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Pro ty, kteří opravdu znají
střešní okna.

Podíváme -li se na naše střešní okna 
vyrobené pro profesionální účely, zjistíme, že 
nabízejí pozoruhodné vlastnosti ,delší záruční 
dobu a nižší cenu než jiné  značky na trhu.
Můžete platit více za méně, ale proč?
 
Pro více informací nás naleznete na internetových stránkách 
www.dakea.com
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NEXT 20  GUARANTEE
Next 20 Guarantee – dvacetiletá záruka, která je 
přenositelná mezi vlastníky domu. Zůstaňte v klidu 
při prodeji nebo pronájmu domu a záruku využijte 
jako přidanou hodnotu.
Systém Next 20 Guarantee vám umožňuje vybrat 
si mezi 10letou zárukou vyžadovanou zákonem 
a prodlouženou, bezkonkurenční, bezplatnou 20 
letou zárukou, kterou poskytujeme registrovaným 
zákazníkům. Stačí jen několikrát kliknout! Za 
zárukou se neskrývají žádné další náklady ani 
podmínky. Aby zákazníci mohli využívat výhod 
20leté záruky přenositelné mezi vlastníky domu, 
která zvýší jeho hodnotu a poskytne jim dalších 10 
let jeho bezstarostného užívání, musí udělat jen 
jedno: registrovat se online.
Úplné znění podmínek systému záruky Dakea Next 
20 Guarantee a získání bezplatné prodloužené 
záruky z 10 na 20 let naleznete na webové stránce 
Dakea.com

QUICK INSTALL
Manžeta z kontaktní folie Dakea Quick Install 
(RUC) nejen výrazně urychluje instalaci, ale také 
významně přispívá k její 100% vodotěsnosti. 
Čtvercový vzor na jejím povrchu pomáhá přesnému 
zaříznutí při montáži a velmi zjednodušuje 
samotnou montáž. Jedná se o technicky vyspělý 
produkt určený k ochraně střechy a zajištění 
vodotěsnosti konstrukce. Je vysoce odolný proti 
ohni, nese označení B1 dle normy DIN 4102 a má 
zvýšenou tepelnou toleranci v rozmezí teplot -40 °C 
až +80 °C.
Aby byl montážní postup ještě pohodlnější a 
jednodušší, je manžeta bezplatně dodávána v balení 
většiny střešních oken Dakea. Pokud ji zvolené okno 
neobsahuje, můžete si ji objednat jako doplňkové 
montážní příslušenství. 

MAX PROTECT
Vaše okna budou po celý rok vystavena extrémním 
povětrnostním podmínkám.
Titulky zpráv každou chvíli hovoří o sněhových 
kalamitách, krutých mrazech, nečekaných 
přívalech deště a těžkých krupobitích.
Naše produkty musí být schopny všem těmto 
nástrahám matky přírody čelit.
Technologie Max Protect vám poskytne následující 
jistoty:
1) Okenní tabule byly vyrobeny v našem závodě tak, 
aby splňovaly ty nejnáročnější požadavky s využitím 
exkluzivní technologie navržené specifi cky pro 
potřeby střešních oken.
2) Jsme součástí skupiny, která má s výrobou 
střešních oken 60letou zkušenost. Víme, jak vyrobit 
střešní okno, aby odolalo hurikánům – a přesně v 
takových podmínkách byla odolnost proti větru a 
vodotěsnost oken testována.
3) Na všechna naše okna a jejich spolehlivost 
poskytujeme záruku potvrzenou nezávislým 
certifi kátem společnosti IFT Rosenheim.

