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DAKO

DAKO har en lång historia fylld av 
förbättringar med mål att förstå kun-
dernas 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 förväntnin-
gar som ändras hela tiden. Företaget tar hand om kva-
litet och precision av produkternas utformning genom 
att effektivisera tillverkningsprocesser tillsammans 
med utveckling av olika moderna teknologier. Det utbil-
dar hela tiden sina medarbetare, satsar på utveckling 
och expanderar verksamheten allt fler utländska mar-
knader.

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

Var finns vi?

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR SEDAN 1994

Kvalitet Innovation  Avancerad teknologi Internationellt omfång

ErfarenhetProfessionellt nätverk av affärspartner

Polen, Tyskland, Italien, Norge, Sverige, Frankrike, Bel-
gien, Tjeckien, Slovakien, Luxemburg, Spanien, Israel, 
Tunisien, Mexiko, Japan och ännu fler länder från hela 
världen!

Läs mer på sidan 60/61
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Se en film om DAKO på 
 www.dako.eu

Priser och 
utmärkelser



Vad vi erbjuder

? 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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En rundad profilkant och glasningslist ger fönstren en elegant och 

universell karaktär. Avancerad teknik som används vid tillverkning av 

fönstret har vunnit kundernas erkännande genom flera priser från 

experter inom branschen.

Maximal värme- och ljudisolering
Prisbelönade med Guldemblemet Quality International
Träets naturliga skönhet i modernt utförande

Uw
0,92 W/m2K*

DDF-92
Naturligt skön värme

DE VARMASTE TRÄFÖNSTREN 
I POLEN ENLIGT LTB* 
UNDERSÖKNINGAR

• Prisbelönade med Guldemblemet 
Quality International för 
produktens höga kvalitet.

*För referensfönster med dimension 1230 mm x 1480 mm, glaspaket 4/14/4/14/4 Ug=0,6



Denna sofistikerade serie har en förbättrad profillinje som ger fönstren ett 

unikt och diskret utseende. Serien möjliggör användning av energisnåla 

tekniker i byggnader som kräver en individuell hantering. Fönstren lämpar 

sig väl för stiliserad och historisk arkitektur samt framhäver interiörens 

rustika karaktär.

Dekorativ fräsning av profil och fönsterlist
Passar till stiliserade och historiska objekt
Alla bruksfördelar delas med DDF-92-modellen

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Stiliserade objekt
• Historisk arkitektur
• Traditionella och rustika byggnader

DDR-92
Stilfulla och energisnåla

Uw
0,92 W/m2K*

Fönster

* För referensfönster med dimension 1230 mm x 1480 mm, glaspaket 4/14/4/14/4 Ug=0,6
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INSPIRATIONER

Välj träslag som passar dina 

behov. Kolla mer på sidan 48.



Uw
1,26 W/m2K*

* För referensfönster med dimension 1230 mm x 1480 mm, glaspaket 4/16/4 Ug=1,0

Fönster

DDF-68 och DDR-68 seriernas utseende motsvarar helt och hållet DDF-92 

och DDR-92 fönsternas estetik. Genom att använda en 68 mm tjock profil 

kan vi erbjuda ett attraktivt pris. Serien har vunnit popularitet tack vare sin 

omfattande utrustning som garanterar en mycket bra termisk och akustisk 

isolering.

Bra pris
Mycket bra termisk och akustisk isolering
Två varianter av utseende

DDF-68/DDR-68
Naturlig skönhet med ett rikt utbud 
som standard

DDF-68
Modern profilkant

Dekorativt fräst profilkant
DDR-68



Upptäck efterbehandling och 

lackering av DAKO:s träsnickeri på 

sidan 49

INSPIRATIONER

Fönster
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Fönster

Tack vare aluminiumbeklädnad på utsidan är DDF-92 och DDF-68 

fönstren de produkter som utmärker sig genom sina fantastiska 

egenskaper. Träets ädla skönhet berikar interiören genom att ge den 

en prestigefylld och elegant karaktär, medan aluminiumbeklädnaden 

möjliggör att utforma fasadens estetik på nästan valfritt sätt.

