter.

2

Somfy Dexxo
Optimo | Somfy
Dexxo Pro
Ett modernt, lätt
programmerbart
och pålitligt system
för automatisk
styrning av porten.
Motorutrustning
omfattar en mekanism
för mjukstängning av
bladet.

3

Marantec Comfort
260 | Comfort 270
En intuitiv
drivanordning som
fungerar med valfritt
antal fjärrkontroller.
Med den kan man
programmera delvis
öppning av porten,
portens hastighet och
3 minuters belysning
av garaget.
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Somfy Compact

LiftMaster

Drivenheten med små
yttre mått.
Den har inställbara
funktioner för
hinderdetektering och
stängningshastigheter

Sidodrivenhet är en
lösning för portar där
man inte kan använda
en standard drivenhet
med en styrskena.
Den är avsedd för
montering direkt på
axeln (sidovägg från
drivenhetens sida min.
220 mm).

AUTOMATISK STYRNING SOMFY
EXEMPEL PÅ UTRUSTNING
Fotoceller
Om ett hinder upptäcks i vägen för
portbladet stoppar fotoceller som är
anslutna till Somfy drivanordningar
stängning av porten.

Fjärrkontroll
2- och 4-kanals fjärrkontroll
Fjärrkontroller används för att styra
portar med SOMFY automation.

Kodknappsatser RTS

Nödbatteri

Monteras på utsidan av garaget

För att styra porten vid

för att styra porten med inmatad

strömavbrott. (Antal cykler 4 – 7 vid

sifferkod.

fulladdat batteri).

AUTOMATISK STYRNING MARANTEC
EXEMPEL PÅ UTRUSTNING
Fotoceller
Om ett hinder upptäcks i vägen
för portbladet stoppar fotoceller
som är anslutna till MARANTEC
drivanordningar stängning av porten.

Fjärrkontroll
2- och 4-kanals fjärrkontroll
Fjärrkontroller används för att styra
portar med Marantec automation.

Fjärrkontroll för cigarettuttag

Kodknappsatser

Fjärrkontroll för styrning av

Monteras på utsidan av garaget

automatisk port, avsedd att

för att styra porten med inmatad

placeras i cigarettuttaget.

sifferkod.

AUTOMATISK STYRNING LiftMaster
EXEMPEL PÅ UTRUSTNING
Fotoceller
Om portbladet detekterar ett hinder

4-kanals fjärrkontroll

på vägen ska säkerhetsanordningen

Gör det möjligt att trådlöst styra

ansluten till drivenheten stoppa den

porten.

stängande porten.

Kabelansluten
väggströmbrytare

Radiostyrd 2-kanals
väggströmbrytare

Gör det möjligt att styra porten med

Gör det möjligt att styra porten med

en fjärrkontroll monterad på väggen.

en fjärrkontroll monterad på väggen.

Nödbatteri

Signallampa

För att styra porten vid strömavbrott

Ljussignal indikerar motordrift.
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Sidodörrar till garage

SIDODÖRRAR TILL
GARAGE
DAKO:s sidoport för garage är en perfekt lösning för garageutrymmen som utnyttjas inte bara för att
förvara fordon.
Sidoport för garage underlättar tillträde till garaget utan att behöva öppna garageporten. Garagedörrens och -portens
identiska yttre utseende gör att hela fasaden verkar vara enhetlig.

TVÄRSNITT

AV SIDODÖRRAR FÖR GARAGE
Beklädda

utsidan

Målade i RAL

insidan

utsidan

Ramen, bågen och fyllningen är beklädda
på utsidan. Ramen, bågen och fyllningen är
vitmålade på insidan.

1

insidan

Ramen och bågen på insidan och utsidan samt
fyllningen på utsidan är målade till samma RALfärg. Fyllningen är vit på insidan.

2

1. Bågens fyllning

2. Dörrbladets ram – „varm” profil

Sidodörrar till garage är fyllda med 40mm tjocka paneler

Dörrbladets ram är tillverkad av aluminiumprofil med ett

som är fyllda med polyuretanskum belagt med förzinkad

djup på 60 mm (trekammars profilstång med termiskt

stålplåt med en tjocklek på 0,5mm. Panelhöjden kan vara

mellanlägg).

500mm eller 610mm.

UTRUSTNING

FÖR GARAGESIDODÖRRAR
Handtag med långskylt
Handtaget har en mekanism
som stödjer dess drift och är
dold under en elegant täcklock.

Låscylinder
Låscylinder finns tillsammans med
tre nycklar.

Utanpåliggande gångjärn
Utanpåliggande gångjärn
Tvådelat utanpåliggande
gångjärn med hög bärförmåga,
justerbart i tre plan.

