
ObOwiązuje Od 11 KwieTNiA 2016

Cennik 
Produktów



Poznaj nasze okna dachowe. są one lePiej
wyPosażone, objęte dłuższą gwarancją
i oferowane w cenie niższej, niż Produkty
innych marek dostęPnych na rynku.
MOżesz płAcić więcej zA OKNA dAchOwe, Ale pO cO? 

szczegółowe informacje dostęPne są na
www.dAKeA.pl

dla tyCh, 
którzy naprawdę 
znają się na
oknaCh 
daChowyCh!



Wszystkie okna dachowe 
dakea są objęte 20-letnią, 
zbywalną gwarancją.
to dodatkowa wartość w 
przypadku sprzedaży domu 
przed upływem 20 lat.

Postanowiliśmy przyznawać 
każdemu dekarzowi od 20 do 30 zł 
w gotówce za każde zamontowane 
przez niego okno dachowe dakea.   
zasada jest prosta: 
im więcej zamontowanych okien, 
tym więcej gotówki!

Quick install (ruc), kołnierz z folii 
paroprzepuszczalnej, który pozwala 
skrócić czas montażu okna. 
kołnierz skraca czas montażu, ponieważ 
nie ma potrzeby docinania folii i składania 
podkładu z wielu elementów.
bezpłatny! 
w zestawie z oknami dachowymi dakea 
better, dakea best, dakea better pVc  
dakea best pVc i dakea ulTiMA.

Trwałość - 
bez problemów podczas użytkowania.
łatwa konserwacja - 
doskonała jakość drewna przez długie lata.  

specjalna samoczyszcząca tytanowa 
powłoka - oszczędza czas i kłopot 
związany z myciem okien.
doskonałe parametry   
energooszczędności - obniżające  
koszty ogrzewania.
Titan Glass, nowy standard szyb 
w oknach dachowych.

tylko sprawdzone rozwiązania,  
wspierane 75-letnim doświadczeniem.   
najwyższe standardy produkcji.    
wyjątkowo rygorystyczna kontrola jakości  
weryfikowana zgodnie z najwyższymi  
normami przez niezależne instytucje.
hartowane szyby objęte dożywotnią  
gwarancją na gradobicie.

znakomita ochrona przed uderzeniami 
z zewnątrz i od wewnątrz. 
laminowana szyba z dwiema warstwami 
folii odpornej na rozdarcie. 
hartowana szyba zewnętrzna 
o grubości 6 mm. 
dożywotnia gwarancja szyby na 
uszkodzenia pogradowe. 

Pakiet szybowy nowej generacji pozwala 
utrzymać ciepło w domu w zimie i 
zapobiega przegrzaniu latem, dzięki 
dwóm niskoemisyjnym powłokom. 
do wnętrza przedostaje się o 80% 
mniej promieniowania uV, co znacznie 
ogranicza powstawanie przebarwień 
elementów wyposażenia.

o 50 % zredukowany hałas, zarówno 
ten dochodzący zza okna jak i dudnienie 
deszczu czy gradu, dzięki hartowanej 
szybie zewnętrznej, wyjątkowemu 
systemowi oblachowania  oraz dwóm 
warstwom folii redukującej hałas w 
szybie laminowanej. 



To najbardziej ekonomiczne rozwiązanie zapewniające 
doświetlenie, wentylację, izolację oraz dodatkową 
przestrzeń mieszkalną na poddaszu.

• Środkowa oś obrotu
• wygodna wentylacja dzięki modułowi nawiewnika  
   lub pozycji mikrouchyłu w klamce
• hartowana szyba zewnętrzna 
•  wąska ościeżnica

20 lat gwaranCji

aby wybrać rozmiar okna i odpowiednich akcesoriów, 
zajrzyj na stronę 24

Masz pytania?  
skontaktuj się z olą, która chętnie ci pomoże! +48 22 397 01 26

good

montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni
Pokrewne produkty  strona 20-23

Kołnierz z folii 
paroprzepusz-
czalnej

Kołnierz 
izolacyjny ze 
spienionego 
polietylenu

Rolety Roleta 
zewnętrzna   

Kołnierze
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dakea Good (KdV) 700

Wariant 700

Konstrukcja 4V6-16G1-4h
Pakiet szybowy 24 mm
Powłoka niskoemisyjna
Gaz ( argon )
Hartowana
Ug ( W/m2K ) 1.1
Całkowita przenikalność 
energii słonecznej 0.60

Okno

Uw ( W/m2K ) 1.5
Wodoszczelność e1200
Przepuszczalność  
powietrza class 4

Odporność na obciążenie 
wiatrem class c4*

Izolacyjność akustyczna 32 (-1,-5) db
Kolor

Naturalne drewno

*dla rozmiarów do 114x118cm

next 20 guarantee
okna zaProjektowane 

na długie lata
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dakea better  to najlepsze klasyczne okno dachowe 
z centralną osią obrotu!

charakteryzuje się znakomitymi parametrami energooszczędności oraz 
zwiększoną trwałością, zapewniając dostęp do światła i bezpieczeństwo 
w każdym domu! 