Träets naturliga skönhet inomhus
Aluminiumets estetik och hållbarhet utomhus
Omfattande urval av utrustning

DDA-92/DDA-68
Otrolig estetik, 
maximal hållbarhet

ALUMINIUMBEKLÄDNAD
• Omfattande urval av färger, 

texturer och mönster
• Högkvalitets legering
• Träet är skyddat mot väder

Uw
0,92 W/m2K*

* För referensfönster med dimension 1230 mm x 1480 mm, glaspaket 4/14/4/14/4 Ug=0,6
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EGENSKAP                                                                           
SYSTEM

 
DDF-92 DDR-92 DDF-68

   
DDR-68

 
DDA-92 DDA-68

PROFIL

PROFILENS TJOCKLEK
En tjockare profil säkerställer en bättre termisk isolering 92 mm 92 mm 68 mm 68 mm 92 mm 68 mm

TÄTNINGAR RUNT OMKRETS
Fler tätningar ökar fönstrets täthet 2 2 2 2 2 2

HANDTAG

HANDTAG TYP
Ett handtag påverkar fönsterestetik och kan öka säkerhet för de 
boende

Aluminium, vit eller brun Aluminium, vit eller brun Aluminium, vit eller 
brun

Aluminium, vit eller 
brun

Aluminium, vit eller 
brun

Aluminium, vit eller 
brun

STANDARD GLASPAKET

PAKET TYP
Fler kammare i glaspaket ger en bättre termisk isolering

Treglaspaket,  
4x14x4x14x4  

Treglaspaket  
4x14x4x14x4 

Tvåglaspaket 
4x16x4

Tvåglaspaket  
4x16x4 

Treglaspaket  
4x14x4x14x4

Tvåglaspaket  
4x16x4

GLASRUTANS U-VÄRDE
Glasrutans lägre U-värde ger en bättre termisk isolering  0,6 W/m2K 0,6 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 0,6 W/m2K 1,0 W/m2K

ARGONFYLLNING
Ädelgas mellan glasskikten förbättrar termisk isolering

STANDARD FÖNSTERBESLAG

BESLAG TYP
Moderna beslag är pålitliga och säkerställer fönstrets smidiga drift Standard Standard Standard Standard Standard Standard

TI
LL

VA
L

UTVALDA SPECIAL BESLAG | Kolla och jämför beslagens funktionalitet på sidan 16

TILT FÖRST

DOLDA GÅNGJÄRN

UTVALDA ENERGIBESPARANDE SPECIALGLAS | Kolla och 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)

Teckenförklaring:
 - variant tillgänglig
 - variant otillgänglig
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DDF-92 DDR-92 DDF-68

   
DDR-68

 
DDA-92 DDA-68

PROFIL

PROFILENS TJOCKLEK
En tjockare profil säkerställer en bättre termisk isolering 92 mm 92 mm 68 mm 68 mm 92 mm 68 mm

TÄTNINGAR RUNT OMKRETS
Fler tätningar ökar fönstrets täthet 2 2 2 2 2 2

HANDTAG

HANDTAG TYP
Ett handtag påverkar fönsterestetik och kan öka säkerhet för de 
boende

Aluminium, vit eller brun Aluminium, vit eller brun Aluminium, vit eller 
brun

Aluminium, vit eller 
brun

Aluminium, vit eller 
brun

Aluminium, vit eller 
brun

STANDARD GLASPAKET

PAKET TYP
Fler kammare i glaspaket ger en bättre termisk isolering

Treglaspaket,  
4x14x4x14x4  

Treglaspaket  
4x14x4x14x4 

Tvåglaspaket 
4x16x4

Tvåglaspaket  
4x16x4 

Treglaspaket  
4x14x4x14x4

Tvåglaspaket  
4x16x4

GLASRUTANS U-VÄRDE
Glasrutans lägre U-värde ger en bättre termisk isolering  0,6 W/m2K 0,6 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 0,6 W/m2K 1,0 W/m2K

ARGONFYLLNING
Ädelgas mellan glasskikten förbättrar termisk isolering

STANDARD FÖNSTERBESLAG

BESLAG TYP
Moderna beslag är pålitliga och säkerställer fönstrets smidiga drift Standard Standard Standard Standard Standard Standard

TI
LL

VA
L

UTVALDA SPECIAL BESLAG | Kolla och jämför beslagens funktionalitet på sidan 16

TILT FÖRST

DOLDA GÅNGJÄRN

UTVALDA ENERGIBESPARANDE SPECIALGLAS | Kolla och 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)



