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VINTERTRÄDGÅRDAR

NYHET

NYHET
De ytterdörrar vi erbjuder kännetecknas av:
- originell design,
- kvalitet och hållbarhet,
- effektiv värme - och ljudisolering,
- beständighet mot deformering,
- beständighet mot temperaturskillnader och UV - strålning.

En vinterträdgård är en plats där man kan njuta av grönska
under alla årstider. DAKO:s system med
aluminiumkonstruktioner ger i princip obegränsade möjligheter
för olika former, vilket gör att vi kan designa en vinterträdgård
helt enligt kundernas individuella önskemål och drömmar i alla
stilar, former och färger.

Vi erbjuder våra kunder:
- glasdörrar,
- dörrar med färdig isolering,
- dörrar tillverkade enligt kundens egna önskemål,
- skjutdörrar,
- vikdörrar.

FÖNSTER
DÖRRAR
FÖNSTERMARKISER
TYGRULLGARDINER
GARAGEPORTAR
VINTERTRÄDGÅRDAR

Bevara ditt hem tyst och säkert.

Bevara högsommaren i ditt hem.

FÖNSTER

FÖNSTERMARKISER

GARAGEPORTAR
DAKO garageportar gör att varje garage blir funktionellt
och säkert. Det estetiska utseendet passar ihop med
byggnadens fasad.
PANELPORTAR
DAKO erbjuder portar med två paneltyper: rektangulärt
mönster och diagonalt mönster. De är tillgängliga även
i färgerna gyllene ek och valnöt som är förvillande lika
naturligt trä.

Vi erbjuder flera olika markissystem med rika valmöjligheter när
det gäller färger.
- YTTER-system (möjlighet att montera markisen på byggnadens
yttervägg),
- RAM-system (montering på fönsterram, möjliget att anpassa
färgen till byggnadens fasad),
- RKS-system (montering i förnsternisch, mekanismen är dold
i murkonstruktionen),
- INTEGRO-system (montering på byggnadens yttervägg,
möjlighet att täcka lådan med ett kåpa inifrån och utifrån).
DAKO - fönstren är tillverkade av högkvalitativa material
och med användande av mycket avancerad teknik.
Vi erbjuder ett antal olika typer av fönster tillverkade av:
- PCV,
- aluminium,
- trä.

Fönstermarkiser utgör extra skydd och isolering.

TYGRULLGARDINER

TAKSKJUTPORTAR
Den största fördelen med skjutportar är att de arbetar
vertikalt och därför inte stjäl så mycket utrymme. Detta
är en bekväm lösning, speciellt när garageuppfarten är kort.

DAKO - fönstren har följande fördelar:
- stabil PCV-profil med 5 kammare, tillgängliga i ett
stort antal former, storlekar och färger,
- hög kvalitet på isolerrutor,
- moderna, pålitliga beslag,
- stort utbud av detaljer (handtag, fönsterspröjs,
fönsterbleck),
- 4 olika fönsterserie som tillåter att välja en mest
lämplig produkt.
Observera!
Nu finns värmeisolerade glasrutor tillgängliga som
garanterar lägre energiförbrukning.
Värmegenomgångskoefficient U = 1,0 W/m K.

Skydda dig mot kyla och spara energi.

Våra tygrullgardiner finns i ett tiotal mönster och färger och ska
tillfredställa även de mest kräsna kunder.
Rullgardinerna är tillverkade av antistatiska material och utgör ett
praktisk och elegant komplement i varje rum. De är tillgängliga
i miniversion och i kassetter.

Försäkra dig om större avskildhet.

DAKO garageportar står för funktionalitet
och hållbarhet.

