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otwórz się na
realizacje DAKOrealizacje DAKO
Zobacz produkty marki w inwestycjach klientów



otwórz się na  
inspiracje!
Zastanawiasz się nad tym, jakie okna, drzwi, ro-
lety czy bramy garażowe sprawdzą się w Twoim 
miejscu na Ziemi? Sprawdź najpierw, jakie roz-
wiązania wybrali do swoich domów inwestorzy 
wybierający markę DAKO.

Przedstawiamy Państwu dwanaście realizacji DAKO, 
w których wykorzystane zostały realne produkty 
marki zamontowane w prawdziwych domach na-
szych klientów. 

Zadbaliśmy o to, by pokazać Państwu kompleksową 
ofertę produktów. Na zdjęciach znajdziecie 
zarówno duże przeszklenia, drzwi wejściowe, jak 
i okna i rolety zewnętrzne oraz bramy garażowe. 
Prezentowane realizacje wybraliśmy także w taki 
sposób, aby można było wśród nich odnaleźć 
różne style i rozwiązania: serię Harmony Line, 
bestsellerowe kolory, okleiny drewnopodobne czy 
mniej oczywiste połączenia kolorów.

Zapraszamy w inspirującą podróż  
po niesamowitych projektach domów  
i ich wnętrzach!
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01. Nowoczesny  
minimalizm w czerni

02. Harmonia  
ze złotym dębem

03. Ciemnoszary alux  
i kosmiczne widoki

04. Brąz  
po amerykańsku

05. Eklektyczny  
ciemnoszary

06. Złoty dąb   
w stylu glamour

07. Klasycznie 
na biało

08. Stonowany  
orzech

09. Regionalny  
dąb bielony

10.  Jasnoszary  
w domu z bali

11. Dąb  
naturalnie!

12. Egzotyczna  
szarość  
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Ponadczasowe wzornictwo często opiera się o 
prostotę form i podstawowe barwy, gwarantujące 
uniwersalność projektu i jego, nieprzemijające wraz z 
modą, piękno. Wybór minimalistycznego wzoru drzwi 
i  skomponowanie go z pozostałymi elementami 
stolarki w tym samym kolorze, to sprawdzony przepis 
na nowoczesne i estetyczne domknięcie bryły 
budynku.

W tym projekcie inwestorzy poszli o krok dalej. Po-
szukując uniwersalnej bazy do zaprojektowania wnętrz 
domu zdecydowali się na okna w systemie bi-kolor. 
Stolarka od strony elewacji wykończona jest w kolorze 
okleiny: czarny mat – od wewnętrznej strony domu zas-
tosowany został natomiast kolor biały. Dzięki takiemu 
połączeniu budynek wygląda nowocześnie, a wnętrza 
są ciepłe i przytulne.

01NOWOCZESNY  
MINIMALIZM  
W CZERNI
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Realne produkty  
w prawdziwych domach!
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Okna PVC 
DPQ-82 

Drzwi tarasowe 
PVC HKS  

Drzwi aluminiowe 
DA-77N NOEL

Moskitiery  
ramkowe  
i przesuwne 

Wykorzystane produkty i kolory
Chcesz zobaczyć więcej  
zdjęć tego domu?
Zeskanuj kod lub wejdź na 
www.dako.eu/inspiracje

Segmentowa 
Brama 
garażowa  
DK-GP Thermo Biały Czarny mat
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Od dobrych kilku lat ślusarka aluminiowa przestaje być domeną 
tylko budownictwa użyteczności publicznej i coraz częściej gości 
w domach jednorodzinnych. Jej zalety to przede wszystkim: 
duże możliwości konstrukcyjne, dobry poziom parametrów 
izolacji termicznej oraz materiał gwarantujący długowieczność i 
funkcjonalność.

Tym, co wyróżnia tą realizację jest jednak przede wszystkim spójny i 
niecodzienny design drzwi i bramy oraz dopasowanie kolorystyczne 
okien i rolet zewnętrznych. Komplet stolarki to wzór EUNIKA z serii 
Harmony Line. Na specjalną uwagę zasługuje wykończenie okien, na 
których zastosowane zostało malowanie lakierem drewnopodobnym.

