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ODPOCZNIJ
Któ! nie lubi s"onecznych, gor#cych dni. Jednak 
s"o$ce tak mi"e na pla!y, mo!e by% te! uci#!liwe. 
Podczas upalnych dni do wn&trza pomieszczenia 
nap"ywa promieniowanie s"oneczne, które mo!e 
spowodowa% znaczne podwy!szenie temperatury nie 
tylko na poddaszu, lecz w ca"ym budynku. Najlepsz# 
ochron# przed upa"em s# akcesoria zewn&trzne 
(markiza, roleta). Szczególnie wa!ne jest stosowanie 
akcesoriów zewn&trznych w mocno nas"onecznionych 
pomieszczeniach od strony po"udniowej i zachodniej.
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TEMPERATURA 
W POMIESZCZENIU 

W UPALNY  
DZIE! ZALE"Y 
OD RODZAJU 

ZASTOSOWANYCH 
AKCESORIÓW 

OCHRONNYCH.Markizy - 8 razy 
skuteczniejsza ochrona 

przed nagrzewaniem
ni! os"ony wewn&trzne

Zgodnie z norm# DIN 5034-1 pomieszczenia nale!y 
chroni% przed nadmiernym nagrzewaniem promieniami 
s"onecznymi nie za pomoc# akcesoriów wewn&trznych, 

ale za pomoc# os"on zewn&trznych (markizy, rolety 
zewn&trzne). „...konieczne s# 'rodki konstrukcyjne, aby 

zapobiec dyskomfortowi powodowanemu przez s"o$ce, 
na przyk"ad nadmiernemu nagrzewaniu powietrza 

w pomieszczeniach, szczególnie w okresach ciep"ych 
czy te! obecno'ci odblasków [...] Do odpowiednich 
systemów ruchomych zalicza si& zewn&trzne !aluzje, 

rolety lub markizy”. - DIN 5034-1.

Akcesoria zewn!trzne chroni" przed ciep!em s!onecznym. 
Absorbuj" one promieniowanie s!oneczne ju# przed szyb" 

i emituj" ciep!o na zewn"trz, nie dopuszczaj"c do nagrzewania 
si$ wn$trza pomieszczenia.

Promieniowanie cieplne, które przechodzi przez szyb! 
poch#aniane jest przez zas!on$ wewn$trzn". Przemienia 

si$ ono w d!ugofalowe promieniowanie podczerwone 
(cieplne), które nie jest przepuszczane przez szyb$ okien 
na zewn"trz - zas!ona emituje ciep!o do pomieszczenia 

dzia!aj"c jak grzejnik. Prowadzi to do niepo#"danego nagrze-
wania si$ pomieszcze%, szczególnie od strony po!udniowej 

w s!oneczne, upalne dni. Akcesoria wewn$trzne s!u#" do 
kontroli nap!ywaj"cego &wiat!a i dekoruj" wn$trze.

Magdalena Dziegieć
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DLACZEGO 
STOSUJEMY 
AKCESORIA 
DO OKIEN 
FASADOWYCH?

SKUTECZNA OCHRONA
PRZED UPA#EM
Markiza stanowi optymalne rozwi#zanie jako ochrona przed nadmiernym ciep"em s"onecznym. 
Absorbuje promieniowanie s"oneczne ju! przed szyb#  i emituje ciep"o na zewn#trz, przez co w 
s"oneczne dni bardzo dobrze chroni wn&trze przed uci#!liwym upa"em. Markiza chroni pomiesz-
czenie do 8 razy lepiej w porównaniu z os"onami wewn&trznymi, co w praktyce powoduje spadek 
temperatury wn&trza nawet o 10°C.

ENERGOOSZCZ$DNO%&
Markiza ogranicza zu!ycie energii w urz#dzeniach klimatyzacyjnych, przez co zmniejsza 
emisj& CO2 do 'rodowiska, a my nie musimy p"aci% wysokich rachunków za pr#d. Markiza 
Solar nie zu!ywa energii z sieci elektrycznej, zasilana jest bateri# "adowan# promieniami 
s"onecznymi. Co wi&cej rozwini&ta markiza w ci#gu ch"odnych nocy chroni wn&trze przed 
stratami ciep"a poprawiaj#c wspó"czynnik przenikania ciep"a okna a! do 16%. W ten sposób 
obni!amy rachunki za ogrzewanie.