Věci, které dostanete jen od Dakea
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TITAN GLASS
Zasklívací systém Titan Glass představuje na trhu 
střešních oken nový standard. Jeho inovativní 
a jedinečné složení zajišťuje vlastníkům domu 
pohodlí a vynikající energetické vlastnosti.
“POHODLÍ >> BEZ STAROSTÍ:
Ušetřete čas i peníze, které vynakládáte na mytí 
oken!
Charakteristickou vlastností zasklívacího systému 
Titan Glass je to, že se na vnějším povrchu okna 
zachycuje mnohem méně nečistot.”
Během výrobního procesu je přímo na povrch 
skla nanesena speciální mikroskopická vrstva 
oxidu titaničitého. Při vystavení slunečnímu záření 
titanová vrstva reaguje dvojím způsobem:
Průhledná kovová vrstva, která je nanesena na 
povrch skla, odráží teplo z radiátorů nebo krbu zpět 
do místnosti. Současně umožňuje, aby tepelné a 
světelné záření ze slunce (pasivní tepelný zisk ze 
slunce) procházelo sklem a zahřívalo interiér, a tak 
přispívá ještě více k energetické úspornosti vašich 
oken. 
Vynikající energetické vlastnosti.

CASH CLUB
Se značkou Dakea chceme podporovat ty 
nejvhodnější montážní postupy, chceme informovat 
o nových produktech a službách a zejména vám 
chceme dodávat nástroje, které vám a vašim 
zákazníkům pomohou činit správná rozhodnutí. 
Z těchto důvodů jsme se rozhodli vytvořit Dakea 
Cash Club, partnerský program, který sdružuje 
profesionální montážníky a oceňuje kvalitu a 
řemeslnou zručnost v oboru střešních oken. 
Získejte peněžní odměnu 125-175 Kč za každé 
střešní okno Dakea, které namontujete a které 
vaši zákazníci zaregistrují do našeho bezplatného 
systému 20leté záruky a utraťte ji, jak sami budete 
chtít.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách 
Dakea.net.

MASTER WOOD
Systém Master Wood představuje zvýšenou 
trvanlivost a dokonalejší zpracování dodávaného 
dřeva. Zaručujeme, že veškeré naše dřevo je 
certifi kováno. Používáme výlučně přísně vybíranou 
arktickou severskou borovici, známou svou 
vynikající hustotou a zvýšenou trvanlivostí, za 
něž vděčí extrémním povětrnostním podmínkám 
panujícím v této oblasti. Prostřednictvím 
inovativního systému zpracování, jež probíhá 
ve speciálních krytých halách, zajišťujeme 
rovnoměrné odvlhčování a 100% ochranu před 
primárním práchnivěním a napadením houbami a 
hmyzem. 
Kromě toho používáme zdokonalenou technologii 
ochrany dřeva GORI, která zajišťuje:
• Mikroporézní ochranu
• Vodoodpudivost
• Snadnou údržbu
• Fungicidní ochranu
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Dakea Good je dostupné, 
přesto však vysoce kvalitní 
střešní okno, určené pro 
nízkorozpočtové projekty.

Představuje jednoduchý způsob, jak zajistit přívod 
světla, větrání a izolaci, a tak vytvořit dodatečný 
obytný prostor pod střechou za rozumnou cenu.
Okna Good mají konstrukci se středovým závěsem 
a úzkým dřevěným rámem, díky němuž vypadá 
okno při pohledu zevnitř odlehčené. Okno je 
vybaveno větrací klapkou a rukojetí se dvěma 
dodatečnými polohami, což umožňuje pohodlné 
větrání místnosti.

V kvalitě oken Dakea Good nepřipouštíme žádné 
kompromisy, proto jsou opatřena dodatečnou 
vrstvou laku a tvrzeným vnějším sklem pro vyšší 
odolnost a komfort při používání. 
Střešní okna Dakea Good lze namontovat do 
všech střešních krytin u střech se sklonem 15 
– 90 stupňů. Správná montáž vyžaduje použití 
originálního lemování Dakea. 

Good

15°-90°
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Ceny jsou v Kč.
 3-5 pracovních dnů dodací doba   3-5 týdnů dodací doba

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.
Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.
Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).

