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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 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?

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!

 



Se en film om DAKO på 
 www.dako.eu

Priser och 
utmärkelser
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harmoni | bekvämlighet | energibesparande

SE OCKSÅ:

PVC-FÖNSTER OCH DÖRRAR 
Fönster | Skjutdörrar | Ytterdörrar

ALUMINIUMFÖNSTER OCH –DÖRRAR 
Fönster | Skjutdörrar | Ytterdörrar

ETT KOMPLETT UTBUD

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.

TRÄFÖNSTER OCH –DÖRRAR  
Fönster | Skjutdörrar | Ytterdörrar

BRANDDÖRRAR I STÅL
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Frågor? 

KATALOGEN GÄLLER FÖR  
TEXTILA RULLGARDINER | INSEKTSNÄT

Om du är intresserad av andra 
DAKO:s produkter besök vår 
hemsida www.dako.eu eller be en 
affärspartner om lämpliga.

TEXTILA RULLGARDINERRULLJALUSIER

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.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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TEXTILA RULLGARDINER
Textila rullgardiner är praktiska och estetiska fönsterskydd som monteras inomhus och som skyddar 
mot insyn samt höjer estetiken i varje interiör.

Ett mycket stort ubud av textilier för rullgardiner, olika konstruktionsmöjligheter, och även flera 
monteringsvarianter gör att både färger och modeller av rullgardiner kan perfekt anpassas till olika 
interiörer.

Textila rullgardiner



FRIHÄNGANDE RULLGARDINER
I frihängande rullgardinssystem lyfts och sänks tyget genom 

upprullning på rulle med hjälp av kulkedja. Frihängande 
rullgardiner mörklägger inte rummet helt, eftersom 

rullgardinen inte sluter tätt mot väggen eller till fönstret. Lite 
ljus kan slinka in på sidorna.

TILLGÄNGLIGA 
FRIHÄNGANDE 
RULLGARDINSSYSTEM
SYSTEM DK-MAJA

Systemet DK-MAJA är avsett att monteras
pĺ fönsterbĺgar med en liten yta, när
rullgardinens bredd inte överskrider 170 cm.

SYSTEM DK-STELLA

Systemet DK-STELLA används när 
rullgardinens bredd inte överskrider 120 
cm. I rullgardinen DK-STELLA används 
tyget Dag / Natt.

SYSTEM DK-BLANKA

Systemet DK-BLANKA används för större 
fönster som är upp till 4 m höga och 3,2 m breda. 

Monteringssätt: Rullgardinen monteras på 
fönsterbågen, på väggen eller i taket med skruvar.

Textila rullgardiner
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TEXTILA RULLGARDINER I ALUMINIUMKASSETT

I rullgardinssystemet med aluminiumkassett lyfts och sänks 
tyget genom upprullning på rulle som är gömd i en estetisk 

aluminiumkassett. Rullgardinens tyg löper i styrskenor av 
aluminium och sluter tätt mot fönsterramen vilket möjliggör 

total mörkläggning av rummet.

TILLGÄNGLIGA RULLGARDINSYSTEM I ALUMINIUMKASSETT

SYSTEM DK-VERA

Textil rullgardin som är försedd med aluminiumkassett
och –styrskenor, avsedd för sidohängda och
underkantshängda fönster. 

SYSTEM DK-LUISA

Systemet används till fönster med stora ytor, det
rekommenderas särskilt för kontorslokaler, hotell,

konferensrum och audiovisuella salar. I rullgardinsystemet
DK-LUISA kan man montera en motor.

Textila rullgardiner



RULLGARDINER I PVC-KASSETT
I rullgardinssystem som är försedda med PVC-kassett
lyfts och sänks tyget genom upprullning pĺ rulle som är

gömd i en estetisk PVC-kassett. Rullgardinens tyg löper i 
styrskenor av PVC och sluter tätt mot fönsterramen vilket 

möjliggör hel mörkläggning av rummet.

TILLGÄNGLIGA RULLGARDINSYSTEM 
I PVC-KASSETT

SYSTEM DK-NINA

Textil rullgardin försedd med kassett och styrskenor i PVC.
Kasetten och styrskenorna finns endast i vitt. Maximala
dimensioner på rullgardinen är 1700mm x 1500mm.

SYSTEM DK-KLARA OCH DK-ROMA
Textil rullgardin försedd med kassett och styrskenor i PVC.
I rullgardinerna DK-KLARA och DK-ROMA används tyget av 
typen Dag / Natt. Rullgardinens maximala dimensioner för
DK-KLARA är 1500 mm x 2200 mm och för  
DK-ROMA 1500 mm x 1500 mm.

SYSTEM DK-IGA

Textil rullgardin försedd med kassett och styrskenor i PVC.
Kasetten och styrskenorna finns även i

träliknande färger. Maximala dimensioner  
på rullgardinen är 1700mm x 2200mm.

