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Grupa FAKRO:
-  daje prac! ponad 4000 osób,
-  inwestuje w infrastruktur!:  11 zak"adów 
 produkcyjnych i 17 spó"ek dystrybucyjnych 
 o powierzchni biurowej, magazynowej 
 i produkcyjnej  wynosz#cej oko"o 270 000m2, 

-  eksportuje 70% towarów. Produkty FAKRO 
 mo$na znale%& w ponad 50 krajach na ca"ym 'wiecie,
-  oferuje ponad 1000 produktów, a do tej pory 
 nabywców znalaz"o  ponad 9 mln okien dachowych 
 na ca"ym 'wiecie. 

My'limy o przysz"o'ci naszego kraju. Za"o$ona i rozwijana przez FAKRO fundacja „Pomy'l o Przysz"o'ci”  podejmuje 
oraz wspiera wszelkie inicjatywy s"u$#ce rozwojowi gospodarczemu Polski oraz budowaniu kapita"u spo"ecznego. 
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ROZWÓJ 
FIRMY FAKRO
rozpocz#" si! w 1991 roku, w Nowym S#czu gdzie zacz!li'my swoj# dzia"alno'& w oparciu o ca"kowicie polski kapita". 
B!d#c wiernym swoim warto'ciom: ROZWÓJ, INNOWACYJNO(), ODPOWIEDZIALNO() i WIARYGODNO() 
po przesz"o 30 latach zbudowali'my GRUP* FAKRO, która jest wiceliderem w  produkcji okien dachowych na 'wiecie, 
z oko"o 15% udzia"em w rynku globalnym. Tworzymy nowe produkty zmieniaj#ce rynek okien dachowych. Jeste'my
autorem 200 zg"osze+ patentowych. Do wielu krajów 'wiata eksportujemy nie tylko okna dachowe, ale tak$e rozwi#zania  
i my'l twórcz# polskich in$ynierów, buduj#c wiarygodno'& FAKRO i kreuj#c pozytywny wizerunek Polski na 'wiecie.

B!d#c odpowiedzialnym za przysz"e pokolenia tworzymy innowacyjne produkty, które s# energooszcz!dne i ekologiczne  
przez co przyczyniaj# si! do ochrony 'rodowiska. Nasze dzieci zas"uguj#, aby oddycha& czystym powietrzem i $y& szcz!'liwie  
na naszej planecie. 

ODPOWIEDZIALNO!"
WIARYGODNO!"

INNOWACYJNO!"
ROZWÓJ

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                  zamówienia - tel. 697 701 156
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W globalnym "wiecie rywalizujemy
nie tylko na p#aszczy$nie gospodarczej,  
ale równie$ sportowej. O poziom $ycia trzeba  
walczy& tak jak o zwyci!stwo w sporcie.  
Zamo$no'& Polaków budujemy razem, wspólnie 
uczestnicz#c w gospodarczych Mistrzostwach (wiata.  
W gospodarce, tak jak na boisku, musimy sobie ufa&, 

zgodnie wspó"pracowa& i nawzajem si! wspiera&.  
FAKRO jako oficjalny Partner Polskiej Reprezentacji  
w pi"ce no$nej, od wielu lat wspiera kadr!, co pozwala 
nam czu&, $e wspólnie z zawodnikami dostarczamy 
milionom Polaków niezapomnianych emocji i razem 
budujemy poczucie narodowej dumy.

www.fakro.pl 3

KIBICUJMY
RAZEM!

Magdalena Dziegieć
    zamówienia - tel. 697 701 156



4

    OKNA 
        DACHOWE
FAKRO

4 www.fakro.pl

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



Okna dachowe dostarczaj# naturalne 
'wiat"o nie tylko na nowe poddasza. 
Podczas modernizacji pomieszcze+ pod 
sko'nym dachem mo$emy zastosowa& lub 
wymieni& zu$yte okna dachowe na nowe, 
które oprócz poprawy estetyki zapewniaj# 
zdecydowanie lepsze parametry termoizo-
lacyjne. Oferta okien dachowych FAKRO 
dostosowana jest do rz#dowego progra-
mu „Czyste Powietrze”. S# to energoo-
szcz!dne okna trzy- i czteroszybowe wraz 
z systemami monta$owymi – oznaczone 
specjalna grafik#. 

Zastosowanie energooszcz!dnych okien 
dachowych na poddaszu zmniejsza 
zapotrzebowanie na energi! ciepln# 
podczas ch"odnych dni przyczyniaj#c si! 
do mniejszego zanieczyszczenia powietrza.

Okna dachowe FAKRO zosta"y zaprojek-
towane tak, aby $ycie w wymarzonym 
domu sprawia"o przyjemno'&. Mnóstwo 
naturalnego 'wiat"a i 'wie$e powietrze na 
poddaszu pozytywnie wp"ywaj# na nasze 

zdrowie i samopoczucie. Odpowiedni 
bilans energetyczny to niskie koszty ogrze-
wania, a rozwi#zania zwi!kszaj#ce bez-
piecze+stwo zapewniaj# spokój i wysok# 
jako'& $ycia mieszka+ców.

Okna dachowe FAKRO wytwarzane s# 
z ekologicznych materia"ów. Drewno to 
surowiec naturalny, natomiast okna PVC 
wykonane s# w du$ej cz!'ci z materia"u 
przetworzonego i praktycznie w ca"o'ci 
mog# zosta& poddane recyklingowi. 
Wykorzystuj#c materia" powtórnie nie 
za'miecamy 'rodowiska naturalnego, ani 
nie zu$ywamy zasobów naturalnych.  
Okna wykonane z tworzywa s# trwa"e  

i energooszcz!dne. Mo$na je montowa& 
w ka$dym pomieszczeniu: sypialni, salonie  
czy pokoju dzieci!cym. Idealnie rów-
nie$ sprawdzaj# si! w miejscach o du$ej 
wilgotno'ci – kuchnie czy "azienki. Mo$na 
je dopasowa& do ka$dego wn!trza bo 
oferowane s# w trzech kolorach: bia"ym,  
w okleinie z"oty d#b lub sosna. 

rekomendowane
w programie 
Czyste Powietrze 
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ENERGOOSZCZ!DNO"#
NI,SZE RACHUNKI ZA OGRZEWANIE

Jednym z najwa$niejszych priorytetów podczas 
projektowania okien dachowych FAKRO jest ich 
energooszcz!dno'&. Termoizolacyjna konstrukcja okien 
dachowych z 3- lub 4-szybowym pakietem oraz ko"nierz 
uszczelniaj#cy w wersji Thermo gwarantuj#  
oszcz!dno'& energii cieplnej i ni$sze rachunki za ogrze-

wanie. Odpowiednio ukszta"towane profile ram oraz na-
wiewnik w górnej cz!'ci o'cie$nicy umo$liwiaj# nap"yw 
du$ej ilo'ci naturalnego 'wiat"a, a  tak$e pasywne pozy-
skiwanie ciep"a s"onecznego w ch"odne dni. Wp"ywa to 
pozytywnie na zrównowa$ony bilans energetyczny.