Enpunktslås
Speciellt eldfast lås utrustat med
centrallåsning.
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Sidodörrar till garage

EXEMPEL PÅ MODELLER

DK-GP

1

Sidodörr med panel utan
räfflingar DK-GP

Sidodörr med panel utan
räfflingar DK-GP

Ramen, bågen och fyllningen
är beklädda med valnötsfärg
på utsidan. Ramen, bågen och
fyllningen är målade i RAL 9002 färg
på insidan.

Ramen, bågen och fyllningen är målade
i RAL 7016 färg på utsidan. Ramen och
bågen är målade i RAL 7016 färg på
insidan medan fyllningen är målade i
RAL 9002 färg på insidan.

DK-PP

3

4

Sidodörr med panel med
horisontella räfflingar DK-PP

Sidodörr med panel med
horisontella räfflingar DK-PP

Ramen, bågen och fyllningen är
beklädda med valnötsfärg på utsidan.
Ramen, bågen och fyllningen är
målade i RAL 9002 färg på insidan.

Ramen och bågen är målade i RAL
8011 färg på utsidan medan fyllningen
är beklädd med valnötsfärg på
utsidan. Ramen och bågen är målade
i RAL 8011 färg på insidan medan
fyllningen är målade i RAL 9002 färg
på insidan.

5

DK-WPP

2

6

Sidodörr med högräfflad
panel DK-WPP

Sidodörr med högräfflad
panel DK-WPP

Ramen, bågen och fyllningen är
beklädda med gyllene ek färg
på utsidan. Ramen, bågen och
fyllningen är målade i RAL 9002 färg
på insidan.

Ramen och bågen är målade i
RAL 8003 färg på utsidan medan
fyllningen är beklädd med gyllene ek
färg på utsidan. Ramen och bågen är
målade i RAL 8003 färg på insidan
medan fyllningen är målade i RAL
9002 färg på insidan.

Färger Garageportar och Dörrar
SEGMENTPORTAR - DK-GP

Antracit
Antracit
rynkad struktur

Brun

Vit

Silver

Gyllene ek

Nötbrun

RAL

Övriga färger*

Gyllene ek

Nötbrun

RAL

Övriga färger*

Gyllene ek

Nötbrun

RAL

Övriga färger*

SEGMENTPORTAR - DK-WPP

Brun

Vit

Antracit

Silver

SEGMENTPORTAR - DK-PP

Brun

Vit

Antracit

Silver

* Övriga färger på garageporter paneler DK-GP, DK-WPP, DK-PP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Specialfärger | 1. Burgundy cherry | 2. Mörk ek | 3. Macore | 4. Marsey oak | 5. Polsk furu | 6. Sapeli | 7. Smoked oak |
8. Southern oak | 9. Ljussilver | 10. Basaltgrå | 11. Basaltgrå slät | 12. Bellagio classic | 13. Black brown | 14. Charcoal
brown | 15. Mörkgrå | 16. Mörkgrå silk | 17. Mörkgrön | 18. Randig douglasgran | 19. Dark green | 20. Marinblå | 21. Ljusgrå |
22. Kvartsgrå | 23. Moos green | 24. Quartz grey | 25. Siena noce | 26. Siena rosso | 27. Silver cloud | 28. Silvergrå | 29. Silvergrå slät | 30.
Winchester | 31. Crystal White | 32. Krämvit | 33. Silver light.
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Rullportar

GARAGE: RULLPORTAR
Rullportar är en perfekt lösning för små garageutrymmen. Tack vare en vertikal ledning och brist på takskenor upptar det
upprullade portbladet minimalt med utrymme på överstycket inne i garaget. Portbladet är undanstoppat i en estetisk låda.

GARAGERULLPORTENS
KONSTRUKTION
DAKO:s

garagerullport

är

tillverkad

helt

i

aluminium.

Som standard är den utrustad med en låda placerad på
överstycket där det finns axel och portpansar. Pansar är
tjockt på 18,5 mm och fyllt med polyuretanskum. Rullporten
är som standard utrustad med rörmotor, knappströmbrytare,
nyckelströmbrytare och vev för nödöppning.

ALUMINIUMPANSAR

GLASAT ALUMINIUMPANSAR

Uppbyggt av dubbelvägg

Glasat pansar som släpper in ljuset i

aluminiumprofiler med

garaget.

VENTILERAT
ALUMINIUMPANSAR
Pansar med ventilationshål som
ger extra ventilation av utrymmet.

polyuretanskum inuti. Robust, lätt
och väderbeständigt, ger komfort
och en hög användarsäkerhet.