• Środkowa oś obrotu
• wygodna wentylacja dzięki  
 modułowi nawiewnika lub  
 pozycji mikrouchyłu w klamce
• hartowana szyba zewnętrzna

Kołnierz z folii 
paroprzepuszczalnej 
Quick install (Ruc) 
dołączony bezpłatnie!

gratis!

aby wybrać rozmiar okna i odpowiednich akcesoriów, 
zajrzyj na stronę 24

Masz pytania?  
skontaktuj się z olą, która chętnie ci pomoże! +48 22 397 01 26

20 lat gwaranCji
Better

Pokrewne produkty  strona 20-23

Kołnierz z folii 
paroprzepusz-
czalnej

Kołnierz 
izolacyjny ze 
spienionego 
polietylenu

Rolety Roleta 
zewnętrzna   

Kołnierze

montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni
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dakea better (KAV) 700
Wariant 700

Konstrukcja 4V6-16G1-4h
Pakiet szybowy 24 mm
Powłoka niskoemisyjna
Gaz ( argon )
Hartowana
Ug ( W/m2K ) 1.1
Całkowita przenikalność 
energii słonecznej 0.60

Okno
Uw ( W/m2K ) 1.4
Wodoszczelność e1350
Przepuszczalność  
powietrza class 4

Odporność na obciążenie 
wiatrem class c4*

Izolacyjność akustyczna 32 (-1,-5) db
Kolor
Naturalne drewno

*dla rozmiarów do 114x118cm

master wood
jakość gwarantowana  

na długie lata   

7



dakea better pVc stanowi połączenie najlepszych parametrów w 
zakresie przenikalności cieplnej oraz odporności na wilgoć i zabrudzenia, 
stanowiąc doskonałe rozwiązanie do kuchni lub łazienki.

• Środkowa oś obrotu i hartowana szyba zewnętrzna

• profile pVc niewymagające konserwacji 

• Klamka z dwiema pozycjami
 blokowania dla zapewnienia
 optymalnej wentylacji                                                                     

• powłoka z dwutlenku tytanu
 ułatwiająca mycie

Kołnierz z folii 
paroprzepuszczalnej 
Quick install (Ruc) 
dołączony bezpłatnie!

gratis!

aby wybrać rozmiar okna i odpowiednich akcesoriów, 
zajrzyj na stronę 24

Masz pytania?  
skontaktuj się z olą, która chętnie ci pomoże! +48 22 397 01 26

20 lat gwaranCji
Better PVC

Pokrewne produkty  strona 20-23

Kołnierz z folii 
paroprzepusz-
czalnej

Kołnierz 
izolacyjny ze 
spienionego 
polietylenu

Rolety Roleta 
zewnętrzna   

Kołnierze

montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni
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dakea better pVc (KpA) G00

Wariant G00

Konstrukcja 4V6-16G1-4h:N2
Pakiet szybowy 24 mm
Powłoka niskoemisyjna
Gaz ( argon )
Hartowana
Powłoka ułatwiająca 
mycie
Ug ( W/m2K ) 1.1
Całkowita przenikalność  
energii słonecznej 0.60

Okno
Uw ( W/m2K ) 1.4
Wodoszczelność e1500
Przepuszczalność  
powietrza class 4

Odporność na obciążenie 
wiatrem class c4

Izolacyjność akustyczna 32 (-1,-5) db
Kolor
biały

*dla rozmiarów do 114x118cm

max ProteCt
solidność i bezpieczeństwo

JaK tO mOżlIWe, że mOżemy zaGWaRaNtOWać tRWałOść OKNa daCHOWeGO PRzez 20 lat? 
PO PROstU - NaPRaWdę PROdUKUJemy Je z zaCHOWaNIem NaJWyższyCH staNdaRdóW JaKOśCI!
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dakea best pVc stanowi po prostu najlepsze rozwiązanie do kuchni i 
łazienki.Oprócz odpornej na wilgoć i łatwej w konserwacji konstrukcji pVc, 
posiada dodatkowo nawiewnik wentylacyjny, który zapewnia możliwie 
najlepszą wymianę powietrza.

• Środkowa oś obrotu i hartowana szyba zewnętrzna

• profile pVc niewymagające konserwacji

• wygodna wentylacja 
 dzięki modułowi nawiewnika 
 lub pozycji mikrouchyłu w klamce

• Titan Glass -  powłoka  
 samoczyszcząca, która oszczędza 
 Twój czas i pieniądze. 

montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni

aby wybrać rozmiar okna i odpowiednich akcesoriów, 
zajrzyj na stronę 24

Masz pytania?  
skontaktuj się z olą, która chętnie ci pomoże! +48 22 397 01 26

Kołnierz z folii paroprze- 
puszczalnej Quick install (Ruc) 
i kołnierz izolacyjny ze spienionego 
polietylenu (iFc) dołączone bezpłatnie! 

gratis!