TRWA$O"#
OKNA NA D-UGIE LATA 

Najwy$szej jako'ci drewno sosnowe, impregnowane 
jest pró$niowo i malowane kilkukrotnie ekologicznym 
lakierem wodnym. System naprowadzania skrzyd"a za-
pewniaj# prawid"ow# prac! otwieranego okna. Kanaliki 

umo$liwiaj#ce odp"yw nadmiaru wilgoci minimalizuj# 
efekt ewentualnej kondensacji. Wszystkie te rozwi#zania 
sprawiaj#, $e okna dachowe FAKRO skonstruowane s# 
tak, aby cieszy& si! ich u$ytkowaniem przez wiele lat. 

:%
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FUNKCJONALNO"#
KOMFORTOWA OBS-UGA

Umieszczenie klamki w dolnej cz!'ci skrzyd"a zapewnia 
komfortow# obs"ug! okien. Nawet wy$ej zamontowa-
ne okna dachowe s# "atwo dost!pne. Automatyczny 
nawiewnik V40P optymalnie dozuje ilo'& 'wie$ego 

powietrza. Bezobs"ugowa wentylacja w oknach FAKRO 
zapewnia zdrowy mikroklimat na poddaszu oraz 
oszcz!dno'& energii cieplnej.

ESTETYKA
PI*KNE PODDASZE I PI*KNY DACH 

Okna dachowe FAKRO to idealne po"#czenie jako'ci, er-
gonomii i estetyki. Ka$dy element jest dopracowany pod 
wzgl!dem wzorniczym tworz#c w ca"o'ci atrakcyjny 
produkt. Trzy technologie wyko+czenia drewna pozwa-

laj# na zastosowanie okien w ró$nych pomieszczeniach. 
Natomiast, mo$liwo'& doboru koloru zewn!trznego 
oblachowania do barwy pokrycia dachowego sprawia, 
$e dom b!dzie wygl#da" spójnie i efektownie. 

BEZPIECZE&STWO
SPOKÓJ W ,YCIU

Okna dachowe musz# zapewni& bezpiecze+stwo 
u$ytkowania oraz chroni& przed "atwym wej'ciem do 
wn!trza pomieszczenia z zewn#trz. Opatentowany 
system wzmocnienia konstrukcji okna topSafe 
zdecydowanie podnosi  bezpiecze+stwo u$ytkowe 
i antyw"amaniowe. Okna dachowe FAKRO posiadaj# 

co najmniej III klas! bezpiecze+stwa dla ca"ego okna 
"#cznie z szyb#, wg EN 13049. Firma FAKRO jako 
pierwsza wprowadzi"a na rynek pe"n# ofert! okien 
z min. III klas# bezpiecze+stwa,  wyznaczaj#c nowy 
standard w bran$y okien dachowych.
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Lepsza termoizolacyjno!" okien 
   - Mniejsze straty ciep"a i ni$sze rachunki za ogrzewanie.
   - Nowa wersja pow"oki niskoemisyjnej na szybie.
   - Wprowadzenie wk"adek termoizolacyjnych w dolnych naro$ach skrzyd"a, które maj# na celu zwi!kszenie 
     energooszcz!dno'ci okna.
Wi#ksza trwa$o!" drewna dzi#ki kanalikom odwadniaj%cym
W dolnych naro$ach o'cie$nicy zosta"y wprowadzone specjalne kanaliki odwadniaj#ce, które odprowadzaj# wod! 
z kondensacji. Profile drewniane s# mniej nara$one na dzia"anie wilgoci co zwi!ksza ich trwa"o'&. 
Wy&sza szczelno!" okien w zakresie przepuszczalno!ci powietrza
Okna wykonane w technologii thermoPro maj% 3 i najwy&sz% 4 klas' szczelno"ci wg EN12207 przez co zmniejszona 
jest ilo'& przenikaj#cego powietrza do pomieszcze+. Jest to szczególnie wa$ne przy wentylacji mechanicznej.
'atwiejszy monta& i wi#kszy komfort pracy
Nowe k#towniki u"atwiaj# prace monta$owe oraz zwi!kszaj# mo$liwo'& regulacji okien dachowych podczas ich monta$u. 
Dodatkowo zastosowanie wkr!tów Torx usprawnia monta$ okien dachowych.

INNOWACYJNE 
ROZWI!ZANIA
Innowacyjno'& to DNA FAKRO i g"ówny motor rozwoju firmy. To filozofia nieszablonowego my'lenia, które sprawia, $e nowe rozwi#za-
nia rozszerzaj# funkcjonalno'& i podnosz# jako'& produktu. FAKRO na nowo zdefiniowa"o okna dachowe wprowadzaj#c do nich auto-
matyczny nawiewnik V40P, wzmacniaj#cy konstrukcj! okna system topSafe czy podwy$szaj#c# jako'& i parametry okien technologi! 
thermoPro. Stawiaj#c na rozwój oraz innowacyjno'& FAKRO przyczynia si! do stworzenia komfortowych warunków mieszkaniowych 
dla ludzi na ca"ym 'wiecie.

AUTOMATYCZNY NAWIEWNIK V40P
Nawiewnik V40P automatycznie reguluje wielko'& kana"u przep"ywu, 
dostarczaj#c optymaln# ilo'& powietrza do pomieszczenia.
Zapewnia to zdrowy mikroklimat, a jednocze'nie  chroni przed 
wyzi!bieniem wn!trza przyczyniaj#c si! do zmniejszenia rachunków 
za ogrzewanie.

SYSTEM TOPSAFE
Zapewnia podwy$szone bezpiecze+stwo u$ytkowe i antyw"amaniowe okna.

W sk"ad systemu topSafe wchodz#:
- innowacyjny system mocowania specjalnie wyprofilowanych zawiasów, 
- metalowy element wzmacniaj#cy zaryglowanie, 
- metalowa listwa utrudniaj#ca w"amanie przy pomocy narz!dzi.

TECHNOLOGIA THERMOPRO
Podnosi energooszcz!dno'& oraz zwi!ksza trwa"o'& okien dachowych. 

thermoPro

topSafe

V40P

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                  zamówienia - tel. 697 701 156
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PAKIET superTrio
Ciesz si! komfortem mieszkania na poddaszu niezale$nie od temperatury panuj#cej za oknem. 
Zastosuj pakiet superTrio sk"adaj#cy si! z: 

 okna 3-szybowego, 

 ko$nierza Thermo z dodatkow# izolacj#,

 markizy zewn#trznej.