Fönster

BESLAGSELEMENT

- standard element - tillgängligt 
element tillval

- otillgängligt element

KOLLA OCH JÄMFÖR BESLAGENS FUNKTIONALITET Standard Dolda gångjärn Tilt först

MIKROVENTILATION
Små luftintag i fönster möjliggör en snabbare luftcirkulation

BESLAG MOT INBROTT PÅ BÅGENS HELA OMKRETS
Hindrar mot att bryta upp fönstret

INBROTTSSKYDD I DREH-KIPP FÖNSTERBÅGAR
Hindrar mot att bryta upp fönstret  1 1 1

INBROTTSSKYDD I SIDOHÄNGDA OCH UNDERKANTSHÄNGDA 
FÖNSTERBÅGAR
Hindrar mot att bryta upp fönstret

EXTRA INBROTTSSKYDD
Fler spärrar förbättrar fönsterskydd

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 LYFTANORD-
NING I HANDTAGET
Kombinerar funktion av balkongspärr och vridspärr i handtag

TBT handtag
Omöjliggör fönsteröppning utan nyckeln, det går bara att tilta det.

FÖNSTERBROMS
Gör att bågen inte slår mot karmen



Fönster
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BESLAGSELEMENT

BESLAGSFUNKTIONER
TILT FÖRST

Genom att ställa handtaget i horisontellt läge 
tiltas fönstret och genom att ställa det i vertikalt 
läge öppnas fönstret helt och hållet. I kombination 

med TBT-handtaget kan bågens öppning begränsas. Utan nyckel kan 
den endast tiltas, vilket förhindrar att fönstret faller ut.

DOLDA GÅNGJÄRN

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

RÖRELSESENSORER

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.

Värmeanläggning – om bågen öppnas, stängs av radiatorn under 
fönstret av. Då undviker man kostnader på ineffektiv uppvärmning.

Larmsystem – fönsterstatus meddelas till larmsystemet som vid 
behov aktiverar larmet.

• Trefunktions sensorer detekterar om fönstret är stängt, tippat 
eller öppet så att larmsystemet kan vara aktiverat under 
vädring.

• Sensorerna reagerar inte pa rörelser så 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.



GLAS

Treglaspaket 4/18/4/18/4 
VÄRME OCH LJUSINSLÄPP 

Paketet ger ökad solenergi- och 
ljustransmittans, vilket förbättrar 

uppvärmning av lokaler och ger bättre 
ljusinsläpp.

Treglaspaket 44.4/14/4/14/4 
SÄKERHET OCH SKYDD

Det kännetecknas av högt mostånd-
skraft mot sönderslagning. Utrustat 
med ett filter som skyddar mot höge-

nergetiska fraktioner av solljus och UV-strål-
ning.

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

Tre kammare i fyrglaspaketet säker-
ställer maximal ljudisolering, vilket gör 

paketet idealiskt.

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

Glasets konstruktion säkerställer hög 
motståndskraft mot inbrott och ökad 
ljudisolering.

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 TEKNISKA PARAMETRAR

TEKNISKA PARAMETRAR

TEKNISKA PARAMETRAR

TEKNISKA PARAMETRAR

Total solenergitransmittans: g=50%

Ljusgenomsläpplighet: Lt=70% 

Värmegenomgång: Ug= 0,5 W/m2K

Säkerhetsklass: P2

Ljudisoleringsvärde Rw=39dB

Värmegenomgång: Ug= 0,7 W/m2K

Värmegenomgång: Ug = 0,3 W/m2K

Total solenergitransmittans: g=33%

Ljusgenomsläpplighet: Lt= 48% 

Säkerhetsklass: P4

Total solenergitransmittans: g=45%

Ljusgenomsläpplighet: Lt=69% 

Värmegenomgång: Ug= 0,6 W/m2K

Säkerhetsklass: 2B2

Total solenergitransmittans: g=47%

Ljusgenomsläpplighet: Lt=70% 

Värmegenomgång: Ug= 0,6 W/m2K

VARMA DISTANSRAMAR

svart

grå 
RAL 7035, RAL 7040

ljusbrun

mörkbrunvit

En varm distansram förbättrar
fönstrets termiska egenskaper.

Fönster

STANDARD

4x16x4

4x14x4x14x4

TEKNISKA PARAMETRAR

TEKNISKA PARAMETRAR

Total solenergitransmittans: g=63%

Ljusgenomsläpplighet: Lt=81% 

Värmegenomgång: Ug= 1,0 W/m2K

Total solenergitransmittans: g=51%

Ljusgenomsläpplighet: Lt=72% 

Värmegenomgång: Ug= 0,6 W/m2K



HANDTAG

STANDARD - ALUMINIUM HANDTAG

Ergonomiskt och estetisk handtag med hög 
hållbarhet, anpassat visuellt till dörrhandta-
get. Standard - handtag i aluminium.