20 lat gwaranCji
best pVc

Pokrewne produkty  strona 20-23

Kołnierz z folii 
paroprzepusz-
czalnej

Kołnierz 
izolacyjny ze 
spienionego 
polietylenu

Rolety Roleta 
zewnętrzna   

Kołnierze
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dakea best pVc (KpV)

Wariant G00

Konstrukcja 4V6-16G1-4h:N2
Pakiet szybowy 24 mm
Powłoka niskoemisyjna
Gaz ( argon )
Hartowana
Powłoka ułatwiająca 
mycie
Ug ( W/m2K ) 1.1
Całkowita przenikalność  
energii słonecznej 0.60

Okno
Uw ( W/m2K ) 1.4
Wodoszczelność e1500
Przepuszczalność  
powietrza class 4

Odporność na obciążenie 
wiatrem class c4

Izolacyjność akustyczna 32 (-1,-5) db
Kolor
biały

*dla rozmiarów do 114x118cm

pracuj tylko z najlepszymi 
znajdź dekarza dakea  

w twojej okoliCy
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Okno dachowe dakea best dzięki podwyższonej osi obrotu pozwala w 
pełni skorzystać z zalet okna dachowego, takich jak możliwość uzyskania 
lepszego widoku, większa elastyczność w zakresie wysokości montażu oraz 
wygodniejsze otwieranie skrzydła. To doskonałe rozwiązanie do dachów o 
mniejszym nachyleniu.
• podwyższona oś obrotu i hartowana szyba zewnętrzna

• Titan Glass -  powłoka  
 samoczyszcząca, która oszczędza 
 Twój czas i pieniądze. 

• wygodna wentylacja 
 dzięki modułowi nawiewnika 
 lub pozycji mikrouchyłu w klamce

Kołnierz z folii paroprze- 
puszczalnej Quick install (Ruc) 
i kołnierz izolacyjny ze spienionego 
polietylenu (iFc) dołączone bezpłatnie! 

montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 55 stopni

gratis!

aby wybrać rozmiar okna i odpowiednich akcesoriów, 
zajrzyj na stronę 24

Masz pytania?  
skontaktuj się z olą, która chętnie ci pomoże! +48 22 397 01 26

Pokrewne produkty  strona 20-23

gratis!

20 lat gwaranCji
best

Kołnierz z folii 
paroprzepusz-
czalnej

Kołnierz 
izolacyjny ze 
spienionego 
polietylenu

Rolety Roleta 
zewnętrzna   

Kołnierze
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dakea best (KhV) G00
Wariant G00
Konstrukcja 4V6-16g1-4h:n2
Pakiet szybowy 24 mm
Powłoka niskoemisyjna
Gaz ( argon )
Hartowana
Powłoka ułatwiająca 
mycie
Ug ( W/m2K ) 1.1
Całkowita przenikalność 
energii słonecznej 0.60

Okno
Uw ( W/m2K ) 1.4
Wodoszczelność e1500
Przepuszczalność 
powietrza class 4

Odporność na 
obciążenie wiatrem class c4*

Izolacyjność akustyczna 32 (-1,-5) db
Kolor
Naturalne drewno

*dla rozmiarów do 114x118cm

titan glass
energooszczędność 

i szyba samoczyszcząca
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Czy okno daChowe 
moŻe być lepsze?

dakea ultima to dowód, że w poszukiwaniu lepszych rozwiązań nie mamy sobie równych. 
nasze okno stworzyliśmy z najwyższej jakości komponentów, w oparciu o 75 letnie doświadczenie, 
w zaawansowanym technologicznie procesie produkcji.
jesteśmy pewni doskonałej jakości naszych okien, dlatego oferujemy na nie aż 20 lat gwarancji 
to najdłuższa gwarancja na rynku. bez potrzeby rejestracji okna.

• Środkowa oś obrotu
• wygodna wentylacja dzięki modułowi   
 nawiewnika lub pozycji mikrouchyłu w klamce
• hartowana szyba zewnętrzna
• laminowana szyba wewnętrzna
• wzmocniona redukcja hałasu zewnętrznego  
 oraz odgłosów deszczu

gratis!

montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni

Kołnierz z folii 
paroprzepusz-
czalnej

Kołnierz 
izolacyjny ze 
spienionego 
polietylenu

Rolety Roleta 
zewnętrzna   

Kołnierze

ultimΛ

Kołnierz z folii paroprze- 
puszczalnej Quick install (Ruc) 
i kołnierz izolacyjny ze spienionego polietylenu 
(iFc) dołączone bezpłatnie!

Masz pytania? 
skontaktuj się z olą, która chętnie ci pomoże! +48 22 397 01 26

aby wybrać rozmiar okna i odpowiednich akcesoriów, 
zajrzyj na stronę  24

Pokrewne produkty  strona 20-23

14



wariant 1200
szyba
konstrukcja 33.2ssV6-10g3-6hV9:n2
Pakiet szybowy 22 mm
Powłoka niskoemisyjna
gaz ( krypton )
hartowana
laminowana
ug ( w/m2k ) 0.9
całkowita przenikalność 
energii słonecznej 0.3

okno
uw ( w/m2k ) 1.2
wodoszczelność e1350
Przepuszczalność
powietrza class 4

odporność na
obciążenie wiatrem class c4

izolacyjność akustyczna 38 (-1,-3) db
Nawiewnik
kolor
naturalne drewno

ultimΛ
bo zawsze moŻna lepiej

aby wybrać rozmiar okna i odpowiednich akcesoriów, 
zajrzyj na stronę  24 15
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okna ultima wyposaŻyliśmy 
w pakiet comFort glass,
który jeszcze lepiej 
utrzymuje ciepło w domu zimą 
oraz zaPoBiega Przegrzaniu 
latem. dzieki temu moŻesz 
się cieszyć komFortowymi 
warunkami przez cały rok.

dla poprawy bezpieczeństwa w 
oknacH ultima zastosowaliśmy 
pakiet saFe guard, który 
zwiększa wytrzymałość szyby 
w przypadku silnego uderzenia, 
zbicia szyby czy Huraganu. 
jesteśmy pewni icH doskonałej 
wytrzymałości, dlatego dajemy 
doŻywotnią gwarancję na 
odporność szyby na gradobicie.

aby nasze okno lepiej 
cHroniło przed Hałasami 
zewnętrznymi, stworzyliśmy 
tecHnologię noise block. 
dzięki której zredukowaliśmy 
Hałas o 50% zarówno ten 
docHodzący zza okna, 
jak i dudnienie wywołane 
przez uderzenia deszczu 
czy gradu o szybę.