Pakiet superTrio to kompleksowe rozwi#zanie zapewniaj#ce  nie tylko ciep"o przytulnych wn!trz pod skosami 
w ch"odne,  zimowe dni, ale tak$e optymaln# temperatur! podczas letnich upa"ów. 

1

2

3

3!

3 KOLORY 
OBLACHOWANIA 
Okna dachowe 3- i 4-szybowe w pakiecie superTrio dost!pne s# w trzech kolorach oblachowania zewn!trzne-
go bez dop"at. Daje to unikatow# mo$liwo'& dopasowania koloru oblachowania okien do najbardziej popular-
nych barw pokry& dachowych. Wybieraj#c kolor oblachowania nale$y pami!ta& o doborze ko"nierza uszczelnia-
j#cego  w tym samym kolorze.

Do wyboru s# kolory:
- szarobr#zowy RAL 7022,

- antracyt RAL 7016,
- czarny RAL 9005.

3-SZYBOWE 
OKNA DACHOWE
Okna dachowe z pakietem 3- lub 4-szybowym,  zapewniaj# oszcz!dno'& energii cieplnej co pozwala obni$y& 
rachunki za ogrzewanie. Oszcz!dno'ci mo$na zwi!kszy& stosuj#c ko"nierz uszczelniaj#cy w wersji Thermo,  
który dodatkowo ociepla okno z zewn#trz.

RAL

RAL 7016
RAL 9005

RAL 7022



Okna powinny by( dobrane do poziomu wilgotno"ci powietrza w pomieszczeniu.

Drewno 
z bezbarwn% 
pow#ok% akrylow%

Podstawowym surowcem 
do produkcji okien jest 
najwy$szej jako'ci drewno 
sosnowe, klejone warstwo-
wo. Drewno impregnowa-
ne jest pró$niowo  
i malowane ekologicznym 
lakierem akrylowym  
w kolorze naturalnym. 
Okno znajduje szerokie 
zastosowanie w wi!kszo'ci 
pomieszcze+ na poddaszu.

FAKRO pozyskuje drewno 
z lasów o planowanej 
gospodarce le'nej oraz 
wykorzystuje w procesie 
produkcji ekologiczne 
materia"y nie zawieraj#ce 
szkodliwych substancji. 

 

Drewno z bia#% 
pow#ok% 
akrylow%

Drewno dwukrotnie
malowane bia"ym lakierem
akrylowym. Okna bia"e z
z widocznymi s"ojami 
drewna, które zdobywaj# 
uznanie w oczach
osób ceni#cych minima-
lizm i nowoczesne trendy.

Drewno z bia#% 
pow#ok% 
poliuretanow%

Do pomieszcze+ o okreso-
wo podwy$szonej wilgot-
no'ci powietrza (kuchnie, 
"azienki) przeznaczone s# 
okna drewniane trzykrotnie 
malowane lakierem poliu-
retanowym tworz#cym na 
powierzchni ramy trwa"#  
i idealnie g"adk# pow"ok!  
w kolorze bia"ym. 
Widoczne elementy okna 
jak np. zasuwka, kostka 
rygluj#ca wykonane s# 
z tworzywa w kolorze bia-
"ym, co podnosi estetyk! 
ca"ego okna. Klamka  
w kolorze srebrnym. 

Tworzywo 
PVC 

Okna aluminiowo-tworzy-
wowe przeznaczone s# 
do pomieszcze+ o pod-
wy$szonej wilgotno'ci 
("azienki, salony k#pielowe). 
Wielokomorowe profile 
PVC w kolorze bia"ym 
wzmocnione s# rdzeniami 
stalowymi. Tworzywo nie 
poch"ania wilgoci, a okno 
jest trwa"e i odporne na 
korozj!. Profile PVC zaliczaj# 
si! do klasy A - najwy$szej, 
wg. normy EN 12608. Okna 
dost!pne s# równie$  
w kolorze okleiny z"oty d#b 
(GO) lub sosna (PI). 
Wybrane okna wykona-
ne s# w innowacyjnej 
technologii "#czenia profili 
V-PERFECT.

RODZAJE PROFILI OKNA

BUDOWA OKNA

10 www.fakro.pl

JAKO)CI jeste'my PEWNI dlatego udzielamy d"ugoletniej gwarancji. 

GWARANCJA

BUDOWA OKNA

* Szczegó"y na www.fakro.pl

GWARANCJI
10 LA
T

NA OKNA NA SZYBY I ZAWIASY 
W OKNACH 

OBROTOWYCH

GWARANCJI
15 LA

T

NA DREWNIANE 
OKNA OBROTOWE 

Z PAKIETEM 
SZYBOWYM 

U5

GWARANCJI
20 LA

T**

W przypadku rozbicia szyby hartowanej przez grad 
pakiet szybowy zostanie bezp#atnie wymieniony.

BEZTERMINOWA GWARANCJA 
ODPORNO!CI SZYB HARTOWANYCH 
NA GRADOBICIE.

Magdalena Dziegieć
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NAWIEWNIKI
Automatyczny  
nawiewnik V40P

o wydajno'ci do 49m3/h, 
przy ró$nicy ci'nie+ 10 Pa, 
w zale$no'ci od szeroko'ci 
okna. Poprzez automa-
tyczn# regulacj! wielko'ci 
kana"u przep"ywu dostar-
cza optymaln# ilo'& po-
wietrza do pomieszczenia 
zapewniaj#c zdrowy 
mikroklimat na poddaszu 
oraz oszcz!dno'& energii 
cieplnej. Optymalne 
rozwi#zanie umo$liwia-
j#ce sprawne dzia"anie 
wentylacji grawitacyjnej.

Wydajny 
nawiewnik V35

posiada r!czn# regulacj! 
przep"ywu powietrza. 
Przy pe"nym otwarciu 
nawiewnik zapewnia do-
p"yw 'wie$ego powietrza 
w ilo'ci do 41m3/h przy 
ró$nicy ci'nie+ 10 Pa,  
w zale$no'ci od szeroko'ci 
okna. Dzi!ki zwi!kszonej 
wydajno'ci, wilgotno'& 
powietrza w pomieszcze-
niu skutecznie obni$a si!, 
a przez to ograniczony 
zostaje efekt kondensacji 
pary wodnej.

Z uwagi na szczelno'& sto-
larki otworowej stosowanej 
w nowoczesnym budow-
nictwie mog# pojawia& si! 
problemy z prawid"ow# 
wentylacj#, co w konse-
kwencji mo$e powodowa& 
kondensacj! pary wodnej 
w pomieszczeniach.  
W celu ograniczenia tego 
zjawiska, w oknach FAKRO 
stosowane s# ró$nego 
rodzaju nawiewniki.