Tillgängliga färger: vit, Brun, silver, champa-
gne, gammalt guld, titan.

SECUSTIK® HANDTAG

Ergonomiskt handtag med en attraktiv, mo-
dern design, tillverkat i aluminium, säkrat 
med en mekanism som förhindrar att öppna 
fönstret från utsidan. Den indikerar vridning 
av handtaget med ett karakteristiskt ljud. 

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

HANTAG MED NYCKEL

För att öppna fönstret krävs en nyckel, vilket 
begränsar risken för en olycka och gör det 
svårt att passera fönstret.

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

SECUSTIK® HANDTAG MED NYCKEL

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.

HANDTAG MED EN KNAPP

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

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

FÄRGER

vit

Brun

 F1 - silver matt

F4 - gammalt gult

F9 - titan

Fönster
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TBT HANDTAG

Speciellt handtag som ökar säkerhet för de 
boende. Om man inte har en nyckel kan man 
bara tilta fönstret genom att ställa handtaget 
i ett horisontellt läge. För att öppna fönstret 
krävs nyckeln och handtaget placerat i ett 
upprät läge.

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



Skjutdörrar

SKJUTDÖRRAR 

 UTRYMME    ELEGANS    KOMFORT  
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SOM TILLVAL: ALUMINIUMBEKLÄDNAD

HST skjutdörrar
(lift-slide modell) 
Utrymme, prestige, bekvämlighet

Bekväm öppning och stängning
Tröskeln i jämnhöjd med golv
Maximal prestige och elegans

Dörren fungerar på ett innovativt lyft-skjut-baserat öppningssystem, 

vilket lyfter lite dörrbågen som glider på speciella rullar. Tack vare detta 

går det utan ansträngning att skjuta upp dörren. Dörrens tröskel kan 

inifrån sättas i jämnhöjd med golvet, vilket underlättar passering genom 

dörren och säkerställer högsta komfort vid användning. Systemet gör det 

möjligt att skapa härligt stora glaspartier, vilket säkerställer mycket bra 

ljusgenomsläpp som ger interiören en rumslig och prestigefylld karaktär.

Tekniska data:

Skjutande i horisontalplanet

Möjliggör att helt öppna den 

rörliga fönsterbågen.

Öppningssätt:

Variant: Automatiska dörrar

ODörren öppnas och stängs 

med fjärrkontroll.

Tröskeln i jämnhöjd med golvet

Tröskeln är i jämnhöjd med 

den inre golvnivån vilket eliminerar 

hinder i gångstråket och ger de 

boende högsta bekvämlighet.

Dörrbågens vikt: 300 kg Dörrbågens maximala area: 6,5 m2

Maximal höjd: 2,6 m Maximal bredd: 6 m

Dörren kan konstrueras med flera öppningssätt.



Skjutdörrar

PASK skjutdörrar
(parallellt uppställbar modell)
Värme, säkerhet, komfort

Säker och energisparande vädring
Komfort oavsett väder
Mjuk och tyst dörrstängning

I dörren används ett spaltventilationssystem som gör att dörrbågen är 

uppställbar från karmen på avstånd 6 mm. Systemet minskar onödiga 

värmeförluster som förekommer vid tiltning av dörrbågen för att släppa in 

frisk luft. Högklassiga beslag skyddar mot inbrott och gör vädringen säker. 

Den lilla spaltventilen möjliggör effektiv vädring när det regnar, medan 

dörrbågens stabila läge säkerställer att dörren inte slår mot karmen vid 

vindtryck. Dörrens högklassiga funktion garanteras av gasfjädrar.

Tekniska data:

Dörrbågens vikt: 160 kg Dörrbågens maximala area: 3 m2

Maximal höjd: 2,4 m Maximal bredd: 3 m

Dörren kan konstrueras med flera öppningssätt.

Skjutande i horisontalplanet

Möjliggör att helt öppna den rörliga fönsterbågen. 

Gasfjädrar garanterar dörrens högklassiga 

funktion.

Uppställning från karmen

För att ställa upp den rörliga fönsterbågen från karmen. 

Möjliggör vädring utan onödiga värmeförluster

Öppningssätt:
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Skjutdörrar

Dörrens möjlighet att enkelt skjuta och tilta den rörliga dörrbågen tillför 

funktionalitet och bruksbekvämlighet. Systemets enkelhet säkerställer ett 

mycket bra pris, vilket möjliggör att varje hushåll kan få stora, eleganta och 

trendiga inglasningar.