700
Energeticky úsporné izolační sklo
4-16-4H
Ug: 1,1 W/m2K
Uw: 1,5 W/m2K

• 4mm plavené sklo
• Povrchová úprava s nízkou propustností
 tepla [odráží teplo]
• Nerezový [teplý] rámeček
• Komory plněné argonem
• 4mm tvrzené bezpečnostní sklo

Instalační produkty  Strana 15, 22

Lemování

koupit

koupit

Manžeta
z kontaktní
folie

Good

rozměry KDV
C2A

KDV
C4A

KDV
F4A

KDV
F6A

KDV
M4A

KDV
M6A

KDV
M8A

KDV
M10A

KDV
P6A

KDV
S6A

KDV
S8A

KDV
U4A

KDV
U8A

cm 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 114x118 114x140 134x98 134x140
Cena bez DPH
Cena s DPH

4408 5014 5420 5467 5462 5808 6326 6987 7251 7495 8416 7478 8603
5290 6017 6504 6560 6554 6970 7591 8384 8701 8994 10099 8974 10324
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Dakea Better je klasické střešní 
okno se středovým závěsem 
dovedené k dokonalosti. 
Vyznačuje se vynikajícími 
energetickými vlastnostmi a 
zvýšenou pevností, které společně 
zajišťují světlo a bezpečnost 
vašeho domova. 

15°-90°

Okna Dakea Better jsou opatřena dodatečnou 
vrstvou laku a tvrzeným vnějším sklem pro vyšší 
odolnost bez zbytečné péče. Okno je vybaveno 
větrací klapkou a rukojetí se dvěma přídavnými 
uzavíracími polohami (pro pasivní větrání), která 
umožňuje fl exibilní a pohodlné větrání. 
Okna Dakea Better jsou dodávána s manžetou 

z kontaktní folie Quick Install (RUC), která je 
bezplatně součástí balení.
Střešní okna Dakea Better lze namontovat do 
všech střešních krytin u střech se sklonem 15 
– 90 stupňů. Správná montáž vyžaduje použití 
originálního lemování Dakea. 

Better
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Jednoduchá 
montáž a 100% 
vodotěsná 
konstrukce.

Manžeta
z kontaktní folie

ZDARMA

+A1:2010



Lemování

koupit

koupitsoučástí
v krabici

Manžeta
z kontaktní
folie

Izolační 
pěnový 
límec

Better

rozměry KAV
C2A

KAV
C4A

KAV
F4A

KAV
F6A

KAV
M4A

KAV
M6A

KAV
M8A

KAV
M10A

KAV
P6A

KAV
S6A

KAV
S8A

KAV
U4A

KAV
U8A

cm 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 114x118 114x140 134x98 134x140
Cena bez DPH
Cena s DPH

4849 5515 5962 6013 6008 6389 6959 7685 7976 8244 9258 8226 9464
5819 6618 7154 7216 7209 7667 8350 9222 9571 9893 11109 9871 11356
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700
Energeticky úsporné izolační sklo
4-16-4H
Ug: 1,1 W/m2K
Uw: 1,4 W/m2K

• 4mm plavené sklo
• Povrchová úprava s nízkou propustností
 tepla [odráží teplo]
• Nerezový [teplý] rámeček
• Komory plněné argonem
• 4mm tvrzené bezpečnostní sklo

Ceny jsou v Kč.
 3-5 pracovních dnů dodací doba   3-5 týdnů dodací doba

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.
Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.
Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).



Best
Dakea Best jsou 
střešní okna s horním 
závěsem, která se 
vyznačují vynikající 
kvalitou a energetickými 
vlastnostmi. 

15°-55°

Okna Best s otevíráním pomocí horního závěsu 
vám nabídnou ještě více: od lepšího výhledu přes 
větší fl exibilitu instalační výšky až po pohodlnější 
manipulaci s okenním křídlem. 
Okna Dakea Best jsou opatřena dodatečnou 
vrstvou laku, tvrzeným vnějším sklem a rámem o 
větší tloušťce pro vyšší odolnost. Okno je vybaveno 
větrací klapkou a rukojetí se dvěma přídavnými 
uzavíracími polohami (pro pasivní větrání), která 
umožňuje fl exibilní a pohodlné větrání. 
K dosažení vyššího pohodlí údržby a lepších 
energetických vlastností jsou okna Dakea Best 
opatřena  skly s vrstvou oxidu titaničitého Titan 

