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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. 

ｔｅｓｔｅ＠ｄｅ＠ｄｕｒｅｚａ＠ｄｅ＠ｒｏｃｋｗｅｌｌ

MECANIZAÇÃO  CNC 81 HRB

INJEÇÃO A

･ｳｴｲｵｴｵｲ｡＠
ａｌｕｍￍｎｉｏ＠ ｃｎｃ＠

･ｳｴｲｵｴｵｲ｡＠
ａｌｕｍￍｎｉｏ＠ｉｎｊｅￇￃｏ＠



ｐｏｒｍｅｎｏｒｅｓ＠ｔｃｎｉｃｏｓ＠

ｃｏｍｂｉｎａￇￕｅｓ＠ｄｅ＠ａｍｏｓｔｒａ

ｄａｋｅｌ＠ｖｅｒｔｉｃａｌ＠

ｎｅｗ＠
ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ＠
ａｗｎｉｎｇｓ
O toldo Dakel Vertical foi concebido para proteger 
do sol, regulando a luz exterior e a temperatura.

É fabricado com Tecnologia CNC, garantindo 
excelência e durabilidade e contando com a máxima 
classificação de resistência do mercado, Classe 3, de 
acordo com a norma UNE EN 13561.

Possui design integrado e minimalista, com múlti-
plas opções e acabamentos, o que permite a fácil 
adaptação a diferentes estilos arquitetónicos.
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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.

Os suportes permitem que o toldo Dakel Vertical 
possa ser instalado numa abertura, parede ou teto.
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Peças de alta resistência, o seu sistema de cabos 

torna-o mais resistente a rajadas de vento.
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A estética do toldo Dakel é 
simétrica e atual, tendo sido 
concebida com atraentes suportes 
tanto superiores como inferiores.
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PAREDE SOLO TETO
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