artykuł firmowy

Stolarka i ślusarka, kraty, balustrady i nie tylko...
Firma DANDAV działa na rynku od 30 lat. Domeną firmy są witryny
aluminiowo-szklane oraz żaluzje kraty rolowane produkowane głównie dla
sieci centrów handlowych i najemców lokali handlowych. Ciągły rozwój firmy
i zróżnicowanie asortymentu sprawiło, że obecnie firma działa na wielu różnych
polach. Pozostając w kręgu wyrobów z aluminium, szkła i stali poszerzyła swój
portfel produktów i usług m.in. o balustrady i pergole szklane. Te elementy
architektury mają szerokie zastosowanie zarówno w obiektach handlowych,
użyteczności publicznej jak i w budownictwie mieszkaniowym.
Profil Lorica i szkło mogą też być też gięte

o odpowiedniej nośności, wraz z zabez-

z zachowaniem promienia gięcia również

pieczeniami, które chronią użytkowników.

na pochwycie. Szeroka wiedza inżynie-

W pergolach wykorzystuje się połączenia

rów oraz rozbudowana baza maszynowa

systemów aluminiowych Aluprof oraz

pozwala nie tylko wykonywać balustrady

Dandav Glass Wall, natomiast szklenia

szklane ale również wiele innych produk-

zewnętrzne o odpowiedniej, bezpiecz-

tów pokrewnych.

nej grubości montowane są w ścianach
składano-przesuwnych oraz w ścianach

Balustrady stalowe, nierdzewne wykona-

stałych. Wszystkie wykonane konstrukcje

ne z rur i prętów giętych znajdują się rów-

stalowe muszą być w pełni zabezpieczone

nież w ofercie firmy. Jak również autorskie

antykorozyjnie, również z wykorzystaniem

balustrady stalowe lakierowane proszkowo

powłok lakierniczych. Dzięki temu alu-

na dowolny kolor, wypełnione blachą

miniowo-szklane pergole są niezwykle

wycinaną laserowo w dowolne kształty

wytrzymałe i odporne na różne warunki

przestrzenne. Oprócz funkcji praktycz-

atmosferyczne.

nej, mogą stanowić ozdobę każdej klatki

Balustrady szklane samonośne, typ
Lorica-V to własny, autorski system balu-

Stolarka aluminiowo-szklana prefa-

schodowej w domach jednorodzinnych.

brykowana przez firmę DANDAV jest

Stosowane na balkonach i tarasach mogą

wykorzystywana zarówno w obiektach

tworzyć przegrodę lub wypełnienie balu-

handlowych jak i innych wymagających

strady balkonowej.

przeszkleń izolowanych termicznie, dźwię-

Szklane pergole opracowane zosta-

koszczelnych lub przeciwpożarowych.

stradowy, za pomocą którego można

ły w oparciu o doświadczenia zdobyte

Bazując na systemach aluminiowych

wykonywać balustrady poziome (np. na

w wielu branżach, zarówno budowlanych,

Aluprof i wykorzystując nowoczesną fre-

balkonach, tarasach, podestach) oraz

jak i deweloperskich. Są wykonywane

zarkę CNC firma DANDAV jest wstanie

pochyłe (np. na klatkach schodowych, pod-

w oparciu o indywidualny projekt, kon-

wyprodukować i zamontować przeszklenia

jazdach itp.). W skład systemu wchodzą

cepcję klienta. Dedykowane dla obiek-

zewnętrzne-fasadowe i wewnętrzne, speł-

elementy niezbędne do montażu balu-

tów komercyjnych, restauracyjnych oraz

niające wygórowane wymagania klientów

strad na różnego rodzaju powierzchniach

w zabudowach przydomowych. W takich

i odnajdujących się zarówno w obiektach

i podłożach. Jakość elementów stosowa-

elementach architektury wymagane

komercyjnych jak i budownictwie jedno-

nych w balustradzie Lorica-V, solidność

jest stosowanie szklenia dachowego

rodzinnym.

jej mocowania, pozwalają na montowanie
jej na powierzchniach ogólnodostępnych.
Każdy projekt jest poparty obliczeniami
konstrukcyjnymi, które gwarantują spełnienie przepisów, norm i wymogów obowiązujących w budownictwie a później
bezpieczne użytkowanie dla klientów.
Niezależnie od wykorzystanej technologii balustrady mogą różnić się detalami.
Balustrady szklane wewnętrzne mogą
mieć różne rodzaje pochwytu – nierdzewny lub drewniany, w różnych kształtach
i odcieniach. Tafle szkła zastosowane
w balustradach nowoczesnych mogą być
przeźroczyste, barwione, albo mleczne.
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kraty zabezpieczającej i stalowej żaluzji
rolowanej, pozwalające na skuteczne
zamknięcie chronionej powierzchni przy
jednoczesnym zachowaniu wglądu na
nią oraz zapewnieniu jej przewietrzania.
Produkty firmy DANDAV posiadają certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej dotyczący odporności na włamanie. Ponadto,
zostały przebadane przez Instytut
Techniki Budowlanej i dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie. Produkty cechuje wysoka estetyka
oraz różnorodność możliwości doboru
pancerza.

Bogata oferta firmy zawiera też
wiele produktów i usług m.in.:
– lustra wielkogabarytowe nawet
2400/4000 montowane na ścianach
– przeszklenia wykonane z kątowników
stalowych lakierowanych wypełnionych
szkłem
– obudowy wind, ścian, portali szkłem, elementami płyt kompozytowych, blachą
– odboje, protekcje techniczne i inne elementy ślusarki i konstrukcji
Firma oferuje pomoc techniczną w pracach projektowych. Indywidualnie traktując każdego klienta dociera ze swoimi produktami i usługami we wszystkie rejony
kraju oraz Europy.
Podstawowym elementem wykorzysty-

ny montaż pojedynczych tafli szklanych
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wanym do produkcji ram witryn szklanych

o wysokości do 5 metrów i jest produktem

Wykańczanie więcej o produktach firmy

jest autorski system profili aluminiowych

dedykowanym wewnętrznym witrynom.

dedykowanych do wnętrz.

Glass Wall. Stanowi on nowatorskie, este-

Dzięki zdejmowanym nakładkom alumi-

tyczne, a przede wszystkim bezpieczne

niowym możemy zaproponować bardzo

i wielokrotnie sprawdzone rozwiązanie.

szeroką paletę rodzajów wykończenia oraz

System ten w całości opracowany przez

kolorów.

DANDAV posiada aprobatę techniczną 1TB

Kraty i żaluzje rolowane to nowocze-

(AT-15-9195/2016) pozwalającą na bezpiecz-

sne urządzenia łączące w sobie funkcje
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