02HARMONIA  
ZE ZŁOTYM DĘBEM
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Spójna kolorystyka 
wykończenia wnętrz  

i elewacji
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Okna  
aluminiowe 
DA-77

Drzwi tarasowe 
aluminiowe 
DA-77 HST 

Drzwi aluminiowe 
DA-90N EUNIKA

Roleta pliswana  
DK-RSP 

Wykorzystane produkty i kolory
Chcesz zobaczyć więcej  
zdjęć tego domu?
Zeskanuj kod lub wejdź na 
www.dako.eu/inspiracje

Segmentowa 
Brama 
garażowa  
DK-GP Thermo Złoty dąb Czarny RAL 9005
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Inwestorzy coraz bardziej świadomie podchodzą do 
kwestii projektowania wnętrz – często decydują się na 
współpracę w tym zakresie już na etapie projektu, co z 
mojej perspektywy jest najlepszą możliwą opcją. 

Zaangażowanie architekta wnętrz już w proces 
rozplanowania pomieszczeń i instalacji pozwala na 
uzyskanie najbardziej optymalnych efektów – daje 
bowiem duże możliwości dopasowania przestrzeni do 
konkretnych rozwiązań czy systemów.

Klienci mocno zwracają uwagę na kwestie dotyczące 
doboru stolarki otworowej do domu. Z jednej strony 
zależy im na wyeksponowaniu dużych przeszkleń i 
optymalnym zagospodarowaniu naturalnego światła 
słonecznego. Z drugiej zaś bardzo mocno zależy im 
na takim doborze koloru okien i materiału z którego są 
wykonane, by pasował do stylu całego domu. Bardziej 
klasyczne wnętrza dobrze komponują się np. z oknami 
klasycznie białymi lub drewnianymi. Nowoczesne 
aranżacje świetnie uzupełniają natomiast ciemnoszare 
czy czarne ramy okienne. Możliwości jest mnóstwo – bo 
oferta kolorystyki dostępnej na rynku jest bogata.

Ważny aspekt to też wygląd budynku z zewnątrz i 
dopasowanie do niego drzwi wejściowych i bramy 
garażowej – najczęściej produkty te są stylistycznie 
powiązane z doborem okien. Spójny i przemyślany 
dobór wszystkich elementów stolarki pozwala uzyskać 
najlepsze efekty jeśli chodzi o estetykę bryły budynku.

Anna Iskrzycka
Projektantka

ISKRZYCKA 
ARCHITEKTURA 

WNĘTRZ
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Wybór nietypowego, zwłaszcza bardziej odważnego, koloru okien jest na ogół 
efektem połączenia odwagi inwestorów i dobrego pomysłu projektanta domu. 
Dopasowanie kolorystyki do stylu budynku może przynieść niesamowite efekty – 
zwracając uwagę na wybrane elementy i podkreślając jego największe atuty, np. 
spektakularne widoki na panoramę gór.

Mieszkańcy tego domu zdecydowali się na wykończenie okien i drzwi tarasowych 
w nowoczesnej okleinie z wykończeniem alux, delikatnie mieniącej się drobinkami 
srebra. Ich nowatorski kolor dobrze balansuje antracytowa brama i drzwi wejściowe 
w kolorze białym, które sprawiają, że cały budynek nabiera spójnej, nowoczesnej 
formy.  

03CIEMNOSZARY ALUX  
I KOSMICZNE WIDOKI 
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Najlepsze widoki!  

Okna PVC 
DPQ-82

Drzwi tarasowe 
PVC DPQ-82 
HST

Drzwi aluminiowe 
DA-77N ELIGIA

Wykorzystane produkty i kolory
Chcesz zobaczyć więcej  
zdjęć tego domu?
Zeskanuj kod lub wejdź na 
www.dako.eu/inspiracje

Segmentowa 
Brama 
garażowa  
DK-GP Thermo Ciemnoszary 

Alux
Szary  
antracyt

Biały

Roleta plisowana  
DK-PAULA 

Moskitiery 
drzwiowe  
i plisowane

22 23



Wsparcie architekta czy projektanta przy planowaniu 
domu obejmujące także wizualizację wyglądu elewacji 
pozwala na jeszcze lepsze wkomponowanie w nią okien i 
drzwi. Dopasowanie koloru stolarki do stylu wykończenia 
i zastosowanych materiałów sprawia, że bryła budynku 
prezentuje się spójnie i estetycznie.

Ten leżący w pobliżu Nowego Jorku dom jednorodzinny 
został wybudowany w typowym, amerykańskim stylu. Cechą 
charakterystyczną tego designu jest nieregularny kształt 
bryły z dużą ilością przeszkleń, które doskonale doświetlają 
pomieszczenia w środku. Charakter brązowych okien 
dodatkowo podkreślają poprzeczne szprosy.