Zawsze 
"wie&e powietrze 
na poddaszu.

PAKIETY SZYBOWE

PAKIET 3-SZYBOWY 4-SZYBOWY
SYMBOL PAKIETU SZYBOWEGO U4 U5 P5 U6 U8

CHARAKTERYSTYKA Superenergooszcz!dny Superenergooszcz!dny Antyw"amaniowy Superenergooszcz!dny Pasywny
Ug (wg EN 673) 0,7 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,3 W/m2K

WSP. PROMIENIOWANIAS#ONECZNEGO g 0,46 0,53 0,48 0,47 0,48
PRZENIKALNO$% $WIAT#A &v 0,68 0,73 0,68 0,67 0,66

ILO$% KOMÓR Dwukomorowy Dwukomorowy Dwukomorowy Dwukomorowy Trzykomorowy
ZEWN'TRZNA SZYBA HARTOWANA + + + + +

ZEWN'TRZNA SZYBA Z POW#OK( #ATWOZMYWALN( - - + - -
RAMKA DYSTANSOWA Ciep"a TGI Ciep"a TGI Ciep"a TGI Ciep"a TGI Ciep"a TGI

WEWN'TRZNA SZYBA LAMINOWANA - - + (klasa P2A) + (klasa P2A) -
GAZ SZLACHETNY Argon Krypton Krypton Argon Krypton

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

FTP-V U5 FTU-V U5
Okno drewniane 

w kolorze naturalnym, 
otwierane obrotowo z automa-

tycznym nawiewnikiem V40P 

Okno drewniane w kolorze 
bia'ym o podwy(szonej 

odporno)ci na wilgo*, otwierane 
obrotowo z automatycznym 

nawiewnikiem V40P 

#atwo dost!pna klamka 
z mikrouchyleniem u do"u skrzyd"a

#atwo dost!pna klamka 
z mikrouchyleniem u do"u skrzyd"a

Uw=0,86 W/m2K z ko"nierzem EHV-AT Thermo
Uw=0,97 W/m2K ze standardowym ko"nierzem 

Uw=0,86 W/m2K z ko"nierzem EHV-AT Thermo
Uw=0,97 W/m2K ze standardowym ko"nierzem 

Superenergooszcz!dny, 
trzyszybowy pakiet szybowy U5

Superenergooszcz!dny, 
trzyszybowy pakiet szybowy U5

Klejone warstwowo drewno sosnowe Klejone warstwowo drewno sosnowe

Impregnacja pró)niowa Impregnacja pró)niowa

Drewno dwukrotnie malowane bezbarwnym, 
ekologicznym lakierem wodnym

Drewno trzykrotnie malowane lakierem 
poliuretanowym na kolor bia"y

Automatyczny nawiewnik V40P – wysoka 
wodoszczelno*+, brak py"u i owadów

Automatyczny nawiewnik V40P – wysoka 
wodoszczelno*+, brak py"u i owadów

System topSafe 
– wy)sza odporno*+ na w"amanie

System topSafe 
– wy)sza odporno*+ na w"amanie

Technologia thermoPro podnosi trwa"o*+ 
i parametry okien dachowych

Technologia thermoPro podnosi trwa"o*+
 i parametry okien dachowych

Poczwórny system uszczelnienia Poczwórny system uszczelnienia

System naprowadzania skrzyd"a System naprowadzania skrzyd"a

Wieczysta gwarancja 
szyby hartowanej na gradobicie

Wieczysta gwarancja 
szyby hartowanej na gradobicie

FTP-V U4 PTP-V U4
Okno drewniane 

w kolorze naturalnym, otwierane 
obrotowo z automatycznym 

nawiewnikiem V40P 

Okno aluminiowo-tworzywowe 
w kolorze bia'ym,  otwierane 

obrotowo z wydajnym 
nawiewnikiem V35 

#atwo dost!pna klamka 
z mikrouchyleniem u do"u skrzyd"a

#atwo dost!pna klamka 
z mikrouchyleniem u do"u skrzyd"a

Uw=1,0 W/m2K z ko"nierzem EHV-AT Thermo
Uw=1,1 W/m2K ze standardowym ko"nierzem 

Uw=1,0 W/m2K z ko"nierzem EHV-AT Thermo 
Uw=1,1 W/m2K ze standardowym ko"nierzem

Energooszcz!dny, trzyszybowy 
pakiet szybowy U4

Energooszcz!dny, trzyszybowy 
pakiet szybowy U4

Klejone warstwowo drewno sosnowe Wielokomorowe profile PVC

Impregnacja pró)niowa -

Drewno dwukrotnie malowane bezbarwnym, 
ekologicznym lakierem wodnym

Okna w kolorze bia"ym. Dostepne równie) 
w kolorze okleiny sosna i z"oty d,b. 

Automatyczny nawiewnik V40P – wysoka 
wodoszczelno*+, brak py"u i owadów

Wydajny nawiewnik V40P – wysoka 
wodoszczelno*+, brak py"u i owadów

System topSafe 
– wy)sza odporno*+ na w"amanie

System topSafe 
– wy)sza odporno*+ na w"amanie

Technologia thermoPro podnosi trwa"o*+  
i parametry okien dachowych

Technologia thermoPro podnosi trwa"o*+  
i parametry okien dachowych

Poczwórny system uszczelnienia Poczwórny system uszczelnienia

System naprowadzania skrzyd"a System naprowadzania skrzyd"a

Wieczysta gwarancja
 szyby hartowanej na gradobicie

Wieczysta gwarancja 
szyby hartowanej na gradobicie

Produkty klasy STANDARD zapewniaj# podstawowe funkcje stawiane oknom 
dachowym. Dobrze do'wietlaj# naturalnym 'wiat"em wn!trze, umo$liwiaj# przewie-
trzenie poddasza oraz zapewniaj# widok na zewn#trz. Posiadaj# dobre parametry ter-
moizolacyjne jak i akustyczne oraz wysok# jako'& charakteryzuj#c# produkty FAKRO. 
Maj# szerokie zastosowanie w budownictwie,  
a cenowo przyporz#dkowane s# do grupy ekonomicznej.

