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Lasting Quality garante a qualidade das peças de 
alumínio inalteradas a nível atómico, mantendo 
intactas as características da liga. 

Baseia-se em estudos e testes científicos que demon-
stram a superioridade do processo de mecanização 
relativamente aos tradicionais de injeção.

A mecanização CNC alinha o alumínio de forma 
unidirecional, mantendo a peça compacta a 100 %, 
resistente a impactos, fadiga e corrosão. 

Procedimento: Penetração com esfera de aço extra-
duro de espaço 1,58 mm e uma carga de 100 kg. A 
peça de alumínio mecanizado por CNC é duas vezes 
mais resistente que a peça de injeção. 
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MECANIZAÇÃO CNC 81 HRB

INJEÇÃO A
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O toldo Dakel Cofre foi concebido com uma função 
dupla, proteger do sol e autoproteger-se, res-
guardando a lona no seu interior garantindo, deste 
modo, o seu ótimo desempenho e durabilidade 
contando com uma grande resistência ao vento de 
acordo com a norma UNE EN 13561.

É um toldo altamente versátil graças à sua inclinação 
de 180º.O movimento do braço e o design do perfil 
permitem o fecho total inferior, apoiando a saia na 
parede. Pode ser instalado tanto na parede como 
no teto.

Possui um design integrado e minimalista, com 
múltiplas opções e acabamentos, o que permite uma 
fácil adaptação a diferentes estilos arquitetónicos.
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A estética do toldo Dakel Integra-se 
perfeitamente em qualquer espaço 
graças ao cofre fechado e aos seus 
braços que só mantêm a lona visível 
quando está aberto.
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Instalação em abertura, parede ou teto; abertura vertical 
até 180º para ocultar completamente o Sol permitindo 
adaptar-se a qualquer espaço devido aos seus múltiplos 
acabamentos.
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A qualidade e a resistência dos componentes graças à mecanização CNC proporcionam uma resistência estrutural 
exclusiva com um design integrado e minimalista.
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Parede Teto
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O toldo Dakel apresenta duas opções de braços para 
se adaptar a qualquer instalação, em janela, varanda 
ou fachada.

Abertura-teto
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