DOP#YW NATURALNEGO %WIAT#A
Okna zas"oni&te markizami w przeciwie$stwie do rolet zewn&trznych umo!liwiaj# nap"yw 
naturalnego 'wiat"a. Markizy przepuszczaj# wystarczaj#c# ilo'% 'wiat"a aby nie u!ywa% 
dodatkowego o'wietlenia.

Magdalena Dziegieć
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WIDOCZNO%& NA ZEWN'TRZ 
I ZAPEWNIENIE PRYWATNO%CI

Zaci#gni&te markizy, w ci#gu dnia chroni# wn&trze pomieszczenia przed obserwatorami 
zapewniaj#c jednocze'nie widoczno'% na zewn#trz. Mo!emy swobodnie obserwowa% 

okolice maj#c zapewnione w ci#gu dnia poczucie prywatno'ci.

POPRAWA ERGONOMII
Zaci#gni&ta markiza poprawia warunki ergonomiczne w miejscach pracy. Pozwala na 
równomierny rozk"ad nat&!enia 'wiat"a, zapewniaj#c naszym oczom wizualny komfort  

i chroni#c je przed szkodliwym oddzia"ywaniem refleksów, szczególnie przy pracy  
z komputerem. W pomieszczeniach z zaci#gni&t# markiz# oczy nie m&cz# si& tak jak  

w pomieszczeniu bez markizy, gdzie rozk"ad nat&!enia 'wiat"a jest bardzo nierównomierny.

OCHRONA PRZED SZKODLIWYM 
PROMIENIOWANIEM UV

Markiza ogranicza przenikanie szkodliwego promieniowania UV do wn&trza 
pomieszczenia. Zaci#gni&ta markiza pomaga chroni% przedmioty i materia"y znajduj#ce si& 

we wn&trzu przed szkodliwym promieniowaniem UV, które powoduje ich odbarwianie.

OCHRONA PRZED OWADAMI
Zasuni&ta markiza elektryczna (Z-Wave, Solar, WiFi) oraz markiza VMZ ZIP na oknie 

pionowym oprócz ochrony przed nagrzewaniem pomieszczenia pe"ni funkcje 
moskitiery. Gdy okno jest otwarte rozwini&ta markiza chroni wn&trze przed owadami.

#ATWY I SZYBKI MONTA"
Dzi&ki zastosowaniu dodatkowego zestawu monta!owego VMX instalacja markiz mo!e by% 

wykonana przez jedn# osob&. To du!a oszcz&dno'% czasu i ograniczenie kosztów. Nabywaj#c 
zestaw VMX przeprowadzimy samodzielnie monta! markiz r&cznych w pe"nym zakresie 
rozmiarowym, a elektrycznych i solarnych oraz VMZ ZIP do rozmiaru oko"o 1,5m x 1,5m.

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                zamówienia - tel. 697 701 156
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MARKIZY VMZ, VML
I MARKIZOLETY VMB
DO OKIEN FASADOWYCH
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Markizy VMZ, VML oraz markizolety VMB przeznaczone 
s# do stolarki pionowej. Markizoleta posiada ruchom#, 
odchylan# belk&. Dzi&ki temu po rozwini&ciu markizotety 
mamy dost&p do zewn&trznego parapetu. Montowane 
s# na zewn#trz w oknach i drzwiach (tarasowych i 
balkonowych) wykonanych z PVC, aluminium lub drewna. 
Markizy umo!liwij# ochron& wn&trza pomieszczenia 
przed nadmiernym nagrzewaniem oraz pozwalaj# na 
równomierny rozk"ad nat&!enia 'wiat"a, poprawiaj#c 
komfort osób przebywaj#cych w pomieszczeniu.