Oszczędność energii 
 dwie powłoki niskoemisyjne    

 o różnym działaniu - zatrzymują   
 ciepło zimą, a latem chronią przed   
 nadmiernym nagrzewaniem - 8.

 Pakiet szybowy wypełniony 
 kryptonem - przewodzi o 46% mniej   
 ciepła niż najczęściej stosowany argon

 doskonały współczynnik przenikalności   
 cieplnej okna uw. 1,2 w/m2K

blokada promieni uV  
 Potrójna warstwa srebra w powłoce v9:   

 odbija 80% szkodliwego promieniowania uV  
 przepuszcza światło widzialne

eFekt:
obniżenie kosztów energii
ochrona mebli i innych materiałów 
przed blaknięciem

zaawansowany pakiet szybowy 
 hartowana szyba zewnętrzna

 o grubości 6 mm - 1.
 laminowana szyba wewnętrzna

 2x3 mm - pakiet szybowy zapewniający
 bezpieczenstwo w przypadku stłuczenia szyby - 2.

wyjątkowa szczelność 
 system uszczelek zgrzewanych

 w narożnikach - 5.
 kołnierz ze spienionego polietylenu ifc - 6.
 najwyższa klasa przepuszczalności 

 powietrza: klasa 4
 kołnierz z folii paroprzepuszczalnej 

 ruc - gratis, w opakowaniu okna - 7.

eFekt:
20 lat gwarancji
dożywotnia gwarancja na odporność 
szyby na gradobicie  

Redukcja hałasów zewnętrznych
o 50% wyższa niż w standardowych oknach 

 hartowana szyba zewnętrzna 6 mm - 1.
 laminowana szyba wewnętrzna 2x3 mm -2.
 dwie warstwy folii redukującej hałas

 w szybie laminowanej - 3.

Redukcja hałasu wywołanego deszczem
o 50% wyższa niż w standardowych oknach

 system oblachowania z powłoką 
 absorbującą hałas - 4.

 2 warstwy folii redukującej hałas - 3.

eFekt:
50% mniej hałasu z zewnątrz niż 
w przypadku okien standardowych
50% mniej hałasu deszczu niż 
w przypadku okien standardowych

16



1717

ultimΛ
bo zawsze moŻna lepiej



wyłazy dacHowe dakea objęte są 2-letnią gwarancją

Masz pytania?  
skontaktuj się z olą, która chętnie ci pomoże! +48 22 397 01 26

wyłazy dacHowe

cONTROl (KFe) 
dO pROFili 0-90 MM
wyłazy dachowe dakea control są 
otwierane na bok (prawo- lub 
lewostronnie). są one również 
wyposażone w ogranicznik otwarcia. 
dostępne w szarym kolorze 
(RAl 7043)

Flex (KFb) 
dO pROFili 0-90 MM
wyłazy dachowe dakea flex 
mogą być otwierane do góry 
lub na bok. 
dostępne w szarym kolorze 
(RAl 7043)
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Flex (KFb) control (KFe)
zabezpieczenie przed otwarciem 
(skrzydło można zablokować  
w pozycji otwartej)

-

zintegrowany kołnierz z fartuchem
uszczelka piankowa
do dachów o nachyleniu  
od 15 do 60 stopni
do wszystkich rodzajów pokryć 
dachowych (90 mm MAx)
sposób otwierania do góry lub na bok na bok
Odporny na działanie czynników 
atmosferycznych oraz  
promieniowanie uV
laminowane drewno sosnowe  
suszone w specjalnych komorach
drewno zabezpieczone 
przeciwgrzybicznie
podwójny pakiet szybowy 14 mm  
(3-8-3)
chromowana stalowa klamka  
z dwiema pozycjami wentylacji

To wyjątkowo ekonomiczne rozwiązanie zostało zaprojektowane dla zapewnienia wentylacji 
i doświetlenia powierzchni nieogrzewanych, takich jak magazynki i garaże. 
wszystkie wyłazy dachowe dakea można instalować w profilowanych i płaskich pokryciach 
dachowych o wysokości profilu do 90 mm, w dachach o nachyleniu od 15 do 60 stopni.
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KOłNieRz KOMbi 
(ucx) 
dO pROFili 16-120MM 
system składa się z 7 podstawowych 
elementów (zestawów), które 
umożliwiają stworzenie dowolnej 
kombinacji – od dwóch lub więcej 
okien obok siebie, do dwóch lub 
więcej okien nad sobą. 

aby poznać więcej szczegółów 
skorzystaj z kreatora kombi na  
www.dakea.pl

KOłNieRz dO pOKRyć 
FAlisTych (KTF) 
dO pROFili 16–50 MM
kołnierz do pokryć falistych zapewnia 
pełną wodoszczelność w przypadku 
wszystkich pokryć dachowych 
o wysokości profilu od 16 do 50 mm. 
umożliwia montaż okna  
dachowego w dachach krytych 
wszelkimi rodzajami (o wysokości 
profilu ponad 16 mm) dachówek 
betonowych i ceramicznych oraz 
blachodachówek i blach trapezowych. 

akcesoria ułatwiające montaŻ 

KOłNieRz uNiweRsAlNy (KuF) 
dO pROFili 16-120MM 

wydłużony (i gęściej pofalowany) 
aluminiowy fartuch zapewnia idealny 
montaż zarówno w przypadku 
dachówek profilowanych, łupków 
płytowych lub nawet strzech.

