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DAKO to długa historia innowacji, których celem jest zrozumienie potrzeb klienta 
i dostosowanie się do jego oczekiwań.

Od 1994 roku DAKO produkuje wysokiej klasy stolarkę z PVC, drewna, aluminium i stali, nieustannie poszerzając ofertę i 
dostosowując ją do zmieniających się wymagań klientów. Firma dba o jakość i precyzję wykonania produktów, modernizując 
proces produkcji wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Systematycznie podnosi kwalifikacje kadry, inwestuje w roz-
wój przedsiębiorstwa i poszerza działalność o kolejne rynki zagraniczne. Miarą sukcesu DAKO są miliony sprzedanych okien, 
drzwi, bram i rolet oraz szerokie grono zadowolonych klientów z całego świata.

Jakość Innowacje Zaawansowe technologie

Międzynarodowy zasięgDoświadczenieProfesjonalna sieć Partnerów Handlowych

Polska, Niemcy, Włochy, Norwegia, Szwecja, Fran-
cja, Belgia, Czechy, Słowacja, Szwajcaria, Luksem-
burg, Hiszpania, Izrael, Tunezja, Meksyk, Japonia i 
wiele innych krajów całego globu! 

Gdzie jesteśmy?

CIĄGŁE INNOWACJE  
od 1994 roku

STOLARKA PVC
OKNA | DRZWI PRZESUWNE | DRZWI ZEWNĘTRZNE

STOLARKA DREWNIANA
OKNA | DRZWI PRZESUWNE | DRZWI ZEWNĘTRZNE

BRAMY GARAŻOWE
SEGMENTOWE | ROLOWANE | DRZWI BOCZNE 

DRZWI NAKŁADKOWE PVC | DREWNO | ALUMINIUM

DRZWI ZEWNĘTRZNE
ŚLUSARKA ALUMINIOWA

OKNA | DRZWI PRZESUWNE | DRZWI ZEWNĘTRZNE |  
ROZWIĄZANIA PRZECIWPOŻAROWE ROLETY TEKSTYLNE, ROLETY 

PLISOWANE, MOSKITIERY

DAKO 
OTWARTE NA EMOCJE
Zobacz markę DAKO na największych wydarzeniach sportowych w Europie

OKNA | DRZWI | ROLETY | BRAMY
PVC | DREWNO | ALUMINIUM

www.dako.eu
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Kompleksowa oferta - zobacz więcej w folderach DAKO
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SPIS TREŚCI

Osłony okienne to niezwy-
kle funkcjonalny element, 
zapewniający komfort pod-
czas codziennego użytkowa-
nia wnętrza.

W słoneczne dni skutecznie chronią przed 
nadmiarem promieniowania słonecznego, 
gwarantując przyjemne zacienienie. Pod-
czas wysokich temperatur na zewnątrz, 
zapobiegają nadmiernemu nagrzaniu po-
mieszczenia. Z kolei podczas niskich tem-
peratur, zatrzymują ciepło wewnątrz, tym 
samym chroniąc wnętrze domu przed wy-
chłodzeniem.

Osłony okienne zapewniają także dosko-
nałą ochronę naszej prywatności, chroniąc 
wnętrze przed wzrokiem osób niepowoła-
nych, gwarantując tym samym komfort i in-
tymność. Stanowią także pierwszą barierę 
zabezpieczającą okno, podwyższając tym 
samym bezpieczeństwo.

dopasowane do Twoich potrzeb

OSŁONY OKIENNE

OCHRONA

Możliwość zasłonięcia 
dowolnej części okna

ROLETA 
PLISOWANA 

Komfort, gdy szukamy
powiewu świeżego powietrza

MOSKITIERA
Podniesiona estetyka

każdego wnętrza

 ROLETA 
DZIEŃ/NOC
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DROGA DO JAKOŚCI
Poznaj drogę do jakości DAKO. Dowiedz się jak przebiega proces, którego celem 
jest spełnienie indywidualnych oczekiwań każdego klienta.

Analiza możliwości technologicznych 
Postęp technologiczny daje producentom stolarki coraz większe możliwości. Aby móc spełniać rosnące oczekiwania klientów wytwórcy 
muszą nieustannie śledzić nowości techniczne i modyfikować ofertę, włączając do niej te rozwiązania, które najlepiej odpowiadają na potrzeby 
użytkowników. W Fabryce Okien DAKO za rozwój oferty odpowiada zespół wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów tworzący Dział 
Rozwoju Produktu. 
 