BRĄZ  
PO AMERYKAŃSKU
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Okna PVC 
DPQ-82

Wykorzystane produkty i kolory
Chcesz zobaczyć więcej  
zdjęć tego domu?
Zeskanuj kod lub wejdź na 
www.dako.eu/inspiracjeBrązowy

Okna jak obrazy...

Drzwi tarasowe 
PVC DPQ-82 
HST

Drzwi tarasowe  
PVC DPQ-82 
HKS
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Kolor ciemnoszary od kilku dobrych lat robi zawrotną karierę na 
polu stolarki otworowej, będąc niekwestionowanym liderem w 
kategorii najczęściej wybieranego przez klientów koloru. Swoją 
popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że jest dobrą 
bazą kolorystyczną różnych stylów wnętrz i łatwo wkompono-
wać go w projekty o różnych charakterach.

Doskonale widać to na przykładzie tej realizacji, w której szare 
okna i drzwi są neutralnym tłem dla odważnego, pełnego kolo-
rów, eklektycznego projektu wnętrz. Ciemnoszary zastosowany 
również w wykończeniu elewacji i rolet zewnętrznych podbija 
czerwony detal zadaszenia tarasów. Wszystkie elementy tworzą 
niecodzienny, ale bardzo spójny charakter domu – doskonale 
oddający temperament inwestorów.

EKLEKTYCZNY  
CIEMNOSZARY
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Kolorystyka

Okna PVC 
DPQ-82

Drzwi tarasowe 
PVC DPQ-82 
HST

Drzwi tarasowe  
PVC DPQ-82 
HKS

Chcesz zobaczyć więcej  
zdjęć tego domu?
Zeskanuj kod lub wejdź na 
www.dako.eu/inspiracjeCiemnoszary

Rolety zewnętrzne  
podtynkowe  
DK-RSP
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Zakup stolarki otworowej to jeden z większych, 
jednorazowych wydatków jaki ponosimy w trakcie 
budowy lub remontu domu. 

Nie dziwi więc fakt, że inwestorzy decyzję o zakupie 
konkretnych produktów podejmują po dogłębnym 
przeanalizowaniu ich danych technicznych, porównując 
dostępne na rynku oferty. 

Stolarka w domu to zakup na lata. Okna, drzwi, czy 
brama garażowa mają służyć domownikom jak najdłużej, 
dlatego warto, aby ich parametry użytkowe były 
jak najwyższe. Im lepszą stolarka zapewnia izolację 
termiczną i akustyczną oraz ochronę antywłamaniową, 
tym większy jest komfort życia domowników. 

Wybór stolarki warto skonsultować z doświadczonym, 
wykwalifikowanym doradcą sprzedaży, który 
wspólnie z nami dopasuje rozwiązania produktowe 
najkorzystniejsze dla naszych potrzeb. 

Marzena Kopacz
Kierownik sprzedaży

SALON DAKO
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06
Odważny wybór koloru dodatków, także w 
stolarce otworowej pozwala zupełnie odmienić jej 
charakter. Pozornie mała zmiana może sprawić, 
że poszczególne elementy wykończenia zyskają 
niebanalny i indywidualny wygląd, podkreślający styl 
całego domu. Dlatego właśnie warto zwrócić uwagę 
na świadome i spójne dopasowanie także pozornie 
nieistotnych detali jak np. klamki.

W tym projekcie inwestorzy połączyli wnętrza 
urządzone w stylu glamour z dość tradycyjnym kolorem 
okien w okleinie złoty dąb. Nowoczesny, nawiązujący 
do wystroju charakter, budują tutaj drzwi wejściowe z 
oryginalnym złotym pochwytem czy duże, przesuwne 
drzwi tarasowe łączące dom z przestrzenią ogrodu. 

ZŁOTY DĄB   
W STYLU GLAMOUR
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Chcesz zobaczyć więcej  
zdjęć tego domu?
Zeskanuj kod lub wejdź na 
www.dako.eu/inspiracje

Okna PVC  
DPP-70

Drzwi  
tarasowe PVC  
DPP-70 HST

Drzwi aluminiowe  
DA-77N NOEL

Wykorzystane produkty i kolory
Chcesz zobaczyć więcej  
zdjęć tego domu?
Zeskanuj kod lub wejdź na 
www.dako.eu/inspiracje

Segmentowa 
Brama 
garażowa  
DK-GP 40 Czarny mat Złoty dąb

Moskitiery  
plisowana  
i drzwiowa

Witaj w domu!
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Budowa domu to dla wielu klientów jeden z 
najważniejszych, realizowanych w życiu projektów. 
Rolą architekta w tym procesie jest przede wszystkim 
wsparcie inwestorów w zaplanowaniu funkcjonalnej 
przestrzeni i zwrócenie ich uwagi na kluczowe kwestie 
wpływające na ergonomię budynku. 