KOłNieRz dO pOKRyć 
płAsKich (KsF) 
dO pROFili 0-16MM (2 x 8MM) 
kołnierz ten ma zastosowanie 
w przypadku płaskich pokryć 
dachowych. Ściśle przylegająca 
dolna część oraz segmentowane 
boczne części kołnierza 
umożliwiają montaż w dachach 
krytych wszelkiego rodzaju 
płaskimi pokryciami dachowymi, 
tj. pokryciami z naturalnych lub 
fabrycznie wytwarzanych łupków 
lub gontów. 

Masz pytania?  
skontaktuj się z olą, która chętnie ci pomoże! +48 22 397 01 2620



gratis z dakea best, best pVc, ultima

gratis z dakea better, best,  Better PVC,best pVc, ultima

KOłNieRz izOlAcyjNy ze spieNiONeGO pOlieTyleNu (iFc/iFcs) 
OGRANiczeNie sTRAT ciepłA

KOłNieRz z FOlii pAROpRzepuszczAlNej (Ruc)  
pełNA wOdOszczelNOŚć

skraca czas montażu okna dachowego. zaprojektowany w celu 
ochrony dachu i zapewnienia wodoszczelności konstrukcji 
dachowej.

rozciągliwa, odporna na rozdarcie polistyrenowa włóknina z 
paroprzepuszczalną powłoką.

• ognioodporny.  
• klasa palności b1 według 
 normy din 4102. 
• wytrzymałość na rozciąganie 
 350 n/5 cm (35 kp/5 cm).

• zgodny z normą 
 din en 12311.  
• nieprzepuszczalny. 
 wodoszczelny (din en 13111). 
• tolerancja temperatury: 
 od -40°c do +80°c.

doskonała termoizolacja i uszczelnienie pomiędzy oknem a 
krokwiami. 

kołnierz ifc formuje szczelne obramowanie dookoła okna 
zabezpieczając wnętrze przed wilgocią i ograniczając straty ciepła. 
dodatkowo kołnierz ifc ułatwia i przyspiesza dobry montaż. 

dla okien wyposażonych w wąską ościeżnicę 
(dakea good) zalecamy użycie kołnierza ifcs.

wykonany z tworzywa o niskiej gęstości PeX-Peld

wymiary profilu: 17/30x88 - IFC, 17/30 x 60 - IFCs.

wyposażony w pasek samoprzylepny dla pewnego i łatwego montażu.  

quick install 
intuicyjny i szybki montaŻ? 

oczywiście!
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ROleTA zAcieMNiAjącA (duR) 
100% zAcieMNieNiA

ROleTA pRzycieMNiAjącA 
(RhR) 
ROzpROszeNie ŚwiATłA

żAluzjA (pAR)   
KONTROlA OŚwieTleNiA

MARKizA (MiR)    
zAcieNieNie 
i ReduKcjA hAłAsu  żadnych sznurków i linek - nasze rolety 

zaciemniające po prostu wsuwają się 
w cienką aluminiową prowadnicę. 
ten łatwy w użyciu mechanizm 
pozwala na odpowiednie regulowanie 
pozycji rolety i kontrolę poziomu 
oświetlenia pomieszczenia. 
żadnego prania - wytrzymały 
i odporny na zabrudzenia materiał, 
będący połączeniem poliestru 
i nieprzepuszczającej światła gumowej 
tkaniny sprawia, że roleta jest łatwa 
w konserwacji i czyszczeniu.

roleta przyciemniająca daje efekt 
lekko rozproszonego światła. 
to praktyczne i przystępne cenowo 
rozwiązanie zapewniające zacienienie 
pomieszczenia.

żadnych sznurków i linek - nasza 
roleta przyciemniająca korzysta 
z prostego mechanizmu zwijania, 
który umożliwia zatrzymanie jej 
w trzech różnych pozycjach.

wykonana z materiału poliestrowego 
roleta jest wytrzymała i łatwa 
w czyszczeniu.

żadnych sznurków i linek - żaluzje 
dakea działają bezprzewodowo.

lakierowane aluminiowe listwy 
sprawiają, że nasze żaluzje idealnie 
nadają się do pomieszczeń, w których 
występuje wilgoć takich, jak kuchnie 
lub łazienki.