HKS skjutdörrar
(tilt-slide modell)
Komfort och elegans till bra pris

Möjlighet att tilta den rörliga fönsterbågen
Mycket attraktivt pris

Tekniska data:

Öppningssätt:

Skjutande i horisontalplanet.

Möjliggör att helt öppna den

rörliga fönsterbågen.

Tilt

Möjliggör att tilta den rörliga fönsterbågen längs 

den övre kanten för att vädra rummet.

Dörrbågens vikt: 160 kg Dörrbågens maximala area: 3m2

Maximal höjd: 2,4 m   Maximal bredd: 3 m

Dörren kan konstrueras med flera öppningssätt.
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Tekniska data:

Vikdörrar
Tradition och funktionalitet

Viksystemet är en beprövad lösning för att säkerställa en full och fri 

öppning i glaspartiet. De jämt fördelade vertikala karmarna ger interiören 

och fasaden en stilfull karaktär. Därför lämpar sig vikdörrarna både för 

traditionell såväl modern inredning och stil.

Maximalt ljusinsläpp
Stilfullt och klassiskt utseende

Öppningssätt:

Vikning.  

Fönsterbågarna viks mot sidokanterna.

Högsta ljusinsläpp. 

När alla bågar viks ihop öppnas nästan 

hela dörrytan.

Maximal höjd: 2,4 m Maximal bredd: 3m

  Dörrbågens maximala bredd: 0,9 m   

Dörren kan konstrueras med flera öppningssätt. 



YTTRE PANELDÖRRAR AV TRÄ

  MODERNITET     SÄKERHET     VÄRME

Yttre paneldörrar av trä



[1]

[2]

1. TALA | 2. TAIDA

Modeller Ädla material

Yttre paneldörrar av trä
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[3]

[5]

[4]

[6]

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

Modeller

Yttre paneldörrar av trä



[7]

[9]

[8]

[10]

Noggrant utformade detaljer

Yttre paneldörrar av trä
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Modeller

[11]

[13]

[12]

[14]

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

Yttre paneldörrar av trä



[15]

[17]

[16]

[18]

Modern design

Yttre paneldörrar av trä
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Yttre paneldörrar av trä

[19] [20] [21]

Dörren anpassad till 
garageporten

Modeller

19. NOEL | 20. ZOLA | 21. KEIRA 



Yttre paneldörrar av trä
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Dörr som passar dina behov
Besök http://dako.eu/konfigurator_EN.php
Skapa dörren som du drömmer om
Och låt oss förverkliga din dröm

DAKO DÖRRKONFIGURATOR 

DINA MÖJLIGHETER

01

03

05

02

04

06

Välj bland 
21 dörrmod-eller i PVC, trä,

aluminium

Välj glasning och dekorer  

Applicera ditt pro-jekt på en bild eller hus visualisering

Ange dörr- och glasningsmått

Hitta bästa färger

Spara eller skriv ut ditt projekt



Yttre paneldörrar av trä

Dörrkonstruktion

92 mm

68 mm

Tack vare beklädnad på ena sidan är bladets yta enhetlig från utsidan.

• Standardmått: 1100 x 2115

• Monteringsdjup 68 eller 92 mm

• Öppning in eller ut

PRESTIGE OCH TERMISK 
ISOLERING

Träet är fyllt med polyuretan 
och belagt med modifierad, 
vattenavvisande 9 mm tjock
okoume plywood.

VÄRME OCH SÄKERHET

Högkvalitativt, skiktlimmat trä 
med mycket goda teknologiska 
egenskaper.

SKYDD MOT 
GENOMFRYSNING

Låg tröskel av aluminium, med 
termiskt mellanlägg.

TERMISK ISOLERING

92 mm: Fyrglaspaket 
4/18/4/18/4/18/4
Ug=0,5 W/m2K

68 mm: Treglaspaket
4/16/4/18/4

Karm 

Dörrblad

Tröskel 

Glas

Tillgängligt träslag: meranti



Yttre paneldörrar av trä
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Resultatet av en test på en 92 mm tjock dörr, 1065 x 2080 på
Labbet för Byggteknik i Dąbrowa Górnicza.

RESULTAT 
RÄKNAS!

 Ud=0,63 W/m2K
Dörren kännetecknas av utmärkt 
värmegenomgangskoefficient som garanterar 
bäst skydd mot kylan för de boende.