Glass – bezúdržbovým, ekologickým sklem s 
vynikajícími hodnotami koefi cientu U. 
Okna Dakea Best jsou dodávána s manžetou 
z kontaktní folie Quick Install (RUC) a 
pěnovým izolačním límcem (IFC), který je 
bezplatně součástí balení, díky čemuž jsou 
nejpropracovanějším produktem na trhu. 
Střešní okna Dakea Best lze namontovat do 
všech střešních krytin u střech se sklonem 15 
- 55 stupňů. Správná montáž vyžaduje použití 
originálního lemování Dakea. 
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Jednoduchá 
montáž,100% 
vodotěsná 
konstrukce a  nulové 
tepelné ztráty.

Manžeta
z kontaktní folie

Izolační
pěnový límec

ZDARMA

+A1:2010



Best

rozměry 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 bez DPH
Cena s DPH

6518 7046 7107 7100 7550 8224 9082 9426 9743 10941 9722 11184
7822 8455 8528 8520 9060 9869 10899 11311 11692 13129 11666 13421

G00
Energeticky úsporné izolační sklo
4-16-4H
Ug: 1,1 W/m2K
Uw: 1,4 W/m2K
• 4mm plavené sklo
• Povrchová úprava s nízkou propustností
 tepla [odráží teplo]
• Nerezový [teplý] rámeček
• Komory plněné argonem
• 4mm tvrzené bezpečnostní sklo
• Samočisticí povrchová úprava

Lemování

koupit

součástí
v krabici

součástí
v krabici

Manžeta
z kontaktní
folie

Izolační 
pěnový 
límec
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Ceny jsou v Kč.
 3-5 pracovních dnů dodací doba   3-5 týdnů dodací doba

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.
Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.
Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).



Better
PVC
Okna Dakea Better 
PVC přinášejí všechny 
výhody oken se 
středním závěsem, 
přičemž jsou vyrobena 
z bezešvého PVC, 
které lze snadno čistit. 

15°-90°

Vodotěsná okna Dakea Better PVC jsou vynikající 
volbou pro kuchyně a koupelny, kde hrají velkou 
roli nečistoty a vlhkost. Jejich moderní vzhled se 
dokonale hodí do všech místností, kde potřebujete 
bezúdržbová a snadno omyvatelná okna.
Okna Dakea Better PVC se vyznačují vynikajícími 
energetickými vlastnostmi, zvýšenou pevností a 
tvrzeným vnějším sklem, které společně zajišťují 
světlo a pohodlí vašeho domova. 
K dosažení vyššího pohodlí údržby a lepších 
energetických vlastností jsou okna Dakea Better 
PVC opatřena  skly s vrstvou oxidu titaničitého 
Titan Glass – bezúdržbovým, ekologickým sklem s 
vynikajícími hodnotami koefi cientu U. 
Okno je vybaveno rukojetí se dvěma přídavnými 

polohami, jež umožňuje fl exibilní a pohodlné 
větrání. 

Okna Dakea Better PVC jsou dodávána s manžetou 
z kontaktní folie Quick Install (RUC), který je 
bezplatně součástí balení, díky čemuž jsou 
nejpropracovanějším produktem na trhu. 
Střešní okna Dakea Better PVC lze namontovat 
do všech střešních krytin u střech se sklonem 
15 – 90 stupňů. Správná montáž vyžaduje použití 
originálního lemování Dakea. 
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Jednoduchá 
montáž a 100% 
vodotěsná 
konstrukce.