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                zamówienia - tel. 697 701 156



/  8

VMZ Solar
• automatyczna obs"uga

VMZ Z-Wave
• sterowana pilotem lub 

prze"#cznikiem na'ciennym

VMZ WiFi
• sterowana za pomoc# 

aplikacji ze smartfona

RODZAJE MARKIZ

VMZ

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                zamówienia - tel. 697 701 156
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VMZ ELECTRO 230
• sterowana przyciskiem na'ciennym

VMZ
• obs"ugiwana r&cznie, lub za pomoc# dr#!ka 

(mo!liwo'% dokupienia dr#!ka)

VMZ ZIP
• obs"ugiwana r&cznie 

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                zamówienia - tel. 697 701 156
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VML Solar
• automatyczna obs"uga

RODZAJE MARKIZ

VML

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                zamówienia - tel. 697 701 156
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VML Z-Wave
• sterowana pilotem lub prze"#cznikiem 

na'ciennym

VML ELECTRO 230
• sterowana przyciskiem na'ciennym

VML WiFi
• sterowana za pomoc# aplikacji ze smartfona

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                zamówienia - tel. 697 701 156
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VMB Solar
• automatyczna obs"uga

RODZAJE MARKIZ

VMB

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                zamówienia - tel. 697 701 156



/  13

VMB Z-Wave
• sterowana pilotem lub prze"#cznikiem na'ciennym

VMB ELECTRO 230
• sterowana przyciskiem na'ciennym

VMB WiFi
• sterowana za pomoc# aplikacji ze smartfona

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                zamówienia - tel. 697 701 156
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KOMFORTOWE 
SYSTEMY OBS!UGI

VMZ SOLAR, VML SOLAR i VMB SOLAR
Markizy w wersji Solar zasilane s# z akumulatorów solarnych.

• automatyczna obs"uga. Inteligentny system steruje markiz# 
w zale!no'ci od nas"onecznienia. Rol& czujnika pe"ni panel 
fotowoltaiczny, który reaguje na promieniowanie s"oneczne. 
Przy du!ym nas"onecznieniu markiza samoczynnie rozsuwa 
si&. Podczas pochmurnej pogody markiza automatycznie si& 
zwija. W ch"odne dni markiz& typu Solar mo!emy manualnie 
przestawi% na zimowy sposób dzia"ania. W s"oneczn# pogod& 
markiza automatycznie si& zwija umo!liwiaj#c nap"yw ciep"ych 
promieni s"o$ca pasywnie nagrzewaj#c pomieszczenie. 
Wieczorem markiz& mo!emy manualnie rozwin#% aby 
ochroni% wn&trze przed stratami ciep"a.

Markiza i markizoleta Solar mo!e by% sterowana 
w jednym z trzech trybów:

• automatycznym (samoczynne rozwijanie i 
zwijanie markizy w zale!no'ci od stopnia 
nas"onecznienia),

• pó"automatycznym (samoczynne rozwijanie, 
zwijanie za pomoc# pilota),

• obs"uga za pomoc# do"#czonego w 
zestawie pilota. 

W szczególnych przypadkach markiza mo!e by% 
sterowana przyciskiem serwisowym.

MARKIZY W WERSJI SOLAR

2. Markiza os"oni&ta przez 
balkon lub okap mo!e 
by% sterowana auto-
matycznie inn# markiz# 
dachow# lub pionow#, 
która wystawiona jest na 
bezpo'redni# ekspozy-
cj& s"o$ca. 

1. W przypadku monta!u 
markiz VMZ Solar, VML 
Solar i VMB Solar pod 
balkonami i zadaszenia-
mi konieczne jest do-
kupienie dodatkowego 
panelu zasilaj#cego.

Markizy Solar powinny by% montowane w miejscach, w których 
panel solarny b&dzie wystawiony na bezpo'redni# ekspozycj& 
s"o$ca. Zaleca si& monta! marki z solarnych od strony 
po"udniowej, zachodniej oraz wschodniej. Monta! od pó"nocnej 
strony mo!e spowodowa% roz"adowanie baterii i brak mo!liwo'ci 
obs"ugi markizy. Dla zapewnienia poprawno'ci dzia"ania 
programu automatycznego, panel solarny musi by% wystawiony 
na bezpo'redni# ekspozycj& s"o$ca przez ca"y czas czynnej pracy 
programu.

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                zamówienia - tel. 697 701 156
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VMZ Z-Wave, VML Z-Wave i VMB Z-Wave
Markizy w wersji Z-Wave zasilane s# pr#dem z sieci elektrycznej (poprzez zasilacz 15VDC)  
i sterowane za pomoc# pilota lub prze"#cznika na'ciennego w bezprzewodowym  
systemie Z-Wave.