Podwy$szone parametry oraz wy$sza funkcjonalno'& charakteryzuj#  
okna typu PROFI. Wi!ksza oszcz!dno'& energii cieplnej, podwy$szone bezpie-
cze+stwo antyw"amaniowe i u$ytkowe czy rozwi#zania umo$liwiaj#ce efektywne i 
optymalne przewietrzenie poddasza to tylko wybrane cechy okre'laj#ce te produkty. 
Okna PROFI to wysoka jako'& produktu  
w konkurencyjnej cenie.

thermoProthermoPro

PROFI

1+2+3

STANDARD

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                             zamówienia - tel. 697 701 156
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Okna dachowe wizualnie s# do siebie 
zbli$one, jednak ró$ni# si! mi!dzy sob# 
pod wieloma wzgl!dami. Nie tylko pa-
rametry termoizolacyjno'ci czy akustyki 
decyduj# o ich ró$nicach. Bardzo wa$n# 

kwesti# jest konstrukcja okna, ró$nego 
rodzaju systemy bezpiecze+stwa  
i termoizolacji, rodzaj zastosowanego 
pakietu szybowego czy dodatkowe 
wyposa$enie. W"a'nie te elementy 

decyduj# o komforcie u$ytkowania 
okien dachowych na poddaszu. W celu 
"atwiejszej identyfikacji, okna dachowe 
FAKRO zosta"y podzielone na trzy klasy: 
STANDARD, PROFI i LUX.

FPP-V U5 preSelect MAX FTT U6 FTT U8 Thermo 
Okno drewniane 

otwierane uchylnie 
i obrotowo, z automatycznym 

nawiewnikiem V40P 

Okno drewniane 
otwierane obrotowo 

z superenergooszcz,dnym 
pakietem szybowym

Okno drewniane 
otwierane obrotowo 

z pasywnym 
pakietem szybowym

#atwo dost!pna klamka z mikrouchyleniem u do"u 
skrzyd"a #atwo dostepna klamka u do"u skrzyd"a #atwo dostepna klamka u do"u skrzyd"a

Uw=1,0 W/m2K 
ze standardowym ko"nierzem 

Uw=0,71 W/m2K z ko"nierzem EHV-AT Thermo
Uw=0,80 W/m2K ze standardowym ko"nierzem 

Uw=0,58 W/m2K 
z ko"nierzem EHV-AT Thermo 

Superenergooszcz!dny, 
trzyszybowy pakiet szybowy U5

Superenergooszcz!dny, 
trzyszybowy pakiet szybowy U6

Pasywny, 
czteroszybowy pakiet szybowy U8

Klejone warstwowo drewno sosnowe Klejone warstwowo drewno sosnowe Klejone warstwowo drewno sosnowe

Impregnacja pró)niowa Impregnacja pró)niowa Impregnacja pró)niowa

Drewno dwukrotnie malowane bezbarwnym, 
ekologicznym lakierem wodnym

Drewno dwukrotnie malowane bezbarwnym, 
ekologicznym lakierem wodnym

Drewno dwukrotnie malowane bezbar-
wnym, ekologicznym lakierem wodnym

Automatyczny nawiewnik V40P – wysoka wodo-
szczelno*+, brak py"u i owadów - -

System topSafe – wy)sza odporno*+ na w"amanie System topSafe – wy)sza odporno*+ na w"amanie System topSafe – wy)sza odporno*+ na 
w"amanie

Technologia thermoPro podnosi trwa"o*+ 
i parametry okien dachowych

Technologia thermoPro podnosi trwa"o*+ 
i parametry okien dachowych

Technologia thermoPro podnosi trwa"o*+ 
i parametry okien dachowych

Poczwórny system uszczelnienia Pi!cioelementowy system uszczelnienia Pi!cioelementowy system uszczelnienia

System naprowadzania skrzyd"a System naprowadzania skrzyd"a System naprowadzania skrzyd"a

Wieczysta gwarancja 
szyby hartowanej na gradobicie

Wieczysta gwarancja 
szyby hartowanej na gradobicie

Wieczysta gwarancja 
szyby hartowanej na gradobicie

Najwy$sza jako'& oraz wyj#tkowa funkcjonalno'& produktów zarówno pod wzgl!dem konstrukcyjnym jak i u$ytkowym. Okna dachowe 
klasy LUX posiadaj# unikalne rozwi#zania, które wyró$niaj# je na ca"ym 'wiatowym rynku. Wiele z zastosowanych rozwi#za+ jest chronione 
patentami i ma znacz#cy wp"yw na funkcjonalno'& oraz komfort u$ytkowania okien dachowych. Najlepsze wspó"czynniki termoizolacyjno'ci, 
wysokie bezpiecze+stwo, estetyka oraz "atwo'& obs"ugi decyduj#, $e s# to produkty najwy$szej klasy, które spe"niaj# oczekiwania najbardziej 
wymagaj#cych klientów. Okna klasy LUX to unikatowe, innowacyjne produkty, których nie oferuj# inni producenci.

LUX

thermoPro

Magdalena Dziegieć
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 Popularna konstrukcja okien z zawiasem  
umieszczonym w po"owie wysoko'ci okna.

 Wygodna obs"uga okna za pomoc# klamki  
umieszczonej w dolnej cz!'ci skrzyd"a. 

 Klamka posiada dwa stopnie 
 mikrouchylenia.

 -atwy sposób mycia zewn!trznej szyby  
i zak"adania markizy dzi!ki zasuwce  
blokuj#cej  obrócone o 180° skrzyd"o.

 Automatyczny nawiewnik V40P.
 Podwy$szona odporno'& na w"amanie - system 
topSafe.

 Technologia thermoPro podnosi jako'&  
i parametry okien dachowych, czego  
wynikiem jest wy$sza  ich energooszcz!dno'&, 
zwi!kszona trwa"o'&, doskona"a szczelno'&  
oraz "atwiejszy monta$.

 Najwy$szej jako'ci drewno sosnowe,  
    klejone warstwowo, impregnowane  
    pró$niowo.

 Bogata oferta akcesoriów wyposa$enia  
dodatkowego.

 Zakres monta$u 15-90°.

1800

V40P 15+900

TRZYSZYBOWE 
OKNA OBROTOWE 

thermoPro

FTP+V
FTW+V

13
0c

m

50° 

Magdalena Dziegieć
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FTW+V

thermoPro

 FTP-V  FTW-V
drewno dwukrotnie malowane 
ekologicznym lakierem akrylowym  
w kolorze bia"ym.

drewno dwukrotnie malowane 
ekologicznym lakierem akrylowym  
w kolorze naturalnym.

Produkt superTrio. 
Okno przy zakupie z ko#nierzem 
uszczelniaj%cym Thermo i markiz%  
- 3 kolory oblachowania do wyboru  
bez dop"at. 