żaluzje pozwalają idealnie 
kontrolować ilość światła dostającego 
się do pomieszczenia i dają stylowy, 
klasyczny efekt. 

ochrona przed nagrzaniem, tłumienie 
odgłosów padającego deszczu 
i optymalna widoczność . markiza jest 
wykonana z półprzezroczystej, pokrytej 
PcV siatki, która rozprasza promienie 
słoneczne i zapobiega przegrzaniu się 
pomieszczenia, bez ograniczania widoku. 
markiza osłania również powierzchnię 
szyb w czasie ulewnego deszczu, 
znacznie tłumiąc jego hałas.
markizy dakea pasują do okien dachowych dakea, 
dakstra, rooflite® (kod produktu: mir) i VeluX® 

(kod produktu: mur). 

Masz pytania?  
skontaktuj się z olą, która chętnie ci pomoże! +48 22 397 01 26

4212

4219

4208

43884312 4260

4319

wygodne akcesoria
rolety dakea są objęte 2-letnią gwarancją

MULTIFIT MULTIFIT MULTIFIT
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ROleTA zewNęTRzNA (shR)    
100%-OwA OchRONA zewNęTRzNA

OTwieRAcz eleKTRyczNy i dRążKi  
więKsze bezpieczeńsTwO 
i łATwy dOsTęprolety zewnętrzne dakea nie tylko chronią okna 

przed odłamanymi podczas burzy gałęziami  
drzew — pod nieobecność właścicieli  
zabezpieczają także dom przed niepożądanymi 
gośćmi. w przypadku dobiegającego z zewnątrz 
hałasu można łatwo zamknąć markizę dzięki 
zasilanemu elektrycznie systemowi.

roleta zewnętrzna jest bardzo łatwa do 
zamontowania, nawet na wcześniej  
zainstalowanym oknie dachowym. rolety 
zewnętrzne dakea są objęte 10-letnią gwarancją.

roleta zewnętrzna jest kompatybilna z systemem 
io i może poprawić  współczynnik przenikania 
ciepła u nawet o 0,3 (na podstawie kalkulacji cstb).
*roleta shr nie jest kompatybilna z oknami VeluX nowej generacji. 
w przypadku użycia kołnierzy kombi ucX instalacja jest możliwa tylko 
na oknach zamontowanych w najwyższym rzędzie

amc 100 jest wyposażony w zdalne sterowanie 
i czujnik deszczu, które zapewniają większy 
komfort użytkowania. kiedy zaczyna padać, 
czujnik automatycznie zamyka okno. 
amc 100 jest oznaczony znakiem 
ce i ma 2-letnią gwarancję.

drążki zar pasują do wszystkich 
okien dakea. są wykonane z 
metalu i zakończone gumowym 
uchwytem. dostępne 
w długościach 80 i 120 cm. 

Co oznaCza 
uniwersalność?
oznacza to 
komPatybilnoŚć z oknami 
dakea, VeluX® (również 
nowej generacji - V22), fakro®, 
rooflite,  keylite®, 
dakstra,  oPtilight® 
i starlite®.

*

MULTIFIT
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Masz pytania? skontaktuj się z olą, która chętnie ci pomoże! +48 22 397 01 26

zestawienie produktów
ok

na
 d

ac
ho

w
e

Go
od

Rozmiar KdV c2A KdV c4A KdV F4A KdV F6A KdV M4A KdV M6A KdV M8A KdV M10A KdV p6A KdV p8A KdV s6A KdV s8A KdV u4A KdV u8A
cm 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 134x140

Cena netto

cena brutto
579,18 622,30 669,34 690,90 701,68 767,34 848,68 938,84 875,14 927,14 941,78 1041,74 941,78 1209,00
712,39 765,43 823,29 849,81 863,07 943,83 1043,88 1154,77 1076,42 1140,38 1158,39 1281,34 1158,39 1487,07

be
tte

r

Rozmiar KAV c2A KAV c4A KAV F4A KAV F6A KAV M4A KAV M6A KAV M8A KAV M10A KAV p6A KAV p8A KAV s6A KAV s8A KAV u4A KAV u8A
cm 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x118 114x118 114x140 134x98 134x140

Cena netto

cena brutto
623,70 695,89 762,55 813,05 808,00 854,46 946,37 1069,59 1015,05 1095,21 1092,82 1300,88 1102,92 1398,36
767,15 855,94 937,94 1000,05 993,84 1050,99 1164,04 1315,60 1248,51 1347,11 1344,17 1600,08 1356,59 1719,98

be
tte

r p
Vc Rozmiar KpA c2A KpA c4A KpA F4A KpA F6A KpA M4A KpA M6A KpA M8A KpA M10A KpA p6A — KpA s6A — KpA u4A —

cm 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 — 114x118 — 134x98 —
Cena netto

cena brutto
834,29 934,80 969,85 1044,86 1014,21 1118,28 1210,71 1350,62 1267,09 — 1358,24 — 1398,59 —

1026,18 1149,80 1192,92 1285,18 1247,48 1375,48 1489,17 1661,26 1558,52 — 1670,64 — 1720,27 —

be
st

 p
Vc

Rozmiar KpV c2A KpV c4A KpV F4A KpV F6A KpV M4A KpV M6A KpV M8A KpV M10A KpV p6A — KpV s6A — KpV u4A —
cm 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 — 114x118 — 134x98 —

Cena netto

cena brutto
867,58 972,10 1008,55 1086,55 1054,68 1162,90 1259,03 1404,51 1343,48 — 1454,40 — 1454,40 —