FÄRGER PÅ PANSAR

Rullportar är tillgängliga med pansar i fem

Grundfärger

och Brun. Pĺ kundens begäran, mot extra

standardfärger: Vit, Gra, Pärlvit, Ljusbrun
avgift, finns ocksĺ andra färgvarianter:
Mörkt trä, Valnöt, Gyllene Ek, Silver, Svart,
Krämvit, Röd, Mörkgrön, Ljusgrön, Vit,
Marinblĺ och Antracit

Vit
9010

Grå
7038

Beige
1013

Brun
8077

Ljusbrun
8014

EXTRA FÄRGER

Mörkt trä

Mörkgrön
6009

Nötbrun

Ljusgrön
6021

ANDRA PORTKOMPONENTER (låda,
styrskenor, nedre list) finns i följande
färger:
Gyllene ek

Vit
9001

Silver
9006

Marinblå
5011

Svart
9005

Röd
3003

Krämvit
1015

•
•
•
•
•

Vit – RAL 9010
Grå – RAL 7038
Brun RAL 8077
Pärlvit – RAL 1013
RAL- skalan (mot avgift)

Antracit
7016
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Rullportar

UTRUSTNING
Utanpåliggande
strömbrytare – med
nyckel
Brytare monteras som
standard utomhus. Det är
möjligt att styra
rullporten med en nyckel.

Infälld strömbrytare – med
tryckknapp
Den är avsedd för att styra
portens drivenhet och monteras
inne i garaget.

Axroll styrenhet (som
tillval)

Vev för portens
nödöppning

Den gör det möjligt att ansluta

Vev för portens nödöppning vid

foteoceller, nödbroms

strömavbrott.

och styra porten med en
fjärrkontroll.

Fotocellar (som tillval)

Nödbroms (som tillval)
Skyddar mot oavsiktlig

Vid hinderdetektering stoppar

nedsänkning av rullportens

systemet porten som stängs

pansar vid motorskada (används

(används med Axroll styrenhet).

med Axroll styrenhet).
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Smart hem

T

SMAR

HEM

SMART HEM

SYSTEM

Smart Hem system gör det möjligt att på ett bekvämt, centralt och trådlöst sätt styra elektrisk
utrustning hemma, på jobbet, på kontoret, i skolan och på andra ställen samt ger tillgång till information
om utrustningens status.
Systemen manövreras med datorer, surfplattor och smartphones anslutna till internet och ger full kontroll över hemmet från
nästan varje plats pĺ jorden.

•
•
•

Bekväm, integrerad och trådlös styrning av hemutrustning
Lätt tillgång till information om enheternas status (t.ex. öppna/stängda)
Styrning av och tillgång till information från varje plats över hela världen med hjälp av enheter anslutna till internet

Välj ditt eget smarta styrsystem:

1

VÄLJ DITT EGET SMARTA STYRSYSTEM:

DAKO-SMART HOME
Ett universellt system som samarbetar med de flesta enheter
tillgängliga på marknaden. Z-Wave teknik ger ett brett utbud
av system som kan omfattas av styrning inom systemet. DAKO
Smart Home samarbetar bland annat med rörelsesensorer,
brandvarnare, termostater och andra sensorer.

SYSTEMETS FUNKTIONER

•

Att öppna och stänga garageportar och -jalusier samt

•

Att slå på och av samt hantera andra enheter (inkl. radio

•

markiser och gardiner
och TV-utrustning, hemutrustning, bevattningssystem,
övervakningssystem)

2

TaHoma
Noga utvalda element av TaHoma styrsystem avsett för kontroll över drift av DAKO:s automatiska portar och jalusier.

SYSTEMETS FUNKTIONER

Att styra larmsystem, brandskyddssystem,
värmeanläggningar, klimatanläggningar,

•

ventilationsystem, belysning

STYRNING

•

Att fjärrstyra i realtid med hjälp av en säker app som

•

Automatisk styrning efter förinställning av enheter,

laddas ner till datorer, surfplattor och smartphones
beroende på dag, tid, solbelysning, regn och andra
faktorer.

Öppning och stängning av garageportar och jalusier

STYRNING

•
•

Med styrpanel
Med webbsidan, datorer, surfplattor och smartphones

Anslutningsschema för DAKO:s Smart Home system med DAKO:s produkter

Internet

Centralenheter home Center 2
och Home Center Lite

Drivenhet för garageportar

Notebook, PC,
Surfplatta, Smartphone

Drivenhet för rulljalusier
Brandvarnare
Vi styr annan
hemutrustning
Rörelsesensor

Reläomkopplare
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50% av tillverkningen
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 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

DAKO:s administrations- och tillverkningsanläggning - 13 500 m2

MLN

Flera miljoner
sålda fönster

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:s affärspartner

Katalog bram/SWE/12.08.2015

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

FÖNSTER DÖRRAR RULLJALUSIER SEKTIONSPORTAR GARAGE

PVC | TRÄ | ALUMINIUM