Manžeta
z kontaktní folie

ZDARMA



Better PVC

rozměry  KPA C2A KPA C4A KPA F6A KPA M4A  KPA M6A KPA M8A KPA S6A
cm 55x78 55x98 66x118 78x98 78x118 78x140 114x118

Cena bez DPH
Cena s DPH

5895 6291 7341 7372 7699 8370 9681
7074 7549 8810 8846 9238 10043 11617
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Lemování

koupit

koupitsoučástí
v krabici

Manžeta
z kontaktní
folie

Izolační 
pěnový 
límec

Instalační produkty  Strana 15, 22

G00
Energeticky úsporné izolační sklo
4-16-4H
Ug: 1,1 W/m2K
Uw: 1,4 W/m2K
• 4mm plavené sklo
• Povrchová úprava s nízkou propustností
 tepla [odráží teplo]
• Nerezový [teplý] rámeček
• Komory plněné argonem
• 4mm tvrzené bezpečnostní sklo
• Samočisticí povrchová úprava

Ceny jsou v Kč.
 3-5 pracovních dnů dodací doba

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.
Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.
Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).
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Světlík s omezovačem 
otevření

rozměry KFE4555 KFE4573
cm 45x55 45x73

Cena bez DPH
Cena s DPH

2525
3030

2894
3473

Omezovačem otevření

Control
Světlík s omezovačem otevření
Jedná se o světlík „vše v jednom“ 
(lemování je součástí balení), 
který lze zajistit v maximální 
otevřené pozici díky novému typu 
závěsu.

15°-60°

ROKY
ZÁRUKA2

Control znamená snadnou montáž a používání. 
Toto nejdostupnější řešení bylo navrženo tak, 
aby poskytovalo větrání a osvětlení nevytápěných 
prostor jako jsou sklady nebo garáže. 
Světlík Control je vyráběn v provedení s postranním 
závěsem. Je také vybaven omezovačem otevření, 
který zajišťuje, že zůstane otevřený v maximální 
poloze.
Aby jeho montáž byla co nejjednodušší, je světlík 

Control řešením typu „vše v jednom“ (světlík se 
zabudovaným lemováním, které je součástí balení). 
Světlík se dodává s integrovanou pěnovou izolací 
přizpůsobenou pro střechy s taškami. Pěnovou 
izolaci lze snadno odstranit nebo oříznout tak, aby 
světlík dokonale dosedal i na střechy s plochou 
krytinou. 
Všechny světlíky Control jsou vhodné pro střechy s 
taškami i plochými krytinami se sklonem 15 – 60 
stupňů a střešní krytiny až do výšky 90 mm.
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Lemování

rozměry C2A C4A  F4A  F6A  M4A  M6A  M8A  M10A  P6A  S6A  S8A  U4A  U8A
cm 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 114x118 114x140 134x98 134x140

KTF
Cena bez DPH
Cena s DPH

1245 1321 1397 1482 1520 1596 1691 1796 1796 1976 2071 2090 2271
1493 1585 1676 1778 1824 1915 2029 2155 2155 2371 2485 2508 2725

KSF
Cena bez DPH
Cena s DPH

1150 1205 1260 1316 1343 1398 1472 1536 1536 1665 1730 1748 1877
1380 1446 1512 1579 1612 1678 1766 1844 1844 1998 2076 2098 2252

KUF
Cena bez DPH
Cena s DPH

1539 1611 1683 1764 1800 1872 1962 2061 2061 2232 2322 2340 2511
1847 1933 2020 2117 2160 2246 2354 2473 2473 2678 2786 2808 3013

Lemování KTF pro profi lované střešní materiály 
o výšce 16 – 50 mm, pro střešní tašky, profi lovaný 
pokrývací materiál a ploché eternitové krytiny 
skládané “na koso”.

Lemování KSF pro ploché střechy o 
tloušťce 0 – 16 mm (2 x 8), pro břidlici a 
ploché krytiny skládané “na svislo”.

Univerzální lemování KUF pro střešní 
krytiny 16–120 mm; pro vysoce profi lované 
střešní tašky a plechové krytiny.

Dakea nabízí tři různé 
standardní typy lemování 
pro různé druhy střech.

Lemování
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Ceny jsou v Kč.
 3-5 pracovních dnů dodací doba   3-5 týdnů dodací doba

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací doba je v kalendářních 
dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod. Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).