Dobór najlepszych komponentów 
Wszystkie produkty skonstruowane są z elementów dostarczanych przez producentów, uznanych na rynkach całego świata. Najwyższej 
jakości profile PVC, drewno o optymalnych właściwościach fizyko-mechanicznych i systemy aluminiowe używane w najbardziej prestiżowych 
realizacjach Polski i Europy, gwarantują niezawodność i trwałość produktów. Szyby  i okucia od renomowanych dostawców zapewniają maksy-
malną energooszczędność, bezpieczeństwo i funkcjonalność wyrobów. 
 
Innowacyjny park technologiczny 
Połączenie komponentów w sprawnie działającą całość wymaga najnowocześniejszych maszyn. Park technologiczny, w którym produko-
wana jest stolarka DAKO to jeden z najbardziej innowacyjnych obiektów tego typu w Polsce. W trzech halach produkcyjnych, na powierzchni 
23 400 m2 pracują precyzyjne, numerycznie sterowane obrabiarki, frezarki, zgrzewarki i piły. Park obejmuje także laboratorium badawcze, 
malarnię proszkową i okleiniarkę, pozwalające zachować pełną kontrolę nad jakością wykończenia produktów. 
 
Doświadczona, wykwalifikowana kadra 
Proces produkcji jest prowadzony i nadzorowany przez wykwalifikowanych specjalistów i konstruktorów z wieloletnim stażem pracy. Regu-
larne szkolenia i testy zapewniają wysoki poziom kompetencji, wymagany do konstruowania skomplikowanych okien, nowoczesnych drzwi  
tarasowych o dużych przeszkleniach i innych zaawansowanych rozwiązań.

Rygorystyczne normy i standardy 
W trosce o najwyższe standardy produkcyjne Fabryka Okien DAKO poddaje się procedurom oceny, kontroli i certyfikacji. Ich wynikiem są auto-
ryzacje, certyfikaty i prawo używania znaków potwierdzających jakość wyrobów. DAKO posiada między innymi certyfikat Q-Zert wydawany na 
podstawie audytu przez IFT Rosenheim, najważniejszy ośrodek badawczy w Europie. Produkty DAKO są również zgodne z europejską normą 
CE, a autoryzacje od dostawców komponentów są świadectwem spełniania rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa.    
 
Kontrola jakości 
Ważnym ogniwem procesu produkcyjnego jest Zakładowa Kontrola Jakości DAKO. Szczegółowej kontroli podlegają zarówno przyjmowane 
komponenty jak i produkty gotowe do przekazania klientom. Każda linia produkcyjna posiada własnych kontrolerów monitorujących pracę 
specjalistów. Dodatkowy nadzór należy do patroli wyrywkowo sprawdzających przebieg produkcji na wszystkich liniach. 
 
Flota transportowa 
Okna są produktem delikatnym, wymagającym odpowiedniego traktowania w czasie przewozu. Własna flota pojazdów pozwala zachować 
całkowitą kontrolę nad załadunkiem, transportem i rozładunkiem naszych wyrobów. Dzięki temu mamy pewność, że okna docierają do klien-
tów w nienaruszonym stanie. Dodatkowym atutem, wynikającym z dysponowania flotą są stabilne terminy dostaw, przekładające się na czas 
realizacji zamówień. 
 
Kompetentni doradcy w salonach sprzedaży 
Ostatnim krokiem na drodze do jakości DAKO jest salon sprzedaży. Tylko fachowe doradztwo i prawidłowa ocena sytuacji budowlanej gwaran-
tuje, że zakupiona stolarka wypełni swoją funkcję oraz spełni oczekiwania użytkowników. Partnerzy Handlowi DAKO to profesjonaliści dyspo-
nujący wiedzą i doświadczeniem, pozwalającym sprostać wszelkim wymaganiom współczesnej architektury. 
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ROLETY TEKSTYLNE
Rolety tekstylne to praktyczne i estetyczne osłony okien, montowane wewnątrz pomieszczeń, 
zapewniające prywatność oraz podnoszące estetykę każdego wnętrza. 

Niezwykle szeroka oferta tkanin do rolet tekstylnych, różne możliwości konstrukcyjne, a także kilka 
wariantów montażu pozwalają na idealne dopasowanie kolorów i wzorów rolet do indywidualnych 
preferencji użytkowników.