Produkt superTrio. 
Okno przy zakupie z ko#nierzem 
uszczelniaj%cym Thermo i markiz% 
- 3 kolory oblachowania do wyboru bez 
dop"at. 

thermoPro

FTP+V

trzyszybowy pakiet U5 wype"nio-
ny gazem szlachetnym - kryptonem, 
Uw = 0,97 W/m2K  ze standardowym 
ko"nierzem, 
Uw=0,86 W/m2K z ko"nierzem 
EHV-AT Thermo,

trzyszybowy pakiet U5 wype"niony 
gazem szlachetnym - kryptonem, 
Uw = 0,97 W/m2K  ze standardowym 
ko"nierzem, 
Uw=0,86 W/m2K z ko"nierzem 
EHV-AT Thermo,

trzyszybowy pakiet U4 wype"-
niony gazem szlachetnym - argonem, 
Uw = 1,1 W/m2K ze standardowym 
ko"nierzem, 
Uw=1,0 W/m2K z ko"nierzem EHV-AT 
Thermo,

trzyszybowy pakiet U4 wype"-
niony gazem szlachetnym - argonem, 
Uw = 1,1 W/m2K ze standardowym 
ko"nierzem, 
Uw=1,0 W/m2K z ko"nierzem EHV-AT 
Thermo,

U5

U4

U5

U4

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 

Magdalena Dziegieć
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FTT U6
FTT U8

Thermo

1800

PASSIV

 Specjalne okna dachowe przeznaczone do budow-
nictwa energooszcz!dnego oraz pasywnego. Pakiet 
szybowy osadzony jest w specjalnie zaprojektowanej 
ramie skrzyd"a. Posiada ona poszerzone drewniane 
profile w porównaniu ze standardowym oknem.  
W oknie zastosowano pi!& uszczelek. Taka konstruk-
cja  minimalizuje zjawisko powstawania mostków 
cieplnych oraz zapewnia lepsz# izolacyjno'& okna. 

 Okna otwierane obrotowo z zawiasem umiesz-
czonym powy$ej po"owy wysoko'ci okna, dzi!ki 
czemu nawet wysoka osoba mo$e komfortowo 
sta& przy otwartym oknie. 

 Wygodna obs"uga za pomoc# klamki umieszczonej 
w dolnej cz!'ci skrzyd"a.  Klamka z dwupunktowym 
ryglowaniem.

 -atwy sposób mycia zewn!trznej szyby i zak"adania 
markizy dzi!ki zasuwce blokuj#cej obrócone o 180° 
skrzyd"o.

 Najwy$szej jako'ci drewno sosnowe, klejone  
warstwowo, impregnowane pró$niowo. 

 Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym 
lakierem akrylowym w kolorze naturalnym.

 Podwy$szona odporno'& na w"amanie - system 
topSafe.

 Technologia thermoPro podnosi jako'& i parametry 
okien dachowych, czego wynikiem jest wy$sza 

 ich energooszcz!dno'&, zwi!kszona trwa"o'&, 
doskona"a szczelno'& oraz "atwiejszy monta$. 

 Bogata oferta akcesoriów wyposa$enia dodatko-
wego.

 Zakres monta$u 15-70°.15+700

thermoPro

SUPERENERGOOSZCZ"DNE 
OKNA OBROTOWE 

13
0c

m

50° 
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superenergooszcz#dny 
pakiet szybowy U6,
Uw = 0,80W/m2K 
ze standardowym ko"nierzem, 
Uw=0,71W/m2K 
montowane z ko"nierzem uszczelniaj#-
cym EHV-AT Thermo.

Produkt superTrio. 
Okno przy zakupie z ko#nierzem 
uszczelniaj%cym Thermo i markiz%  
- 3 kolory oblachowania do wyboru  
bez dop"at. 

U6 U8
pasywny pakiet szybowy U8,
Uw = 0,58W/m2K najcieplejsze  
okno dachowe dost!pne na rynku  
z pojedynczym pakietem szybo-
wym. Dostarczane wraz 
z ko"nierzem uszczelniaj#cym 
EHV-AT Thermo,

standardowo wyposa$one w pakiet 
XDK sk"adaj#cy si! z zestawu izola-
cyjnego XDP oraz ko"nierza 
paroszczelnego XDS,

przeznaczone do budownictwa 
pasywnego, potwierdzone  
certyfikatem Passive House.

Produkt superTrio. 
Okno przy zakupie z markiz%  
- 3 kolory oblachowania do wyboru 
bez dop"at. 

FTT   U6 FTT  U8 Thermo

thermoProthermoPro

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 

Magdalena Dziegieć
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 Popularna konstrukcja okien z zawiasem umiesz-
czonym w po"owie wysoko'ci okna przeznaczona

 do wszystkich pomieszcze+ na poddaszu.
 Produkt ekologiczny - okna PVC wykonane s# w 
du$ej cz!'ci z materia"u przetworzonego i praktycz-
nie w ca"o'ci mog# zosta& poddane recyklingowi.

 Tworzywo nie poch"ania wilgoci, okno jest trwa"e, 
odporne na korozj! i nie wymaga malowania 
podczas u$ytkowania.

 Wygodna obs"uga okna za pomoc# klamki umiesz-
czonej w dolnej cz!'ci skrzyd"a. 

 Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.

 -atwy sposób mycia zewn!trznej szyby i zak"adania 
markizy dzi!ki zasuwce blokuj#cej obrócone o 180° 
skrzyd"o.

 Podwy$szona odporno'& na w"amanie 
 - system topSafe.

 Technologia thermoPro podnosi jako'& i parametry 
okien dachowych, czego wynikiem jest wy$sza 

 ich energooszcz!dno'&, zwi!kszona trwa"o'&, 
doskona"a szczelno'& oraz "atwiejszy monta$.

 Bogata oferta akcesoriów wyposa$enia dodatko-
wego.

 Zakres monta$u 15-90°.

OKNA OBROTOWE 
ALUMINIOWO-TWORZYWOWE

PTP+V

1800

15+900

thermoPro

13
0c

m

50° 

eco

stop
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QR CODE
Sprawd( aktualne ceny

Zeskanuj QR kod 

wydajny nawiewnik V35,

wielokomorowe profile PVC w kolorze bia"ym 
wzmocnione rdzeniami stalowymi, 

Dost!pne równie$ w kolorze okleiny;
- z"oty d#b (PTP-V/GO),
- sosna (PTP-V/PI), 

tworzywo nie poch"ania wilgoci, okno jest trwa"e i odporne 
na korozj!.

V35

PIGO

PTP+V

thermoPro

trzyszybowy pakiet U5 wype"niony gazem 
szlachetnym - kryptonem, 
Uw = 1,0 W/m2K  ze standardowym ko"nierzem, 
Uw=0,9 W/m2K z ko"nierzem EHV-AT Thermo,

trzyszybowy pakiet U4 wype"niony gazem 
szlachetnym - argonem, 
Uw = 1,1 W/m2K ze standardowym ko"nierzem, 
Uw=1,0 W/m2K z ko"nierzem EHV-AT Thermo,

Produkt superTrio. 
Okno przy zakupie z ko#nierzem uszczelniaj%-
cym Thermo i markiz% - 3 kolory oblachowania  
do wyboru bez dop"at. 