     Kombi lemování

r

E   Středový U profi l 100 mm
F   Středový U profi l 120 mm
G   Středový U profi l 140 mm

Ce

E   Středový U profi l 100 mm
F   Středový U profi l 120 mm
G   Středový U profi l 140 mm

Ce

E   Středový U profi l 100 mm
F   Středový U profi l 120 mm
G   Středový U profi l 140 mm

Ce

E   Středový U profi l 100 mm
F   Středový U profi l 120 mm
G   Středový U profi l 140 mm

Ce

E   Středový U profi l 100 mm
Ce

Systém lemování Dakea UCX Combi nabízí bezpočet
kombinací k dosažení velkolepého efektu.

Pomocí jednoduchého interaktivního nástroje
Compose Combi Tool, dostupného na www.dakea.com, si 
můžete třemi jednoduchými kroky složit své vlastní řešení.

Kombi lemování
E, F, G udává vzdálenost mezi bočními, 
horní a spodní hranou rámů oken. 
E-100 mm
F-120 mm
G-140 mm
Při montáži předokenních rolet musíme 
zajistit vzdálenost 250mm v horizontální 
úrovni.

y

x
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E 100mm



rozměry UCX
C2A

UCX
C4A

UCX 
F4A

UCX 
F6A

UCX 
M4A

UCX 
M6A

UCX 
M8A

UCX 
M10A

UCX 
P6A

UCX 
S6A

UCX 
S8A

UCX 
U4A

UCX 
U8A

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

Cena bez DPH

Cena s DPH

3410 3580 3740 3910 3990* 4160* 4370* 4580 4580 4950 5160 5200 5570

4092 4296 4488 4692 4788* 4992* 5244* 5496 5496 5940 6192 6240 6684

Cena bez DPH

Cena s DPH

1881 1969 2057 2156 2200* 2288* 2398* 2519 2519 2728 2838 2860 3069

2257 2363 2468 2587 2640* 2746* 2878* 3023 3023 3274 3406 3432 3683

Cena bez DPH

Cena s DPH

3575 3735 3895 4075 4155 4315 4515 4735 4735 5115 5315 5355 5735

4290 4482 4674 4890 4986 5178 5418 5682 5682 6138 6378 6426 6882

Cena bez DPH

Cena s DPH

1865 1945 2025 2115 2155 2235 2335 2445 2445 2635 2735 2755 2945

2238 2334 2430 2538 2586 2682 2802 2934 2934 3162 3282 3306 3534

Cena bez DPH

Cena s DPH

1710 1790 1870 1960 2000 2080 2180 2290 2290 2480 2580 2600 2790

2052 2148 2244 2352 2400 2496 2616 2748 2748 2976 3096 3120 3348
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Ceny jsou v Kč.
 3-5 pracovních dnů dodací doba *Středový U profi l 100 mm   3-5 týdnů dodací doba

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací doba je v kalendářních 
dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod. Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).



ZATEMŇUJÍCÍ SIESTA
Zatemnění | DUR
Naše zatemňující siesty zcela zabraňují vnikání 
světla a dokáží na přání proměnit den v noc. 
Proto jsou vynikající volbou pro ovládání světla v 
ložnicích. 

‘Easy to use’ mechanismus zajišťuje jednoduché 
polohování siest v mnoha pozicích a usnadňuje 
ovládání množství světla v místností, čímž 
umožňuje nastavit různé úrovně jasu světla až po 
naprosté zatemnění.

Doplňky
Naše univerzální řada zastiňujících doplňků
je zárukou jednoduché instalace a používání.
Perfektně pasují na okna Dakea a dají se výborně
použít také s okny
FAKRO®, VELUX®, RoofLITE®, DAKSTRA®, Optilight®, Keylite®

4212 4219 4208

ROKY
ZÁRUKA2

type:
AAX C2A
batch:
123456789
serial:
123456789 www.dakea.net/reg

VELUX® a značka VELUX® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny VELUX® Group. FAKRO® a značka FAKRO® jsou 
registrovanými ochrannými známkami skupiny FAKRO® Group. Optilight® a značka Optilight® jsou registrovanými ochrannými 
známkami skupiny FAKRO® Group. Keylite® a značka Keylite® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny Keylite® 
Group. Starlite® a značka Starlite® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny Keylite® Group. Značky Dakea™, 
DAKSTRA®, RoofLITE® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny ALTATERRA Ltd.