VMZ WiFi, VML WiFi i VMB WiFi
Markizy w wersji WiFi zasilane s# pr#dem z sieci elektrycznej (poprzez zasilacz 
15VDC) i sterowane za pomoc# smartfona, wykorzystuj#c aplikacj& wBox 
w bezprzewodowej domowej sieci WiFi. Wspó"pracuje z Google Assistant 
umo!liwiaj#c sterowanie g"osowe i stworzenie wirtualnego domu Google Home. 

VMZ
Markiza obs"ugiwana jest r&cznie lub za pomoc# specjalnego dr#!ka  
(mo!liwo'% jego dokupienia).

MARKIZY W WERSJI Z-Wave

MARKIZY W WERSJI WiFi 

MARKIZY W WERSJI MANUALNEJ 

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                zamówienia - tel. 697 701 156
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KOLORY
VMZ, VML, VMB
GRUPA I

VMZ, VML, VMB
GRUPA II

VMZ*
GRUPA V

Profile markizy i markizolety dost&pne 
s# w czterech kolorach (bia"ym, szarym, 
czarnym i br#zowym). Na !yczenie 
klienta w dowolnym kolorze z palety 
RAL. Do wyboru s# materia"y z ró!nym 
rodzajem prze'witu.

(materia" z 10% prze'witem wzgl&dnym)

(materia" z 1% prze'witem wzgl&dnym)

(materia" z 0% prze'witem wzgl&dnym)

W markizach z materia"em 089, w których szeroko'% przekracza 2100 mm i wysoko'% przekracza 1950 mm,  
materia" sk"ada si& w dwóch cz&'ci i jest "#czony na 'rodku markizy (poziome po"#czenie zgrzewane). 

W markizach z materia"em o prze'wicie 1%, w których szeroko'% przekracza 2400 mm i wysoko'% przekracza 2350 mm, 
materia" sk"ada si& w dwóch cz&'ci i jest "#czony na 'rodku markizy (poziome po"#czenie zgrzewane). 

W markizach z materia"em o prze'wicie 0%, w których szeroko'% przekracza 1700mm i wysoko'% przekracza 1600 mm, materia" sk"ada si& w dwóch cz&'ci i jest "#czony 
na 'rodku markizy (poziome po"#czenie zgrzewane). W przypadku wymiarów bliskich maksymalnemu rozmiarowi markizy, tkanina mo!e sk"ada% si& z 3 cz&'ci.

*brak mo!liwo'ci zastosowania w markizach r&cznych VMZ

091

090

089

092

093

722

723720

721

Magdalena Dziegieć
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/  17

VMZ, VML, VMB
GRUPA III

VMB
GRUPA IV

(materia" z 4% prze'witem wzgl&dnym)

(materia" z 0% prze'witem  
 wzgl&dnym, transparentny)

W markizach z materia"em o prze'wicie 4%, w których 
szeroko'% przekracza 2600mm i wysoko'% przekracza 2500 
mm (kolory 701 – 709) oraz szeroko'% przekracza 1700mm 
i wysoko'% przekracza 1600 mm (kolory 710 – 716) materia" 
sk"ada si& w dwóch cz&'ci i jest "#czony na 'rodku markizy 
(poziome po"#czenie zgrzewane). W przypadku kolorów 
710 – 716 dla wymiarów bliskich maksymalnemu rozmiarowi 
markizy, tkanina mo!e sk"ada% si& z 3 cz&'ci.

704

706

701

707

703

710

708

709

705

702

714

712

713

711

715

716

W zwi#zku z w"a'ciwo'ciami materia"ów zastosowanych w markizach oraz w wyniku zmian temperatury lub po okresie d"u!szego nieu!ytkowania, materia" zastosowany w markizach VMZ mo!e 
delikatnie falowa% w okolicach prowadnic. Po rozwini&ciu materia" powinien wróci% do pierwotnego stanu, niemniej jednak niewielkie pofalowania mog# pozosta%.

361

367

360
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365
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STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE
STEROWANIE WiFi
Protokó" transmisji µWiFi

STEROWANIE Z-Wave
Protokó" transmisji Z-Wave

• Technologia µWiFi oparta jest na bezprzewodowej komunikacji radiowej. Charakteryzuje si& wysok# przepustowo'ci#, 
odporno'ci# na zak"ócenia oraz mo!liwo'ci# do"#czania kolejnych urz#dze$ w standardzie WiFi.