U5

U4

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 

Magdalena Dziegieć
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 Popularna konstrukcja okien z zawiasem umiesz-
czonym w po"owie wysoko'ci okna przeznaczona 

 do pomieszcze+ o podwy$szonej wilgotno'ci. 
 Wygodna obs"uga okna za pomoc# klamki umiesz-
czonej w dolnej cz!'ci skrzyd"a. 

 Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
 -atwy sposób mycia zewn!trznej szyby i zak"adania 
markizy dzi!ki zasuwce blokuj#cej obrócone o 180° 
skrzyd"o.

 Podwy$szona odporno'& na w"amanie 
 - system topSafe.

 Technologia thermoPro podnosi jako'& i parametry 
okien dachowych, czego wynikiem jest wy$sza 

 ich energooszcz!dno'&, zwi!kszona trwa"o'&, 
doskona"a szczelno'& oraz "atwiejszy monta$.

 Bogata oferta akcesoriów wyposa$enia dodatko-
wego.

 Zakres monta$u 15-90°.

OKNA OBROTOWE 
O PODWY#SZONEJ 
ODPORNO$CI NA WILGO%

FTU+V

1800 15+900

thermoPro

13
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m
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FTU+V

V40P

thermoPro

automatyczny nawiewnik V40P,

najwy$szej jako'ci drewno sosnowe, klejone 
warstwowo, impregnowane  pró$niowo, 

trzykrotnie malowane lakierem poliureta-
nowym tworz#cym trwa"# i idealnie g"adk# 
pow"ok! na powierzchni ramy w kolorze 
bia"ym. Przeznaczone do pomieszcze+  
o okresowo podwy$szonej wilgotno'ci 
powietrza (kuchnie, "azienki).

trzyszybowy pakiet U5 wype"niony 
gazem szlachetnym - kryptonem, 
Uw = 0,97 W/m2K  ze standardowym 
ko"nierzem, Uw=0,86 W/m2K z ko"nierzem 
EHV-AT Thermo,

trzyszybowy pakiet U4 wype"niony 
gazem szlachetnym - argonem, 
Uw = 1,1 W/m2K ze standardowym 
ko"nierzem, 
Uw=1,0 W/m2K z ko"nierzem EHV-AT Thermo,

Produkt superTrio. 
Okno przy zakupie z ko#nierzem 
uszczelniaj%cym Thermo i markiz%  
- 3 kolory oblachowania do wyboru  
bez dop"at. 

U5

U4

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 

Magdalena Dziegieć
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FTP+V Z+WAVE

FTP+V WIFI

1800

 Okna obrotowe fabrycznie wyposa$one 
 w urz#dzenia umo$liwiaj#ce jego zdalne otwieranie 

i zamykanie  oraz sterowanie dodatkami. Dost!pne 
w radiowym protokole transmisji danych:

 - w protokole Z-Wave – okno FTP-V Z-Wave,
 - w protokole µWiFi – okno FTP-V WiFi.  
 Wyposa$one w czujnik deszczu, który automatycz-

nie uruchamia funkcj! zamykania skrzyd"a 
 podczas opadów deszczu.
 -atwe pod"#czenie do sieci elektrycznej 230V.
 Przekr!caj#c klamk! o 90° roz"#czamy skrzyd"o z si-

"ownikiem. -atwy sposób mycia zewn!trznej szyby 
 dzi!ki zasuwce blokuj#cej obrócone o 180° skrzyd"o.

 Najwy$szej jako'ci drewno sosnowe, klejone war-
stwowo, impregnowane pró$niowo,

 Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym 
lakierem akrylowym w kolorze naturalnym,

 Automatyczny nawiewnik V40P.

 Podwy$szona odporno'& na w"amanie - system 
topSafe.

 Technologia thermoPro podnosi jako'& i parametry 
okien dachowych, czego wynikiem jest wy$sza ich 

 energooszcz!dno'&, zwi!kszona trwa"o'&, dosko-
na"a szczelno'& oraz "atwiejszy monta$.

 Okno posiada styki na o'cie$nicy umo$liwiaj#ce 
"atwe zamontowanie elektrycznych akcesoriów 

 w wersji elektrycznej z modu"em Z-Wave lub mo-
du"em WiFi.

 Zakres monta$u 15-90°.

OKNA OBROTOWE 
STEROWANE ELEKTRYCZNIE 

Z+WAVE

WIFI

15+900

thermoPro

V40P
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FTP+V Z-Wave FTP+V WiFi

okno dzia"aj#ce w bezprzewodowym 
protokole transmisji danych Z-Wave, 

nowa sie& radiowa,

sterowane za pomoc#
pilota. Pilot sprzedawany oddzielnie, 

okno Z-Wave wspó"pracuje z produk-
tami FIBARO, Vera, Zipato za pomoc# 
bramki internetowej. Mo$liwo'& 
stworzenia inteligentnego domu  
i sterowanie g"osowe.

okno dzia"aj#ce w bezprzewodo-
wym protokole transmisji danych 
µWiFi, 

wykorzystanie domowej 
sieci WiFi za po'rednictwem 
routera,

sterowane za pomoc# smartfona 
poprzez aplikacj! wBox,

okno WiFi wspó"pracuje  
z Google Assistant 
umo$liwiaj#c sterowanie 
g"osowe i stworzenie 
wirtualnego domu Google Home.

thermoPro thermoPro

WIFI

Szczegó"y dotycz#ce technologii str. 40-42

trzyszybowy pakiet U5 wype"niony 
gazem szlachetnym - kryptonem, 
Uw = 0,97 W/m2K  ze standardowym 
ko"nierzem, 

trzyszybowy pakiet U5 wype"nio-
ny gazem szlachetnym - kryptonem, 
Uw = 0,97 W/m2K  ze standardowym 
ko"nierzem, 

Produkt superTrio. 
Okno przy zakupie z ko#nierzem 
uszczelniaj%cym Thermo i markiz%  
- 3 kolory oblachowania do wyboru  
bez dop"at. 

Produkt superTrio. 
Okno przy zakupie z ko#nierzem 
uszczelniaj%cym Thermo i markiz%  
- 3 kolory oblachowania do wyboru  
bez dop"at. 