Dobry projekt budynku to taki, który uwzględnia jego 
przeznaczenie i bierze pod uwagę potrzeby wszystkich 
mieszkańców. Dlatego pierwszym etapem prac nad 
indywidualnym projektem domu jest rozmowa z 
inwestorami - o ich oczekiwaniach względem domowej 
przestrzeni, sposobach spędzania wolnego czasu 
oraz marzeniach. Punktem wyjścia jest też ustalenie 
praktycznych kwestii, związanych z wielkością i 
ukształtowaniem działki, lokalnym planem zabudowy czy 
budżetem. To właśnie wiedza o stylu życia domowników 
pozwala znaleźć najlepsze dla nich rozwiązania 
projektowe oraz określić liczbę i wielkość pomieszczeń 
oraz ich funkcje.

Ważną, a często niedocenianą kwestią jest właściwe 
ustawienie domu względem kierunków świata i związane 
z nim rozmieszczenie okien. Dostosowanie układu do 
naturalnego cyklu przemieszczania się słońca pozwala 
nie tylko uczynić dom bardziej energooszczędnym – ale 
przede wszystkim gwarantuje odpowiednie doświetlenie 
pomieszczeń i pozytywnie wpływa na komfort życia.

Przemysław Gosztyła
Architekt

BIURO PROJEKTÓW 
AREA STUDIO-3
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07KLASYCZNIE 
NA BIAŁO
Okna w kolorze białym niezmiennie cieszą się popularnością wśród 
inwestorów poszukujących klasycznych, sprawdzonych rozwiązań. 
Biała stolarka to uniwersalny wybór, gwarantujący ponadczasowy 
wygląd domu oraz dający niemal nieskończone możliwości aranżacji 
wnętrz.

W zaprezentowanym projekcie, białe okna, dodatkowo ozdobione 
szprosami, tworzą spójny komplet z pozostałymi elementami stolarki 
otworowej dzięki powtórzeniu białej kolorystyki. Zachowanie zbliżonej 
stylistyki drzwi zewnętrznych oraz prostej formy bramy garażowej ze 
smakiem łączy cechy klasycznego stylu budynku z elementami glamour 
we wnętrzach.
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Biały
PVC DPQ-82  
thermoSecure  

Drzwi profilowane 
z wypełnieniem

Wykorzystane produkty i kolory
Chcesz zobaczyć więcej  
zdjęć tego domu?
Zeskanuj kod lub wejdź na 
www.dako.eu/inspiracje

Segmentowa Brama 
garażowa  
DK-GP Thermo

Biały

Rolety 
zewnętrzne 
podtynkowe 
DK-RSP 

Realne produkty  
w prawdziwych domach!
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Ślusarka aluminiowa coraz odważniej wchodzi na 
salony domów jednorodzinnych. Rosnąca popularność 
tych produktów jest przede wszystkim odbiciem 
szerokich możliwości konstrukcyjnych, jakie to 
rozwiązanie oferuje.

Właściwości techniczne aluminium sprawiają, że 
możemy z niego projektować i tworzyć konstrukcje o 
imponujących gabarytach, jednocześnie wyglądające 
lekko i delikatnie. 

Takie właśnie są przesuwne drzwi tarasowe DA-
SkyLine. System ten charakteryzuje się innowacyjnym 
rozwiązaniem bazującym na wąskich profilach oraz 
ramie ukrytej w ścianach bocznych, suficie i podłodze. 
Minimalistyczny wygląd oraz spektakularna powierzchnia 
szklenia, zapewniają wnętrzu luksusowy design. 
Inwestorzy mogą zdecydować się na drzwi tarasowe 
o szerokości nawet 12 m i wysokości do 4m, a system 
przesuwny zapewnia komfortowe, bezprogowe przejście 
z domu na taras. Wszystko to sprawia, że SkyLine 
idealnie wkomponowuje  się w luksusowe budownictwo.