Isolering mot värme

Vattentäthet1

2

900 Pa
Dörren bevarar vattentäthet vid vindtryck
på nästan 140 km/h vilket definieras som kraft som 
orsakar mycket stora skador. Tack vare detta utgör den ett 
pålitligt skydd mot åskväder och regnfall med byig vind.



Yttre paneldörrar av trä

Standardutrustning
Den rejäla grunden för noggrant genomarbetad estetik av DAKO:s dörrar är 
avancerad utrustning som garanterar värme, säkerhet och dörrens pålitliga 
funktion för de boende under lång tid framöver.

 92 mm/68 mm 
DÖRRTRYCKE PÅ LÅNG 
SKYLT

• Standardkulörer: 

vit eller Brun 
(beroende på dörrfärg)

• Färgvarianter: 

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

 92 mm /68 mm   
UTANPÅLIGGANDE GÅNGJÄRN

• Standardkulörer:  
vit eller Brun

• Färgvarianter: silver, gammalt 
guld

 92 mm/68 mm   

LÅSCYLINDER 

• med nyckel 

• med vridlås

AV 3

• Montering av spanjolett på bladets hela höjd.

Beslagshål är osynligt vilket säkerställer elegant ut-
seende på öppen dörr.

92 mm - AV3

68 mm - Z-TF

• Sex låselement

Flerpunktslåsning säkerställer bladets goda 
tryck till karmen och skydd på hög nivå.

• Två låselement med dubbeltapp.

En kraftig hakformad tapp säkerställer skydd 
på högsta nivån. En extra tapp garanterar 
bladets optimala tryck till karmen.

AUTOMATISK SPANJOLETT

• Automatisk låsning. 
Säkerhet utan att behöva låsa dörren.



Yttre paneldörrar av trä
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Tillvalsutrustning träfönster
DAG OCH NATT FUNKTION FÖR SPANJOLETT

• Med funktionen kan man välja dagligt/nattligt 

alternativ för att säkra dörren.

DÖRRTRYCKE PÅ DELAD SKYLT MED CYLINDER

• Färger:   
vit, silver (F1), gammalt guld (F4), rostfritt stål.

DRAGHANDTAG

• P-10 | Tillgängliga längder i mm: 580, 800, 1000, 
1200, 1400, 1500, 1600, 1800 | 

• Q-10 | Tillgängliga längder i mm: 580, 800, 1000, 

1200, 1400, 1500, 1600, 1800 | 

GLAS 

1. 2B2

2. P2 med bättre motstånd mot krossning 

3. P4 med bättre motstånd mot krossning

4. Sandblästrat

5. Stopsol

6. Med varmkant

4

2/3

5

1

LÅSCYLINDRAR

• Låscylinder i klass C (grundmodell eller med 
cylinder)

DÖRRSTÄNGARE

• Smidigt och automatiskt 
stänger dörrbladet

* Tillgängliga bara i AV3 spanjolett



PANELDÖRRAR MED RAMAR

  KLASSIK    SÄKERHET    VÄRME

Paneldörrar med ramar i trä



  KLASSIK    SÄKERHET    VÄRME

[2]

[1]

GALLA

1. ENA | 2. IDA

Modeller

Paneldörrar med ramar i trä
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Modeller

[3]

[5]

[4]

[6]

 3. BELLA | 4. SIMA | 5. TIRA | 6. KENNA | 7. KANSAS | 8. BOSTON | 9. CHICAGO | 10. HAVANA 

Paneldörrar med ramar i trä



[7]

[9]

[8]

[10]

Klassiskt utseende

Paneldörrar med ramar i trä
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Modeller

[11]

[13]

[12]

[14]

 11. BAGDAD | 12. MEXICO | 13. ATLAS | 14. ONTARIO | 15. PANAMA | 16. SAHARA | 17. LONDON | 18. PARIS 

Paneldörrar med ramar i trä



[15]

[17]

[16]

[18]

Rikedom av detaljer

Paneldörrar med ramar i trä
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Dörrkonstruktion

92 mm

68 mm

Ram och fyllningskonstruktion 
ger dörren klassiskt och vänligt 
utseende.

• Monteringsdjup 68 eller 92 mm

• Öppning in eller ut

KVALITET OCH 
TEKNOLOGI

Högkvalitativt, skiktlimmat trä 
med mycket goda teknologiska 
egenskaper.