Rolety tekstylne



ROLETY WOLNOWISZĄCE
W systemie rolet wolnowiszących tkanina rolety jest 

podnoszona i opuszczana poprzez nawijanie na wałek przy 
pomocy łańcuszka koralikowego. 

Rolety wolnowiszące nie dają całkowitego zaciemnienia 
pomieszczenia, ponieważ nie przylegają bezpośrednio do 

ściany, ani do okna. Poprzez boczne szczeliny część światła 
przedostaje się do pomieszczenia.

DOSTĘPNE SYSTEMY 
ROLET WOLNOWISZĄCYCH
SYSTEM DK-MAJA

System DK-MAJA przeznaczony jest do 
montażu na skrzydłach okiennych  
o niewielkiej powierzchni, gdy szerokość 
rolety nie przekracza 170 cm.

SYSTEM DK-BLANKA

System DK-BLANKA stosowany jest do 
okien o większych rozmiarach – nawet do 

4 m wysokości i 3,2 m szerokości.
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SYSTEM DK-STELLA

System DK-STELLA stosowany jest, gdy 
szerokość rolety nie przekracza 120 cm. 
W rolecie DK-STELLA stosowana jest 
tkanina typu Dzień / Noc.

Rolety tekstylne
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ROLETY W KASECIE ALUMINIOWEJ
W systemie rolet w kasecie aluminiowej tkanina rolety jest 

podnoszona i opuszczana w aluminiowych prowadnicach 
szczelnie przylegających do skrzydła okiennego a następnie 

nawijana na wałek ukryty w estetycznej kasecie. Dzięki 
takiej konstrukcji i wykorzystaniu odpowiednich materiałów 

możemy uzyskać całkowite zaćmienie pomieszczenia.

DOSTĘPNE SYSTEMY W KASECIE ALUMINIOWEJ

SYSTEM DK-VERA

Roleta tekstylna posiadająca kasetę i prowadnice 
aluminiowe, przeznaczona do okien rozwiernych  
i uchylnych. Maksymalne rozmiary rolety wynoszą  
1700 mm x 2200 mm.

SYSTEM DK-LUISA

System stosowany jest w oknach o dużych powierzchniach, 
znajduje zastosowanie w pomieszczeniach biurowych,  

hotelach oraz salach konferencyjnych. W systemie rolet  
DK-LUISA istnieje możliwość zamontowania silnika.

Rolety tekstylne



ROLETY W KASECIE PVC
W systemie rolet w kasecie PVC tkanina rolety jest

podnoszona i opuszczana poprzez nawijanie na wałek ukryty
w estetycznej kasecie PVC. Jest ona prowadzona w 

wyprodukowanych z PVC prowadnicach które szczelnie 
przylegają do skrzydła okiennego. Takie rozwiązanie 

oraz zastosowanie odpowiedniej tkaniny daje możliwość 
całkowitego zaciemnienia pomieszczenia.

DOSTĘPNE SYSTEMY 
ROLET W KASECIE PVC
SYSTEM DK-NINA

Roleta tekstylna, wyposażona w kasetę i prowadnice PVC. 
Kasety i prowadnice dostępne wyłącznie w kolorze białym.
Maksymalne wymiary rolety to 1700 mm x 1500 mm.

SYSTEM DK-IGA

Roleta tekstylna, wyposażona w kasetę PVC i prowadnice 
PVC. Kaseta i prowadnice dostępne również w kolorach

drewnopodobnych. Maksymalne wymiary rolety to  
1700 mm x2200 mm.
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SYSTEMY DK-KLARA I DK-ROMA
Roleta tekstylna wyposażona w kasetę i prowadnice PVC. W 
roletach DK-KLARA i DK-ROMA stosowana jest tkanina typu 
Dzień / Noc. Maksymalne wymiary rolety DK-KLARA to 1500 
mm x 2200 mm, a rolety DK-ROMA 1500 mm x 1500 mm.