K montáži našich zastiňujícíh doplňků vám postačí 
10 minut času, šroubovák a kladivo. Pak si již můžete 
užívat požadované míry stínu – od úplného zatemnění 
až po ochlazení místnosti a zabránění pronikání 
tepla. Všechny naše rolety byly navrženy tak, aby 
byly jednoduché a snadno ovladatelné, takže na nich 
nenajdete žádná lanka ani kabely.

Venkovní markýzy Dakea lze použít u střešních oken Dakea™, DAKSTRA®, 
RoofLITE® (kód produktu: MIR) a VELUX® (kód produktu: MUR). 
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INTERIÉROVÁ ROLETA
Rozptýlené světlo | RHR
Interiérové plátěné rolety vytvářejí oblíbený efekt 
jemně rozptýleného světla. Jedná se o praktické a 
nenákladné řešení pro zastínění obývacích pokojů, 
dětských pokojů a dalších míst, kde se chcete 
vyhnout prudkému světlu. 

Naše interiérové rolety nemají žádné kabely ani 
lanka. Využívají jednoduchý, avšak odolný mecha-
nismus, který je umožňuje umístit do 3 různých 
poloh.

4388 42604312 4319

ŽALUZIE
Kontrola světla | PAR
Naše žaluzie umožňují vynikající regulaci množství 
slunečního světla díky svému klasickému a 
stylovému provedení. Jsou vyrobeny z hliníku, takže 
je lze použít i v koupelnách, kde poskytují větší 
soukromí a stín.

Žádné kabely ani lanka – žaluzie Dakea lze snadno 
obsluhovat bez jakýchkoli kabelů.

VENKOVNÍ MARKÝZA
Zabraňuje přehřívání | MIR
Zabraňuje přehřívání a snižuje hluk působený 
deštěm. Přesto nebrání výhledu. 
Venkovní markýzy odrážející teplo jsou vyrobeny z 
polopropustné sítě potažené PVC, která příjemně 
rozptyluje vnikající světlo a zabraňuje přehřívání 
tím, že blokuje 80 % slunečního světla, aniž by 
omezovala výhled. Chrání povrch skla před deštěm 
a výrazně omezují hluk. 
Jsou diskrétně umístěny v nadokenním kaslíku, 
který je chrání, když nejsou používány.
Jsou vyrobeny z vysoce odolného materiálu se 
sklolaminátem potaženým PVC, proto jsou odolné 
proti nečistotám a hnilobě. 
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Doplňky

rozměry C2A C4A  F4A  F6A  M4A  M6A  M8A  M10A  P6A  S6A  S8A  U4A  U8A
cm 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 114x118 114x140 134x98 134x140

DUR 

Cena bez 
DPH

Cena s 
DPH

1238 1388 1463 1537 1613 1688 1762 1838 1913 2212 2288 2288 2437

1485 1665 1755 1845 1935 2025 2115 2205 2295 2655 2745 2745 2925

PAR

Cena bez 
DPH

Cena s 
DPH

1306 1465 1544 1623 1702 1781 1860 1940 2019 2335 2415 2415 2573

1568 1758 1853 1947 2043 2138 2232 2328 2423 2802 2898 2898 3087

Doplňky                      

rozměry CXA  FXA  MXA  PXA  SXA  UXA
cm 55x78/98 66x98/118 78x98/118/140/160 94x118 114x118/140 134x98/140

RHR

Cena bez 
DPH

Cena s 
DPH

814 911 1006 1294 1389 1486

977 1093 1208 1553 1667 1783

MIR

Cena bez 
DPH

Cena s 
DPH

1198 1389 1581 1964 2156 2252

1438 1667 1898 2357 2588 2702
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Doplňky
ROKY
ZÁRUKA2

Ceny jsou v Kč.
Dodací doba je 10 dnů (od výrobce k prodejci)    
Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.
Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).