1067,12 1195,68 1240,52 1336,46 1297,26 1430,37 1548,61 1727,55 1652,48 — 1788,91 — 1788,91 —

be
st

Rozmiar — KhV c4A KhV F4A KhV F6A KhV M4A KhV M6A KhV M8A KhV M10A KhV p6A — KhV s6A KhV s8A KhV u4A KhV u8A
cm — 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 — 114x118 114x140 134x98 134x140

Cena netto

cena brutto
— 977,90 1034,90 1108,89 1100,89 1169,88 1280,87 1446,86 1353,86 — 1534,85 1705,83 1548,85 1850,17
— 1202,82 1272,93 1363,93 1354,09 1438,95 1575,47 1779,64 1665,25 — 1887,87 2098,17 1905,09 2275,71

ul
tim

a

Rozmiar — — — KeV F6A KeV M4A KeV M6A KeV M8A KeV M10A — KeV p8A — — — —
cm — — — 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 — 94x140 — — — —

Cena netto

cena brutto
— — — 1108,89 1100,89 1169,88 1280,87 1446,86 — 1443,26 — — — —
— — — 1363,93 1354,09 1438,95 1575,47 1779,64 — 1775,21 — — — —
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ceny netto/brutto są podane w złotych.
  czas dostawy 1-2 dni  czas dostawy 3-5 dni  czas dostawy 3-5 tygodni (od producenta do punktu sprzedaży)

czas dostawy jest podany w dniach roboczych dla zamówień złożonych przed godziną 16.00. obowiązuje dla dostaw “mniejszych niż pełna ciężarówka”

ak
ce

so
ri

a u
ła

tw
ia

ją
ce

 m
on

ta
ż 

w
ył

az
y d

ac
ho

w
e

Rozmiar c2A c4A F4A F6A M4A M6A M8A M10A p6A p8A s6A s8A u4A u8A
cm 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 134x140

Ko
łn

ie
rz

e

KTF
Cena netto 202,80 204,50 215,09 223,57 218,27 224,63 242,64 269,74 258,54 270,83 277,61 294,21 272,56 317,56
cena brutto 249,44 251,54 264,56 274,99 268,47 276,29 298,45 331,78 318,00 333,12 341,46 361,88 335,25 390,60

KsF
Cena netto 188,91 190,66 192,87 203,89 196,69 207,95 219,45 239,99 220,85 243,76 236,08 246,62 249,00 299,25
cena brutto 232,36 234,51 237,23 250,78 241,93 255,78 269,92 295,19 271,65 299,82 290,38 303,34 306,27 368,08

KuF
Cena netto 216,42 217,47 224,83 233,23 230,14 239,05 252,40 292,07 278,41 — 291,02 307,83 309,06 349,85
cena brutto 266,20 267,49 276,54 286,87 283,07 294,03 310,45 359,25 342,44 — 357,95 378,63 380,14 430,32

Ak
ce

so
ria

Ruc
Cena netto 94,52 94,52 94,52 94,52 94,52 94,52 94,52 94,52 94,52 94,52 94,52 94,52 94,52 94,52
cena brutto 116,26 116,26 116,26 116,26 116,26 116,26 116,26 116,26 116,26 116,26 116,26 116,26 116,26 116,26

iFc
Cena netto 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74
cena brutto 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69

iFcs
Cena netto 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74 86,74
cena brutto 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69 106,69

co
nt

ro
l Rozmiar KFe 4555 KFe 4573 KFe 8585

Fl
ex

Rozmiar KFb 4555 KFb 4573
cm 45x55 45x73 85x85 cm 45x55 45x73

Cena netto

cena brutto

315,95 350,22 663,00 Cena netto

cena brutto

297,21 329,44
388,62 430,77 815,49 365,57 405,21
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ją
ce

 m
on

ta
ż 

Rozmiar ucx
c2A

ucx
c4A

ucx
F4A

ucx
F6A

ucx
M4A

ucx
M6A

ucx
M8A

ucx
M10A

ucx
p6A

ucx
p8A

ucx
s6A

ucx
s8A

ucx
u4A

ucx
u8A

cm 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 134x140

Ko
łn

ie
rz

e 
ko

m
bi

Rynienka:
e    100 mm
F    120 mm
G    140 mm

Cena netto 487,53 489,21 514,13 538,56 534,46 554,16 607,14 648,15 619,82 649,30 665,73 722,46 730,67 772,88

cena brutto 599,66 601,73 632,38 662,43 657,39 681,62 746,78 797,22 762,38 798,64 818,85 888,63 898,72 950,64

Rynienka:
e    100 mm
F    120 mm
G    140 mm

Cena netto 307,89 318,24 327,72 353,60 351,01 363,95 387,23 417,42 395,00 402,07 412,25 474,34 479,51 492,46

cena brutto 378,70 391,44 403,10 434,93 431,74 447,66 476,29 513,43 485,85 494,55 507,07 583,44 589,80 605,73

Rynienka:
e    100 mm
F    120 mm
G    140 mm

Cena netto 519,52 535,40 545,90 588,99 584,68 606,24 645,03 695,31 657,96 — 686,69 790,11 798,74 820,29

cena brutto 639,01 658,54 671,46 724,46 719,16 745,68 793,39 855,23 809,29 — 844,63 971,84 982,45 1008,96