VÄRME OCH 
HÅLLFASTHET

Fylld med polyuretanskum som 
garanterar högsta värmeisolering, 
beklädd med naturlig fanér

VÄRME OCH SÄKERHET

Högkvalitativt, skiktlimmat trä 
av furu, meranti eller lärk med 
mycket goda teknologiska 
egenskaper.

SKYDD MOT 
GENOMFRYSNING

Låg tröskel av aluminium, med 
termiskt mellanlägg.

Karm

Bladets ram

Värmeisolerande 
panel

Tröskel

Paneldörrar med ramar i trä

Tillgängliga träslag:  
meranti, furu, lärk

TERMISK ISOLERING

92 mm: Treglaspaket
4/14/4/14/4/

68 mm: Tvåglaspaket 4/16/4/

Glas



Paneldörrar med ramar i trä
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Paneldörrar med ramar i trä

Standardutrustning
 92 mm/68 mm 

DÖRRTRYCKE PÅ LÅNG 
SKYLT

• Standardkulörer:

vit eller brun  
(beroende på dörrfärg).

• Färgvarianter: 

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

 92 mm /68 mm   
UTANPÅLIGGANDE GÅNGJÄRN

• Standardkulörer: vit eller brun 

Färgvarianter: silver, gammalt 

guld

 92 mm/68 mm  

LÅSCYLINDRAR 

med nyckel eller med cylinder.

AV 2

92mm/68 mm  
AUTOMATISK SPANJOLETT Z-TF

• Automatisk låsning. Säkerhet utan att 
behöva låsa dörren.

• Sex låselement. Flerpunktslåsning 
säkerställer bladets goda tryck till 
karmen och skydd på hög nivå.  

• Montering av spanjolett på bladets 
hela höjd. Beslagshål är osynligt vilket 
säkerställer elegant utseende på 
öppen dörr.



Se glasegenskaper 
på sidan 18

Paneldörrar med ramar i trä

46 47

Tillvalsutrustning

DÖRRTRYCKE PÅ DELAD SKYLT MED CYLINDER

• Kulörer: 

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

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 

• Treglaspaket 4/18/4/18/4

• Treglaspaket 44.4/14/4/14/4

• Treglaspaket 4/14/4/14/33.1  

• Treglaspaket 44.2/12/6/12/6

• Fyrglaspaket 4/12/4/12/4/12/4

DÖRRSTÄNGARE

• Smidigt och 
automatiskt stänger 
dörrbladet.

LÅSCYLINDER

• Låscylinder i klass C med vridlås 

eller nyckel (grundmodell eller med 

cylinder).



När det gäller träsnickerier så är val och behandling av material en nyckel till framgång. 
Virke som används av DAKO i fönstertillverkning är ett högkvalitativa timmer av furu, me-
ranti eller lärk. Det noggrant valda materialet genomgår en tekniskt avancerad process i 
moderna maskiner under uppsikt av kvalificerade yrkesmän med lång erfarenhet.

FSC®-CERTIFIERING. På kundens begäran tillverkas 
fönster av FSC®-certifierat trä. Forest Stewardship 
Council® är en oberoende icke-statlig ideell organi-
sation som inrättats för att främja ett ansvarsfullt 
skogsbruk världen över.

FSC® är det mest igenkännbara kända certifierings-
systemet för att kontrollera träprodukternas ur-
sprung. FSC® CoC certifiering av ursprungskontroll 
garanterar att material som används av DAKO för att 
tillverka certifierade fönster kommer från en skog som 
sköts enligt principerna för god skogsvård. 

Upptäck vårt trä

FSC® STANDARDER OMFATTAR BLAND ANNAT:

Skydd av områden med utmärkta sociala och 
naturvärden
Skydd av sällsynta arter av djur och växter
Att sträva efter att bevara det naturliga skogseko-
systemet
Att undvika användning av bekämpningsmedel
Att bevara dött trä för naturlig nedbrytning 

Att inte införa utländska samt genetiskt modifierade 
växter

Fråga om FSC®-certifierade 
produkter i vårt utbud

Trä



Av hänsyn till färdiga produkternas estetik brukar fönstren yt-
behandlas manuellt, vilket är nödvändigt för att exponera träets 
naturliga skönhet.

DAKO:s fönster lackeras med tre lager. 
Genom den innovativa tekniken Power-
Feed säkerställs maximalt träskydd och 
materialets estetiska värden framhävs.

Ett ädelt trä som kommer 
från Asien och har 
perfekta teknologiska 
egenskaper. Det ökar 
prestige av färdiga 
produkter. Det utmärker 
sig genom sin exotiska 
uppbyggnad som är 
sällsynt bland inhemska 
trädslag, vilket utgör en 
av huvudorsakerna till 
dess popularitet.