Předokenní roleta je špičkový produkt, který dům 
chrání několika způsoby a spojuje v sobě funkce, jež 
vlastníci domů vyžadují nejvíce:

1. zabezpečení
2. výrazné snížení hluku
3. ochranu skla před fyzickým poškozením
4. úplné zatemnění

LET
ZÁRUKA10

Předokenní
roleta

Předokenní
roleta

rozměry  SHR C2A SHR C4A SHR F6A SHR M4A  SHR M6A SHR M8A SHR S6A
cm 55x78 55x98 66x118 78x98 78x118 78x140 114x118

Cena bez DPH
Cena s DPH

8803 9115 10053 10260 10573 10990 12448
10563 10938 12063 12312 12687 13188 14937

Jejich elektrické ovládání umožňuje vlastníkům 
domu otevřít a zavřít okna, kdykoli potřebují, takže 
mohou klidně spát, i když sousedé venku pořádají 
hlučnou oslavu.
Na předokenní rolety Dakea  poskytujeme 10 letou 
záruku.
Montáž předokenní rolety je velmi snadná a to i 
dodatečně po montáži střešního okna.

Předokenní roleta
100% ochrana z vnějšku. 
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Ceny jsou v Kč.
 3-5 týdnů dodací doba

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na 
prodejní místo obchodního partnera. Dodací 
doba je v kalendářních dnech, platná pro 
objednávky přijaté do 16.00 hod. Pouze pro LTL 
dodávky (menší než kamionové dodávky).



Spojení mezí střechou a oknem je nejdůležitější částí celé konstrukce. K zajištění 
dokonalé izolace doporučujeme použít izolační pěnový límec Dakea IFC.
Kvůli malému prostoru mezi oknem a nosnými trámy může být někdy 
problematické zajistit 100% těsné napojení. Límec IFC tvoří kolem okna těsnicí 
rám, zabraňuje pronikání vlhkosti a omezuje tepelné ztráty. Límec IFC také 
umožňuje snazší, rychlejší a bezchybnou montáž.

RUC IFC

Manžeta z paropropustné folie Dakea Qucik Install (RUC) výrazně zkracuje 
čas potřebný pro montáž okna.
Je vyroben z roztažitelné polyesterové netkané textilie s vysokou odolností 
proti roztržení a polyuretanovou membránou propouštějící páry. 
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Instalační 
produkty

rozměry C2A C4A F4A F6A M4A M6A M8A M10A P6A S6A S8A U4A U8A
cm 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 114x118 114x140 134x98 134x140

RUC
Cena bez DPH
Cena s DPH

480 480 510 520 540 580 610 640 610 650 670 680 710
576 576 612 624 648 696 732 768 732 780 804 816 852

IFC
Cena bez DPH
Cena s DPH 

660 666 699 715 743 792 842 880 842 886 924 935 985
792 799 838 858 891 950 1010 1056 1010 1063 1109 1122 1181

Manžeta z paropropustné folie Izolační pěnový rám

ZDARMA
Better,Best, 
Better PVC

ZDARMA
Best



Máte problémy s přístupem ke střešnímu oknu? 
Chcete je namontovat opravdu vysoko?
Vyberte si – EPC300 elektrická ovládací jednotka nebo
ovládací tyč ZAR pro snadnou a fl exibilní obsluhu.

Ovládací tyče ZAR jsou použitelné s okny Dakea. 
Jsou vyrobeny z kovu, opatřeny gumovou rukojetí a 
dostupné v délkách 80 a 120 cm.

EPC300 ZAR108,112

Ovladač EPC 300 je vybaven dálkovým ovládáním 
a otočným vypínačem, který umožňuje regulovat 
otvírání v rozsahu od 10 do 40 cm.

Ovládací tyč

ZAR 108 ZAR 112
Cena bez DPH
Cena s DPH

700
840

700
840

Elektrická ovládací

EPC300
Cena bez DPH
Cena s DPH

8554
10265
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Ceny jsou v Kč.
 3-5 pracovních dnů dodací doba    3-5 týdnů dodací doba

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací doba je v kalendářních 
dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod. Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).



Instalační obrázky a videa 
naleznete na
www.dakea.com
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