• Dzia"anie systemu polega na tym, !e z urz#dzenia steruj#cego np. smartfona wysy"any jest sygna" do routera, który rozsy"a 
sygna"y do poszczególnych urz#dze$. Awaria jednego urz#dzenia nie wp"ywa na dzia"anie innych urz#dze$, a wszystkie 
sprawne urz#dzenia b&d# dost&pne.

• Systemowe rozwi#zanie do zaimplementowania w inteligentnych budynkach.
• Z-Wave to bezprzewodowy protokó" radiowy stosowany do komunikacji domowych urz#dze$ elektrycznych. Do sieci 

mo!na pod"#czy% wszystkie urz#dzenia elektryczne, które posiadaj# modu" systemu Z-Wave. Okna Z-Wave, standardowe 
okna wyposa!one w si"owniki z modu"em Z-Wave, rolety zewn&trzne ARZ Z-Wave, markizy AMZ Z-Wave oraz akcesoria 
wewn&trzne AJP Z-Wave, ARF Z-Wave i ARP Z-Wave.

• Dodatkowo do okien mo!na pod"#czy% czujniki deszczu oraz wiatru,  
a tak!e zintegrowa% je z innymi domowymi urz#dzeniami elektrycznymi.

• Instalacja systemu nie wymaga stosowania kabli komunikacyjnych pomi&dzy 
urz#dzeniami elektrycznymi, co ewidentnie zmniejsza koszty i czas monta!u.

• System Z-Wave jest prosty w instalacji, "atwy w rozbudowie i zarz#dzaniu  
na ka!dym etapie eksploatacji budynku. Umo!liwia stworzenie bezprzewodowej  
sieci i sterowanie produktami z modu"em Z-Wave za pomoc# bezprzewodowej  
klawiatury, pilota, telefonu komórkowego czy internetu.

• Produkty FAKRO wyposa!one w modu" Z-Wave wspó"pracuj# z elektronik# FIBARO.  
Poprzez central& FIBARO – Home Center 2 mo!emy stworzy% inteligentny dom,  
który b&dzie obs"ugiwany za pomoc# aplikacji na smartfonie z dowolnego miejsca  
na ziemi b&d#cego w zasi&gu internetu.

•  Pozwala na nawi#zywanie po"#cze$ mi&dzy urz#dzeniami zarówno bezpo'rednio jak i z wykorzysta-
niem istniej#cej sieci WiFi (np. domowej, firmowej). Do sieci mo!na do"#czy% okna dachowe WiFi, 
rolety zewn&trzne WiFi lub markizy WiFi oraz akcesoria wewn&trzne ARF WiFi lub ARP WiFi.  

• System WiFi jest prosty w instalacji, "atwy w rozbudowie i zarz#dzaniu. Mo!na go stosowa% na ka!-
dym etapie eksploatacji budynku. Dodatkow# korzy'ci# jest mo!liwo'% uzyskania zdalnego dost&-
pu do urz#dze$ za po'rednictwem routera.

• Instalacja systemu nie wymaga stosowania !adnych centralek czy kabli "#czeniowych pomi&dzy 
urz#dzeniami elektrycznymi, co ewidentnie zmniejsza koszty i czas monta!u oraz zapewnia maksy-
malny komfort u!ytkowania.

• Wszystkie urz#dzenia w systemie WiFi sterowane s# za pomoc# smartfona. Intnieje mo!liwo'% wy-
sterowania ich równie! z dedykowanego przycisku WiFi.

• Produkty WiFi poprzez aplikacj& wBox, wspó"pracuj# z Google Assistant, co umo!liwia stworzenie 
wirtualnego domu Google Home i zarz#dzanie produktami FAKRO za pomoc# g"osu.

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                 zamówienia - tel. 697 701 156
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ELEMENTY STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO

ELEMENTY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 15V

ELEMENTY STEROWANIA Z-WAVE

ELEMENTY STEROWANIA ELECTRO 230V

• wielokana"owy kontroler na'cienny 
umo!liwiaj#cy zdalne sterowanie urz#-
dzeniami Z-Wave, np. markiz# VMZ 
Z-Wave. Klawiatura mo!e obs"ugiwa% 
do 12 urz#dze$ w ka!dej z 7 grup.

• sterownik radiowy Z-Wave do zdal-
nego sterowania jednym urz#dze-
niem lub grup# urz#dze$ Z-Wave. 