Rynienka:
e    100 mm
F    120 mm
G    140 mm

Cena netto 285,46 292,25 295,72 304,82 308,44 309,57 318,04 341,15 330,83 — 345,28 365,00 366,10 393,74

cena brutto 351,12 359,47 363,74 374,93 379,38 380,77 391,19 419,61 406,92 — 424,69 448,95 450,30 484,30
Rynienka:
e    100 mm

Cena netto 293,49 279,00 287,31 310,00 309,72 325,94 346,02 381,55 391,59 — 424,02 466,51 420,39 440,24

cena brutto 360,99 343,17 353,39 381,30 380,96 400,91 425,60 469,31 481,66 — 521,54 573,81 517,08 541,50

wymiary e, F, G odnoszą się do odległości między 
bokami ościeżnic oraz odpowiednio między 
górnymi i dolnymi częściami.  
e-100 mm, F-120 mm, G-140 mm

e 100mm

odpowiednią kombinację można wybrać 
w trzech krokach za pomocą interaktywnego 
kreatora kombinacji dostępnego 
w witrynie dakea.pl 
aby uzyskać więcej informacji na temat 
akcesoriów do łatwego montażu, prosimy 
odwiedzić witrynę dakea.pl

zestawienie produktów

Masz pytania? skontaktuj się z olą, która chętnie ci pomoże! +48 22 397 01 26

ceny netto/brutto są podane w złotych.
 rozmiar e, g: czas dostawy 3-5 dni 
 rozmiar f: czas dostawy 3-5 tygodni 
 czas dostawy 3-5 tygodni (od producenta do punktu sprzedaży)

czas dostawy jest podany w dniach roboczych dla zamówień złożonych przed 
godziną 16.00. obowiązuje dla dostaw “mniejszych niż pełna ciężarówka”.
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easy installation  accessories

ceny netto/brutto są podane w złotych.
 czas dostawy 1-2 dni  czas dostawy 3-5 dni  czas dostawy 10 dni (od producenta do punktu sprzedaży)   czas dostawy 3-5 tygodni (od producenta do punktu sprzedaży)

czas dostawy jest podany w dniach roboczych dla zamówień złożonych przed godziną 16.00. obowiązuje dla dostaw “mniejszych niż pełna ciężarówka”.

Rozmiar c2A c4A F4A F6A M4A M6A M8A M10A p6A p8A s6A s8A u4A u8A
cm 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 134x140

Ro
le

ty

du
R Cena netto 200,74 200,74 205,63 214,44 209,55 225,22 245,78 266,34 257,53 — 287,88 298,66 287,88 290,70

cena brutto 246,91 246,91 252,92 263,76 257,75 277,02 302,31 327,60 316,76 — 354,09 367,35 354,09 357,56

pA
R Cena netto 243,61 248,45 254,12 256,42 259,13 269,24 280,04 284,76 297,71 — 332,00 349,55 349,55 362,49

cena brutto 299,64 305,59 312,57 315,40 318,73 331,17 344,45 350,25 366,18 — 408,36 429,95 429,95 445,86
Rozmiar cxA FxA MxA pxA — sxA uxA

cm 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 — 114x118 114x140 134x98 134x140

Rh
R Cena netto 124,38 134,58 146,81 174,33 — 189,63 193,71

cena brutto 152,99 165,53 180,58 214,43 — 233,24 238,26

M
iR Cena netto 179,34 194,43 211,30 251,25 — 272,55 278,77

cena brutto 220,59 239,15 259,90 309,04 — 335,24 342,89

Ro
le

ta
ze

w
nę

tr
zn

a Rozmiar c2A c4A — F6A M4A M6A M8A — — — s6A — — —
cm 55x78 55x98 — 66x118 78x98 78x118 78x140 — — — 114x118 — — —

sh
R Cena netto 1545,62 1574,26 — 1648,73 1663,07 1707,91 1748,22 — — — 1833,60 — — —

cena brutto 1901,11 1936,34 — 2027,94 2045,58 2100,73 2150,31 — — — 2255,33 — — —

Otwieracz elektryczny drążek
AMc100 zAR108 zAR112

Cena netto 1189,14 116,14 116,14
cena brutto 1462,64 142,85 142,85
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VeluX® i marka VeluX® są zarejestrowanymi znakami towarowymi VeluX group.
fakro® i marka fakro® są zarejestrowanymi znakami towarowymi fakro group.
optilight i marka optilight są zarejestrowanymi znakami towarowymi fakro group.
keylite® i marka keylite® są zarejestrowanymi znakami towarowymi keystone group.
starlite i marka starlite są zarejestrowanymi znakami towarowymi keystone group.
dakea, dakstra, rooflite są zarejestrowanymi znakami towarowymi altaterra ltd.

www.dakea.pl

moŻesz płacić więcej
za okna daChowe,
ale po co?

najwyższe starania zostały podjęte, żeby zagwarantować poprawność informacji. jednakże dakea nie ponosi 
odpowiedzialności ani za konsekwencje spowodowane błędami lub zaniechaniami występującymi w niniejszej broszurze, 
ani za żadną szkodę lub przypadkową stratę wynikającą z użytkowania zawartych w niniejszej broszurze informacji. 
niniejszy katalog artykułów reklamowych ma charakter informacyjny, zawiera wyłącznie zdjęcia tych produktów 
i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. dlatego też ceny artykułów, a w szczególności 
ich kolory i kształty mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach w katalogu.