Textila rullgardiner
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Tkaniny gładkie – poliester 100%  grupa cenowa I–

Tkaniny podgumowane – poliester 100% - grupa cenowa II

Tkaniny żakardowe  poliester 100% - grupa cenowa II–

Tkaniny papierowe – papier impregnowany  grupa cenowa II  –

Tkaniny deseniowe  grupa cenowa II i III–

Tkaniny żakardowe  polyester 100%  grupa cenowa II i III– –

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A51

B12B11B10B9B6B5 B21

C14C10 C11 C12 C13

C28 C29 C31 E4 E11

D8 D9 D11 D14 D24D20 D25

FÄRGER PÅ TEXTILA RULLGARDINER - (VAL)

Enfärgat tyg – polyester 100% - Prisgrupp I

Gummityger – polyester 100% - Prisgrupp II

Jacquardtyger – polyester 100% - Prisgrupp II

Papperstyger – impregnerat papper - Prisgrupp II

Mönstrade tyger - Prisgrupp II och III

Jacquardtyger – polyester 100% - Prisgrupp II och III

Textila rullgardiner



DN8DN7DN6DN5DN4DN3DN2DN1

DN16DN15DN14DN13DN12DN11DN10DN9

DN20DN19DN18DN17

MÖNSTER PÅ TYGER DAG/NATT  
TILL TEXTILA RULLGARDINER - (VAL)

Textila rullgardiner
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INSEKTSNÄT
Insektsnät är ett funktionellt och estetiskt skydd för fönster och dörrar, tillverkat av ett tätt nät som 
skyddar interiören mot insekter. Kolfiber som nätet är gjort av är beständig mot väderpåverkan och 
skador. Med fyra typer av insektsnät som erbjuds av DAKO kan varje kund välja en lösning som uppfyller 
hans eller hennes behov. 

Insektsnät



INSEKTSNÄT FÖR FÖNSTER

Insektsnät för fönster 
DK-MO Insektsnät för 

fönsterram är en populär 
lösning bland kunderna, 
avsedd för montering på 
fönsterramen med hjälp av 
icke-invasiva fästen.

SKJUTBARA INSEKTSNÄT

Skjutbara insektsnät är 
plastnät spända över en 

aluminiumram, försedda med 
styrskenor för att flytta dem 
horisontellt.
Denna typ av insektsnät 
monteras oftast i skjutdörrar.

INSEKTSNÄT FÖR DÖRR

Insektsnät för dörr är avsett 
för montering i entre- eller 

balkongdörrar. Insektsnätet är 
konstruerat så att det kan tas bort 
säsongsvis.

UPPRULLBARA INSEKTSNÄT

Upprullbart insektsnät är 
en avancerad lösning vars 

konstruktion liknar invändiga 
rullgardiner. Insektsnätet är 
utrustad med kassett och 
sidostyrskenor. Insektsnätet rullas 
upp till lådan på fönsterramen.

TYPER AV INSEKTSNÄT 

FÄRGER PÅ INSEKTSNÄT

FÄRGER PÅ NÄTET
Insektsnät för fönster

Insektsnät för dörr

Upprullbara insektsnät

Skjutbara insektsnät

Mörkbrun Antracit Gyllene ek Valnöt Winchester RAL-färgerMahognyChokladbrunVit

Svart Grå

Insektsnät
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HORISONTELLA PERSIENNER
Horisontella persienner är ett funktionellt och praktiskt skydd av fönster som bidrar till att upprätthålla 
privatlivet och påverkar estetik överallt. Val av lamellvinkel gör det möjligt att justera genomsläpp av 
naturligt dagsljus och samtidigt skydda rummen mot starkt solljus och säkerställa fri luftcirkulation. 

• Montering inomhus

• Anpassning till fönster av PVC, trä och aluminium

• Noggrann justering ljusets riktning och mängd som släpps in till interiör

• Utmärkta för rum med hög fuktighet, t.ex. badrum och kök

• Maximal area: 3 m2

Horisontella persienner



TYPER AV HORISONTELLA PERSIENNER
PERSIENN STANDARD

Den äldsta och mest populära formen av solskydd. Den lämpar sig väl 
för att skydda stora ytor som fönsternischer eller glasade vägar. 

Persienn STANDARD kan monteras på en fönsterkarm eller mellan 
rutor.

PERSIENN JULIA

En elegant lösning med unika estetiska valör. Dedikerad för rum 
där en nyckelbetydelse har en visuell harmoni av alla element. 

Montering med en modern ränna gör att persiennen
JULIA blir fönstrets integrerade del.

TILLGÄNGLIGA  
LAMELLBREDD 

• 16 mm

• 25 mm

TILLÄGGSUTRUSTNING 

• Trådstyrning. Håller lameller vid rutan när 
fönstret står på glänt.

• Full täckning. Gör att styrhål är osynliga när 
lameller är täckta.

Horisontella persienner
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FÄRGVARIANTER AV HORISONTELLA 
PERSIENNER (25MM)

1 2 3 4 6

13 14 15 16 19

24a 25 26 27 28

7 8 10 11 11a

21 22 22a 23 24

29 30 Vit/röd vit/svart silver/guld

Horisontella persienner



FÄRGVARIANTER AV HORISONTELLA 
PERSIENNER (16MM)

FÄRGVARIANTER AV HORISONTELLA 
PERSIENNER (TRÄLIKNANDE 25MM)

199 205 210 211 900

1926 2083 4417 6603 marmor

D10 D20 D30 D40

Horisontella persienner

16 17



IT
A

LIE
N

   
   

   
 N

O
R G E

   
   

 F
R

A
N

K RIK E

   
   

   
 M

E
X IK

O

5050% av tillverkningen 
går på export

B
E L G IE N

 



  T
Y

S
K L A N D

B
E L G IE N

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
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Fönster | Skjutdörrar | 
Ytterdörrar

TRÄ
1994Sedan 1994

FÖNSTER  DÖRRAR  RULLJALUSIER  SEKTIONSPORTAR GARAGE
PVC | TRÄ | ALUMINIUM

Fabryka Okien 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 