Stanisław Frączek 
Kierownik Produktu Aluminium

DAKO
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Dom to dla wielu z nas miejsce będące oazą 
spokoju i przestrzenią odpoczynku. Te jego funkcje 
może dodatkowo wspierać wystrój i wykończenie. 
Wykorzystanie we wnętrzach spójnej palety 
stonowanych kolorów pozwala stworzyć klimat 
sprzyjający wyciszeniu, jednocześnie sprawiając, że 
wyglądają one niezwykle elegancko i ponadczasowo.

Inwestorzy, których miejsce na ziemi prezentujemy w 
tej realizacji, urządzili je w pięknej palecie naturalnych 
barw, konsekwentnie powtarzających się zarówno w 
elementach wykończenia, jak i umeblowania i wystroju. 
Stolarka w kolorze okleiny orzech doskonale wpisała się 
w styl projektu, nadając wnętrzom mocniejszego akcentu i 
podkreślając spójny styl elewacji.

08STONOWANY  
ORZECH
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Orzech OrzechBiały
Okna PVC  
DPQ-82

Drzwi tarasowe 
PVC  
DPQ-82 HST

DPQ-82 HKS

Drzwi drewniane  
SOTERA

Wykorzystane produkty i kolory
Chcesz zobaczyć więcej  
zdjęć tego domu?
Zeskanuj kod lub wejdź na 
www.dako.eu/inspiracje

Segmentowa 
Brama 
garażowa  
DK-GP Thermo Orzech

Rolety  
zewnętrzne  
podtynkowe  
DK-RSP
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Niektórzy mówią „pokaż mi swój dom, a powiem ci kim jesteś”, 
a my jesteśmy przekonani, że jest w tym zdaniu dużo racji i 
faktycznie często dom stanowi odbicie duszy jego właścicieli. 
Styl budynku, materiały zastosowane do wykończenia, użyte 
kolory czy elementy wystroju – wszystko to wiele mówi o 
mieszkańcach domu, ich pasjach i sposobie w jaki spędzają czas.

Już na pierwszy rzut oka możemy zorientować się, że właściciele 
tego domu cenią sobie ciszę i spokój oraz mają wielki szacunek 
do natury i życia w zgodzie z nią. Swój niewielki, ale bardzo 
urokliwy domek, wykończyli w dużej mierze w oparciu o naturalne 
surowce, a wnętrza pełne są stylowych drobiazgów związanych z 
ich zainteresowaniami. W kwestii stolarki wybór okleiny w kolorze 
dębu nie jest zaskoczeniem, jak i to, że inwestorzy zdecydowali się 
na oryginalną jego wersję dębu bielonego. Okleina sheffield oak 
pojawia się zarówno w wykończeniu okien i szprosów, jak i bramy 
garażowej. 

09REGIONALNY 
DĄB BIELONY
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Orzech Dąb bielonyOrzech OrzechBiały
Okna PVC  
DPQ-82

Drzwi profilowane  
aluminiowe

Wykorzystane produkty i kolory
Chcesz zobaczyć więcej  
zdjęć tego domu?
Zeskanuj kod lub wejdź na 
www.dako.eu/inspiracje

Segmentowa 
Brama 
garażowa  
DK-GP Thermo Dąb bielony
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Widzimy, że klienci coraz chętniej decydują się 
na kompleksowy zakup wszystkich elementów 
stolarki u jednego dostawcy. Wynika to z dwóch 
najważniejszych kwestii: wygody samego procesu 
oraz walorów estetycznych jakie daje takie 
rozwiązanie. 

Zamówienie całej stolarki konkretnego producenta 
od jednego dostawcy, wiąże się przede wszystkim z 
oszczędnością czasu na poszukiwanie alternatywnych 
produktów innych firm oraz często atrakcyjnym rabatem, 
który może uzyskać klient. 

Wybór kompleksowej oferty w ramach serii HarmonyLine 
od DAKO, sprawia, że wszystkie elementy stolarki, 
tzn.: okna, rolety, drzwi i bramy, pasują do siebie pod 
względem wizualnym. Dbałość o najdrobniejsze detale 
jest tu kluczowa. Przykładem mogą być frezowania  
o tej samej szerokości, zarówno na panelu drzwi 
zewnętrznych, jak i bramy garażowej, które - kiedy oba 
elementy są umieszczone w elewacji obok siebie, daje 
wrażenie spójnej całości. 