Den lämpar sig för 
snickeritillverkning. 
Materialet används 
traditionellt för 
fönstertillverkning. Det 
säkerställer produkternas 
mycket goda mekaniska 
egenskaper samt hög 
hallbarhet. Furu har 
en struktur som är 
karakteristisk för barrträd. 
Stor fördel med furun är 
möjlighet att få ett mycket 
bra pris i förhållande till 
produkternas kvalitet.

Otroligt beständigt trä
Ett otroligt beständigt
trä, som är hårt som
ek, dess brandsäkerhet
är två gånger högre än
furuns. Lärk är en unik
art som inte ruttnar
i havsvatten. I direkt
kontakt med marken är
dess livslängd mer än 15
år. Dess struktur präglas
av mycket täta årsringar.

Kombinerad furu: 
sammanlimmat 
trä som behaller 
träets egenskaper 
vid tillverkning, har 
en struktur som är 
karakteristisk för barrträd 
men är mycket styvt och 
beständigt mot böjning 
(skevning). Användning 
av kombinerad furu 
innebär ett oerhört 
attraktivt pris.

Lack

Träslag

Manuell ytbehandling

tvärsnitt tvärsnitt tvärsnittLängdsnitt

Trä
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Massiv meranti Massiv furu Kombinerad furu Massiv lärk



KULÖRER  
PÅ SNICKERIER I TRÄ  

 BESTÄNDIGHET OCH ESTETIK

Kulörer



KULÖRER PÅ FÖNSTER OCH DÖRRAR

Furu*

vit

Furu*

Chokladbrun Chokladbrun

Valnöt Valnöt

Mahogny Mahogny

Palisander Palisander

Teak Teak

Ljus ek

Brun

Ljus ekGammal furu Gammal furu

Transparenta färger:
furu, lärk

Täckande färger:
furu, lärk, meranti

Transparenta färger:
meranti

Kompletterande färger:

Valfri RAL-färg

*Färg som inte är tillgänglig på skivdörrar

Kulörer
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Ett komplett utbud

Harmoni | Bekvämlighet | Energibesparande

KATALOGEN GÄLLER FÖR TRÄ-SNICKERI

Om du är intresserad av andra DA-
KO:s produkter besök vår hemsida 
www.dako.eu eller be en affärspart-
ner om lämpliga material.

INTE BARA SNICKERI I TRÄ

BRANDSÄKRA DÖRRAR OCH STÅLDÖRRAR 

SNICKERI I PVC 
Fönster | Skjutdörrar | Ytterdörrar

SNIKCERI I ALUMINIUM
Fönster | Skjutdörrar |Ytterdörrar |  
Konstruktionen | Fasad

ETT KOMPLETT UTBUD

Med DAKO:s hela utbud får kunderna kompletta 
snickerier för hemmet.

Tät samarbete mellan teknologer och designers 
ansvariga för respektive produktgrupper garanterar 
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 beslutta-
gning är komfortabel och smidig och dessutom 
sparar tid och pengar.



Ett komplett utbud
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SEGMENTPORTAR 
Garageportar | Industriportar

RULLJALUSIER 

SMART HEM

INSEKTSNÄT

TEXTILA RULLGARDINER 



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 be-

hov. 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.

VÄGEN TILL  
KVALITET

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.



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

05. Att följa stränga normer och standarder
 

06. Kvalitetskontroll

07. Transportflotta

08. Professionella försäljningslokaler

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.

En viktig länk i tillverkningsprocessen är Kvalitetskontroll i DAKO:s fabrik. 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.

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.

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
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5050 % av tillverkning 
går på export



Omfång över hela världen
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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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DAKO:s affärspartner

Fönster | Skjutdörrar | 
Ytterdörrar

PVC

Sektionsportar garage | Rulljalusier 
| Insektsnät | Intelligenta 
styrsystem för hemmet

ÖVRIGA

Fönster | Skjutdörrar | 
Ytterdörrar

ALU

Flera miljoner 
sålda fönster

MLN
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Fönster | Skjutdörrar | 
Ytterdörrar

TRÄ
1994Sedan 1994

FÖNSTER  DÖRRAR  RULLJALUSIER  SEKTIONSPORTAR GARAGE
PVC | TRÄ | ALUMINIUM

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

DAKO:s administrations- och tillverkningsanläggning - 13 500 m2

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 