• sterownik radiowy Z-Wave do zdalne-
go sterowania dwoma urz#dzeniami 
indywidualnie lub dwoma grupami 
urz#dze$ Z-Wave. 

• Zaawansowany kontroler radiowy 
Z-Wave z wy'wietlaczem. Umo!liwia 
utworzenie 24 GRUP, 24 MIEJSC 
oraz 24 SCEN. Przeznaczony do 
wszystkich urz#dze$ Z-Wave FAKRO, 
równie! w wersji SOLAR. Mo!liwo'% 
"adowania przez port USB. Posiada 
magnetyczny uchwyt na'cienny.

• sterownik radiowy Z-Wave do zdalne-
go sterowania trzema urz#dzeniami 
indywidualnie lub trzema grupami 
urz#dze$ Z-Wave.

ZR
W

7
ZW

L1

ZR
H

12
ZW

L2

ZR
S2

4
ZW

L3

• przycisk na'cienny pojedynczy, pod-
tynkowy, klawiszowy bez podtrzyma-
nia umo!liwia sterowanie pojedyn-
czym urz#dzeniem takim jak AMZ 
Electro 230, VMZ Electro 230.

• przycisk na'cienny pojedynczy, 
natynkowy, klawiszowy bez pod-
trzymania umo!liwia sterowanie 
pojedynczym urz#dzeniem takim jak 
AMZ Electro 230, VMZ Electro 230.

• modu" przeznaczony do równoleg"ego 
"#czenia wielu nap&dów tj. VMZ Electro 
230 i sterowania ich jednym wy"#czni-
kiem centralnym, tj. ZKP/ZKN. Prze-
znaczony tak!e do sterowania jednym 
nap&dem (tj. markiza VMZ Electro 230) 
wieloma wy"#cznikami tj. ZKP / ZKN.

ZK
P

ZK
N

D
ZU

• zasilacz impulsowy 15VDC wentylo-
wany do zasilania urz#dze$ Z-Wave. 
Moc wyj'ciowa 60W. Przystosowany do 
monta!u na szynie DIN TS35. Zapewnia 
zasilanie dla maksymalnie dwóch ze-
wn&trznych akcesoriów elektrycznych.

• zasilacz impulsowy 15VDC hermetycz-
ny do zasilania urz#dze$ Z-Wave. Moc 
wyj'ciowa 60W. Zapewnia zasilanie 
dla maksymalnie dwóch zewn&trznych 
akcesoriów elektrycznych.
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• Wielokana"owy kontroler radiowy 
Z-Wave. Umo!liwia sterowanie mak-
symalnie 12 urz#dze$ w 12 grupach za 
pomoc# ergonomicznego d!ojstika. 
Przeznaczony do wszystkich urz#dze$ 
Z-Wave FAKRO, równie! w wersji SOLAR. 
Wyposa!ony jest w magnetyczny uchwyt 
na'cienny.

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                zamówienia - tel. 697 701 156
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FAKRO Sp. z o.o. ul. W!gierska 144a, 33-300 Nowy S"cz
tel. 18 444 0 444, www.fakro.pl, fakro@fakro.pl, infolinia 800 100 052

Fakro Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i specy!kacji oferowanych produktów. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie stanowi" zapewnienia 
w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda#y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, nie s" tak#e opisem towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej Ustawy. 

Niniejsza publikacja nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. M
D
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STOLARKA PIONOWA
Doradcy techniczni:

Bia!ystok  601 54-08-04
Bielsko-Bia!a  663 66-08-40
Bydgoszcz  785 06-78-10
Cz"stochowa  663 66-08-40
Gda#sk/S!upsk  785 06-78-10
Katowice  663 66-08-40
Kielce  663 66-08-40
Kraków  663 66-09-96
Lublin  785 05-26-02
$ód%  663 66-08-40
Nowy S&cz  663 66-09-96
Olsztyn  785 06-78-10
Opole  663 66-08-40
Pozna#  601 63-28-35
Pozna#  601 46-66-73
Rzeszów  663 66-09-96
Szczecin  601 82-09-01
Warszawa  785 05-26-02
Wroc!aw 785 05-87-03
Zielona Góra  601 16-07-86

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl  

zamówienia - tel. 697 701 156


