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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 demonstram 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.
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INJEÇÃO A
MECANIZAÇÃO CNC

81 HRB

Procedimento: Penetração com esfera de aço extraduro 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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O toldo Dakel apresenta duas opções de braços com
tensão para se adaptar a qualquer instalação, em janela,
varanda ou fachada.

O toldo ponto reto Dakel é elegante e sofisticado,
inspirado na arquitetura atual e fabricado com
Tecnologia CNC de última geração industrial.
Apresenta uma grande resistência ao vento de
acordo com a UNE EN 13561.
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0º / - 180º

ｍｏｄｅｌｏ＠
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A estética do toldo Dakel é simétrica e
integrase facilmente, devido aos seus perfis
geométricos que resultam numa estética
despojada e minimalista.
ＹＰ

Combina estética e durabilidade, com suportes de
design com uma combinação de cores e braços
compactos, retos e curvos.
É um toldo versátil graças à sua inclinação de 180º.
É adaptável ao teto, parede ou abertura e oferece
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.
Branco+7040

9006+Branco

7035 + 8014

ｖｅｒｓａｔｉｌｉｄａｄｅ
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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