Rolety tekstylne
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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

KOLORYSTYKA ROLET TEKSTYLNYCH - (WYBÓR)*

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

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

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

*pełna kolorystyka dostępna na stronie www.dako.eu

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

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

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

Rolety tekstylne



WZORY TKANIN DZIEŃ I NOC  
ROLET TEKSTYLNYCH 
Grupa cenowa I

Grupa cenowa II Grupa cenowa III

DN1

DN8

DN21

DN15

DN2

DN9

DN22

DN16

DN3

DN10

DN23

DN17

DN4

DN11

DN24

DN18

DN5

DN12

DN25

DN19

DN6

DN13

DN26

DN20

DN7

DN14

DN27

Rolety tekstylne
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ROLETY TEKSTYLNE 
PLISOWANE
Rolety plisowane to eleganckie, wszechstronne i funkcjonalne rozwiązanie, która zapewnia pomieszczeniu 
niepowtarzalny wygląd. Plisy chronią wnętrze przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, 
pozwalając na regulację stopnia zacienienia lub dopływu naturalnego światła. Zapewniają komfort i 
intymność, osłaniając okno przed wzrokiem osób postronnych. Szeroki wybór kolorów i tkanin oraz 
łatwość w montażu sprawia, że plisy to rozwiązanie świetnie sprawdzające się zarówno w klasycznych, 
jak i nowoczesnych aranżacjach.

Rolety tekstylne



OKNO PIONOWE OKNO DACHOWE BOCZNA PROWADNICA

DZIAŁANIE PLISY

Plisa prowadzona jest na sznurkach zamocowanych we wnęce szybowej skrzydła okiennego, dzięki czemu nie ogranicza jego pełnego 
otwarcia. Rozwiązanie pozwala zasłonić wybrany fragment okna poprzez przesuwanie materiału w górę, dół lub do środka.

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

Rolety plisowane do okien pionowych 
montujemy poprzez przykręcenie 
odpowiednich zaczepów do listwy 
przyszybowej a następnie nasunięcie na 
nie uchwytów z zamocowanymi sznurkami 
operacyjnymi. Taki sposób montażu 
umożliwia szybki i bezproblemowy demontaż 
np. w celu umycia tkaniny.

Montując rolety plisowane do okien 
pionowych można zastosować 
prowadnice które będą dodatkowo 
zabezpieczały pomieszczenie przed 
dostępem światła. Należy jednak 
zwrócić uwagę na głębokość wnęki 
szybowej która nie może być mniejsza 
niż 25 mm. W tej wersji prowadnice 
przyklejane są do listwy przyszybowej 
po wcześniejszym zamocowaniu plisy.

W przypadku okien dachowych 
montażu rolet plisowanych dokonujemy 
podobnie jak dla standardowych okien 
jednak wskazane jest stosowanie 
materiałów zaciemniających które nie 
przepuszczają światła. Dodatkowo 
można domówić specjalne prowadnice 
boczne przykręcane do profilu okna.

Rolety tekstylne
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DOSTĘPNE MODELE TKANIN

P20 P21 P22 P23

P24 P25 P26 P27

Grupa II
Tkaniny o unikatowej, marszczonej strukturze, których stylistyka pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji klientów. 
Specjalna powłoka refleksyjna skierowana w stronę szyby pozwala odbić około 60% promieni słonecznych.

P01 P02 P03 P04 P05

P06 P07 P08 P09 P10

Grupa I
Tkaniny gładkie w wielu nowoczesnych kolorach zapewnią pomieszczeniu niepowtarzalny wygląd. Dzięki specjalnej perłowej warstwie od 
strony szyby tkaniny odbijają około 60% promieni słonecznych.

Rolety tekstylne



P30 P31 P32 P33

P40 P41 P42 P43

Grupa III
Tkaniny metaliczne imitujące materiał jedwabny są niezwykle efektownym rozwiązaniem, które zapewnia oknom ekskluzywny i 
nowoczesny wygląd.

Tkaniny o strukturze przypominające matę bambusową, doskonale komponują się ze stylizowanymi wnętrzami.

P50 P51 P52 P53

Grupa IV
Tkaniny zaciemniające zapobiegają przenikaniu niepożądanego światła do wnętrza pomieszczenia. Zastosowanie specjalnych bocznych 
prowadnic pozwala uzyskać praktycznie całkowite zaciemnienie pomieszczenia.

Kolorystyka profili operacyjnych
W naszej ofercie posiadamy wytrzymałe profile operacyjne o wysokości 19 mm w bogatej gamie kolorystycznej:

Antracyt Beżowy Biały Brązowy

Winchester Złoty dąb

Czarny 
anodowany

Srebrny 
anodowanyOrzech

Rolety tekstylne
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MOSKITIERY
Moskitiery to funkcjonalne i estetyczne osłony okien i drzwi wykonane z gęstej siatki, chroniące wnętrza 
budynku przed owadami. Włókno węglowe, z którego wykonana jest siatka moskitiery jest odporne na 
warunki atmosferyczne i uszkodzenia. Cztery rodzaje moskitier dostępnych w ofercie DAKO umożliwiają 
dobór odpowiedniego rozwiązania do potrzeb każdego użytkownika.