Grzegorz Tłuścik
Z-ca Dyrektora Handlowego

DAKO
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Domy z drewna z pewnością posiadają swój 
niepowtarzalny urok i charakterystyczny styl. Czy 
wykorzystywane w nich okna koniecznie muszą 
być również wykonane z drewna? Oczywiście, że 
nie! Nawet do tak specyficznego projektu możliwe 
jest dopasowanie odpowiednich – pasujących do 
całego projektu, okien PVC czy aluminiowych.  

Właściciele tego domu z bali postawili na 
funkcjonalne okna z tworzywa i wybrali kolor 
idealnie pasujący do wykończenia drewna na 
elewacji. Jasnoszary świetnie kontrastuje z 
ciemnym lakierowaniem bali drewnianych, z których 
wykonany jest dom i pięknie komponuje się z 
wykończeniem barierek okalających tarasy. 

10JASNOSZARY 
W DOMU Z BALI
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Orzech Dąb bielonyOrzech OrzechBiały
Okna PVC  
DPQ-82

Wykorzystane produkty i kolory
Chcesz zobaczyć więcej  
zdjęć tego domu?
Zeskanuj kod lub wejdź na 
www.dako.eu/inspiracjeJasnoszary

Rolety  
plisowane
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Okleiny drewnopodobne to świetne rozwiązanie 
w sytuacji, kiedy zależy nam na rysunku drewna 
na oknach i drzwiach, ale ograniczenia budżetowe 
nie pozwalają na zakup stolarki z litego drewna. 
Nowoczesne okleiny coraz lepiej imitują naturalne 
wybarwienie i usłojenie drewna, a nawet jego 
nierównomierną fakturę.  

Mieszkańcy domu na słonecznej wybrali do swoich 
okien, drzwi i bramy garażowej okleinę woodec 
w kolorze dąb naturalny i skomponowali ten kolor 
z ciemnoszarym pancerzem rolet zewnętrznych. 
Połączenie być może nieco nieoczywiste, ale efekt 
doskonały! Zwłaszcza, gdy w szerszej perspektywie 
dostrzeżemy powtórzenie antracytu na połaci 
dachu. 

11DĄB 
NATURALNIE!
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Dąb  
naturalny

szary  
antracyt

Orzech Dąb bielonyOrzechBiały
Okna PVC  
DPQ-82

Wykorzystane produkty i kolory
Chcesz zobaczyć więcej  
zdjęć tego domu?
Zeskanuj kod lub wejdź na 
www.dako.eu/inspiracje

Segmentowa 
Brama 
garażowa  
DK-GP 40 Dąb naturalny Szary antracyt

Rolety  
zewnętrzne  
podtynkowe  
DK-RSP

78 79



Stolarka DAKO od lat trafia do odbiorców niemal 
na całym świecie, znajdując swój dom także w 
nieco egzotycznych regionach. Dobrej jakości 
produkty, gwarantujące odpowiedni poziom 
parametrów użytkowych w zakresie termoizolacji 
czy akustyki są ważne bez względu na szerokość 
geograficzną. Skuteczna izolacja przydaje się 
zarówno  w zimnych regionach – gdzie chroni 
przed chłodem, jak i w gorących – kiedy pomaga 
w obniżeniu temperatur wewnątrz pomieszczeń.  

Ten projekt, zrealizowany przez naszych klientów, 
dotyczył renowacji tradycyjnego korsykańskiego 
domu. Wyzwaniem był tutaj dobór nowoczesnej 
stolarki okiennej, która swoim wyglądem 
będzie współgrać z tradycyjnym designem 
regionu. Rozwiązaniem okazał się wybór stolarki 
dedykowanej do renowacji. Cała stolarka została 
wykonana w jasnoszarym kolorze. Taki wybór 
kolorystyki, sprawia, że współgra ona doskonale z 
fasadą budynku!

EGZOTYCZNA 
SZAROŚĆ

12
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Orzech Dąb bielonyOrzech OrzechBiały
Okna PVC  
DPP-70 R65

Okna balkonowe 
PVC DPP-70

Wykorzystane produkty i kolory
Chcesz zobaczyć więcej  
zdjęć tego domu?
Zeskanuj kod lub wejdź na 
www.dako.eu/inspiracjeJasnoszary
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Pomożemy zrealizawać  
twoje marzenia  

o wyjątkowym domu

Zachęcamy do kontaktu z profesjonalnymi  
doradcami w salonach DAKO!

Nasi doświadczeni specjaliści chętnie pomogą w wyborze  
i dopasowaniu najlepszego, dla Twojego domu rozwiązania.

dako.eu/pl/gdzie-kupicZnajdź salon sprzedaży: 