Moskitiery



MOSKITIERA OKIENNA

Moskitiera okienna 
ramkowa, to popularne 

wśród klientów rozwiązanie, 
przeznaczone do montażu 
na ramie okiennej za pomocą 
bezinwazyjnych zaczepów.

MOSKITIERA PRZESUWNA

Moskitiera przesuwna 
to siatka z tworzywa 

sztucznego rozciągnięta na 
ramie aluminiowej, wyposażona 
w prowadnice umożliwiające 
przesuwanie jej w poziomie.
Ten rodzaj moskitiery 
montowany jest najczęściej  
w drzwiach przesuwnych.

MOSKITIERA DRZWIOWA

Moskitiera drzwiowa 
przeznaczona jest do montażu 

w drzwiach wejściowych lub 
balkonowych. Konstrukcja 
moskitiery umożliwia jej sezonowy 
demontaż.

MOSKITIERA ZWIJANA

Moskitiera zwijana to 
zaawansowane rozwiązanie 

nawiązujące konstrukcją do 
rolet tekstylnych. Moskitiera 
wyposażona jest w kasetę oraz 
prowadnice boczne. Siatka 
moskitiery zwijana jest do kasety 
umieszczonej na ramie okna.

RODZAJE MOSKITIER

KOLORYSTYKA MOSKITIER

KOLORYSTYKA SIATKI
Moskitiera okienna

Moskitiera drzwiowa

Moskitiera zwijana

Moskitiera przesuwna

Ciemny brąz Szary Antracyt Złoty dąb Orzech Winchester Inny RALMahońCzekoladowy  
brąz

Biały

*tylko dla moskitiery zwijanej bocznej

*

Moskitiery
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SYSTEMY 
INTELIGENTNEGO DOMU

Inteligentny dom



Inteligentne Systemy Zarządzania Domem pozwalają na komfortowe i bezprzewodowe sterowanie 
urządzeniami Twojego domu z dowolnego miejsca na świecie! Umożliwiają tworzenie indywidualnych 
scenariuszy działania dopasowanych do stylu życia oraz dają informację zwrotną pokazującą status 
urządzeń. Zarządzanie systemem jest intuicyjne i odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji, działającej 
na urządzeniach z dostępem do Internetu. Wszystko po to, abyś mógł cieszyć się bezpieczeństwem 
swojego domu!

WYBIERZ SWÓJ INTELIGENTNY SYSTEM 
ZARZĄDZANIA DOMEM IDEALNIE 
ODPOWIADAJĄCY TWOIM POTRZEBOM!

Bezpieczeństwo

Upewnij się, że Twój dom jest bezpieczny, nawet jeśli jesteś daleko od niego. Nie pamiętasz czy zamknąłeś 
bramę? Żaden problem! Aplikacja pozwoli sprawdzić aktualny stan urządzenia i w razie potrzeby umożliwi jego 
zamknięcie.

Komfort

Otwierające się rano rolety, brama zamykająca się po wyjeździe do pracy – programowanie scenariuszy dla 
poszczególnych urządzeń sprawi, że mieszkanie w domu będzie jeszcze przyjemniejsze.

Oszczędności

Możliwość zdalnej kontroli stanu urządzeń pozwala dopasować ich położenie do zmieniającej się pogody. 
Zasunięcie rolet zapobiegnie przegrzaniu pomieszczeń latem, lub wpuści promienie słońca do ogrzania wnętrza 
zimą.

Inteligentny dom

18 19



TaHoma1

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU
• Otwieranie i zamykanie bram garażowych i rolet

STEROWANIE
• System umożliwia sterowanie bramami garażowymi i roletami, urządzeniami z napędami Somfy w wersji io-homecontrol oraz 

wieloma innymi urządzeniami wybranych producentów.

INFORMACJA ZWROTNA
• System pokazuje informację zwrotną urządzeń powiązanych z systemem, w czasie rzeczywistym.

PROGRAMOWANIE SCENARIUSZY
• System umożliwia programowanie zaawansowanych scenariuszy działania elementów w ramach systemu. 

DOSTĘP DO INTERNETU
• Dostęp do Internetu możliwy tylko za pomocą kabla. 

INSTALACJA
• Bezinwazyjna i bezprzewodowa, nie wymaga ingerencji w budynek. 

OBSŁUGA
• Obsługa za pomocą darmowej aplikacji dostępnej na smartfon/tablet/komputer lub za pomocą pilota.

Internet Napęd do rolet RTS lub IO

Napęd do bram garażowych 
RTS lub IO

Pilot, nadajnik naścienny 
RTS lub IO

TaHoma® Box

Notebook, PC,  
Tablet, Smartfon

System zarządzania dedykowany do kontroli pracy automatycznych bram i rolet DAKO. Dodatkowo umożliwia sterowanie wybranymi 
urządzeniami domowymi bez konieczności dokupowania dodatkowych modułów oraz szybkie programowanie scenariuszy. 

Inteligentny dom



DAKO-SMART CONTROL 2

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU 
• Otwieranie i zamykanie bram garażowych i rolet, a także markiz i żaluzji

• Włączanie i wyłączanie oświetlenia oraz innych urządzeń z wtyczką 230 V 

INFORMACJA ZWROTNA
• Brak możliwości uzyskania informacji zwrotnej 

PROGRAMOWANIE SCENARIUSZY
• System umożliwia programowanie zaawansowanych scenariuszy działania elementów w ramach systemu.

DOSTĘP DO INTERNETU
• Dostęp do Internetu możliwy za pomocą kabla lub Wi-Fi.

INSTALACJA
• Bezinwazyjna i bezprzewodowa, nie wymaga ingerencji w budynek. 

OBSŁUGA
• Obsługa za pomocą darmowej aplikacji dostępnej na smartfon/tablet lub za pomocą pilota.

Smartfon, Tablet

Centrala sterująca Matic w 
kolorze czarnym lub białym

Napęd do bram 
garażowych

Przełącznik oświetlenia

Gniazdko radiowe
Piloty Matic

Napęd radiowy Matic do rolet
Internet

Jeden z prostszych systemów pozwalający na intuicyjne sterowanie automatyką urządzeń domowych. Jego możliwości obejmują m.in. 
otwieranie i zamykanie rolet zewnętrznych i bram garażowych oraz programowanie scenariuszy.

Inteligentny dom
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MARZENIA
POTRZEBUJĄ IDEI...

Dlatego stworzyliśmy HarmonyLine – ideę, dzięki której Twoje marzenie o pięknym domu 
stanie się rzeczywistością.

Poproś  
Partnera Handlowego 

DAKO o folder  
HarmonyLine lub 

wejdź na stronę  
www.dako.eu

HarmonyLine to unikatowa idea wspólnego projektowania 
elementów stolarki otworowej, oparta o spójność estetyczną okien, 
drzwi, bram i rolet oraz dopasowanie stolarki do indywidualnego 
charakteru budynku. 
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MARZENIA
POTRZEBUJĄ IDEI...

PRZYKŁADOWE KOMPOZYCJE  
HarmonyLine

1A

KOMPOZYCJA EUNIKA

KOMPOZYCJA TAIDA

4A

KOMPOZYCJA NILA

7A

KOMPOZYCJA LILLA

IDEE ŻYJĄ DZIĘKI KONKRETOM 

Dlatego zaprojektowaliśmy 12 kompletnych zestawów stolarki linii HarmonyLine,  
w popularnych konfiguracjach i wymiarach.

12 gotowych kompozycji przygotowanych przez projektantów DAKO 
5 sugerowanych wariacji kolorystycznych każdego zestawu 
3 surowce: PVC, ALUMINIUM, DREWNO. 

10A



OKNA  |  ROLETY  |  DRZWI  |  BRAMY GARAŻOWE
PVC | DREWNO | ALUMINIUM

www.dako.eu

Dowiedz się więcej:
Wszystkie informacje na temat naszej oferty, polityki jakości DAKO oraz sieci sprzedaży
a także galerię realizacji i artykuły informacyjne można znaleźć na stronie internetowej www.dako.eu 
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tysiące ludzi sprawdzają produkty DAKO w najbardziej 
wymagającym teście: w laboratorium codziennego użytku. 
Z wyrobów DAKO korzystają między innymi mieszkańcy 
nowoczesnej i egzotycznej Japonii, historycznych stolic 
Europy, a także zimnej, dalekiej Północy oraz gorących 

rejonów Ameryki Południowej.

Każdego dnia,  
na całym 
świecie...