U5 U5

Z+WAVE

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 
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OKNA O PODWY#SZONEJ 
OSI OBROTU

 Okno otwierane obrotowo lecz o' obrotu umiesz-
czona jest powy$ej po"owy wysoko'ci okna przez 
co nawet wysoka osoba mo$e podej'& do kraw!dzi 
otwartego okna. Dolna cz!'& skrzyd"a pe"ni rol! 
okna klapowego, a górna stanowi dodatkowe 
do'wietlenie. Skrzyd"o przy obrocie o k#t od 0 - 45° 
podtrzymywane jest przez innowacyjny mechanizm 
wspomagaj#cy, który pozwala pozostawi& otwarte 
skrzyd"o w dowolnej pozycji w tym zakresie. Jedyne 
okna dachowe na rynku, które po zamontowaniu  
w dachu o nachyleniu 39 - 43̊  spe"niaj# warunki 
normy DIN 5034-1*, zgodnie z którymi dolna kraw!d% 
okna ma by& na wysoko'ci do 95 cm, a górna 
kraw!d% okna na wysoko'ci minimum 220 cm od 
pod"ogi. 

 Obs"uga okna za pomoc# klamki umieszczonej  
w dolnej cz!'ci skrzyd"a. Klamka posiada dwa 
stopnie mikrouchylenia.

 Automatyczny nawiewnik V40P.
 Najwy$szej jako'ci drewno sosnowe, klejone war-
stwowo, impregnowane pró$niowo 

 Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym 
lakierem akrylowym w kolorze naturalnym.

 Podwy$szona odporno'& na w"amanie - system 
topSafe.

 Technologia thermoPro podnosi jako'& i parametry 
okien dachowych, czego wynikiem jest wy$sza 

 ich energooszcz!dno'&, zwi!kszona trwa"o'&, 
doskona"a szczelno'& oraz "atwiejszy monta$.

 Obrócone skrzyd"o blokowane jest do mycia przez 
zasuwk! przy k#cie 160°.

 Bogata oferta akcesoriów wyposa$enia dodatko-
wego. 

V40P

FYP+V 
proSky

1600

thermoPro

* norma obowi#zuje na rynku niemieckim

11
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trzyszybowy pakiet U5 wype"niony gazem szlachetnym - kryptonem, 
Uw = 0,97 W/m2K  ze standardowym ko"nierzem, 

okno jednoskrzyd"owe,

mo$liwo'& wykonania okien do wysoko'ci 206 cm,

zakres monta$u 20-65°,

mo$liwo'& "#czenia z oknem FXP i otrzymania okna do wysoko'ci 255 cm, 
które mo$na zespoli& z oknem balkonowym. 

thermoPro

FYP+V 
proSky

U5

20+650

Produkt superTrio. 
Okno przy zakupie z ko#nierzem uszczelniaj%cym  
Thermo i markiz% - 3 kolory oblachowania do wyboru  
bez dop"at. 

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 
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15+850

OKNA UCHYLNO-OBROTOWE 
PRESELECT MAX

FPP+V 
preSelect MAX

FPU+V 
preSelect MAX

1800

 W nowym uchylno – obrotowym oknie  
FPP-V preSelect MAX skrzyd"o uchylane jest a$  
do k%ta 45°, to prawie o 30% wi#cej ni$  
w poprzednim modelu. Taki zakres otwarcia umo$li-
wia jeszcze pe"niejsze wykorzystanie stworzonej na 
poddaszu dodatkowej przestrzeni. Funkcja obrotowa 
pozwala na obrót skrzyd"a o 180°. W nowatorskim 
systemie oku& funkcja uchylna oddzielona jest od 
obrotowej, co gwarantuje realizacje tylko wybranego 
sposobu otwierania oraz pe"n# stabilno'& skrzyd"a, 
zarówno w funkcji uchylnej, jak i obrotowej.  
Zapewnia to wysok# trwa"o'& produktu oraz bezpie-
cze+stwo u$ytkowania. 

 Zmian! sposobu otwierania zapewnia prze$%cznik 
umiejscowiony w dolnej cz#!ci o!cie&nicy, 

 co zwi!ksza komfort i "atwo'& obs"ugi. 
 Wygodna obs"uga okna za pomoc# klamki umiesz-
czonej w dolnej cz!'ci skrzyd"a. Klamka Elegant 
posiada dwa stopnie mikrouchylenia.

 -atwy sposób mycia zewn!trznej szyby i zak"adania 
markizy dzi!ki zasuwce blokuj#cej obrócone o 180° 
skrzyd"o. 

 W oknie zastosowano system topSafe podnosz#cy 
bezpiecze+stwo u$ytkowe i antyw"amaniowe okna. 

 Automatyczny nawiewnik V40P - zapewnia zdrowy 
mikroklimat, a jednocze'nie chroni przed wyzi!bie-
niem wn!trza. 

 Technologia thermoPro podnosi jako'& i parametry 
okien dachowych, czego wynikiem jest wy$sza ich 
energooszcz!dno'&, zwi!kszona trwa"o'&, doskona"a 
szczelno'& oraz "atwiejszy monta$. 

 Bogata oferta akcesoriów wyposa$enia dodatkowego. 
 Zakres monta$u 15-55°, specjalna wersja okna 55-85°.

thermoPro

V40P

11
0c

m
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trzyszybowy pakiet U5 wype"niony 
gazem szlachetnym - kryptonem, 
Uw = 1,0 W/m2K  ze standardowym 
ko"nierzem, 

najwy$szej jako'ci drewno sosnowe, 
klejone warstwowo, impregnowane 
pró$niowo, 

drewno dwukrotnie malowane ekolo-
gicznym lakierem akrylowym  
w kolorze naturalnym.

trzyszybowy pakiet U5 wype"niony 
gazem szlachetnym - kryptonem, 
Uw = 1,0 W/m2K  ze standardowym 
ko"nierzem, 

najwy$szej jako'ci drewno sosnowe, 
klejone warstwowo, impregnowane 
pró$niowo, 

trzykrotnie malowane lakierem poliure-
tanowym tworz#cym trwa"# i idealnie 
g"adk# na powierzchni ramy pow"ok! 
w kolorze bia"ym. Przeznaczone do 
pomieszcze+ o okresowo podwy$szonej 
wilgotno'ci powietrza (kuchnie, "azienki).

FPP+V 
preSelect MAX

FPU+V
preSelect MAX

thermoPro thermoPro

45°

Prze!"cznik

Produkt superTrio. 
Okno przy zakupie z ko#nierzem 
uszczelniaj%cym Thermo i markiz%  
- 3 kolory oblachowania do wyboru  
bez dop"at. 

Produkt superTrio. 
Okno przy zakupie z ko#nierzem uszczelnia-
j%cym Thermo i markiz% - 3 kolory oblachowa-
nia do wyboru bez dop"at. 

U5 U5

WI)CEJ
*WIAT'A

du$e rozmiary 
okien

WY+SZA
U+YTECZNO*, 

pakiety trzyszybowe 
z akcesoriami 
zewn!trznymi

WY+SZY
KOMFORT 
prze"#cznik 

w dolnej cz!'ci
okna

WI)CEJ
PRZESTRZENI 

otwarcie 
skrzyd"a do 45°

WY+SZA
TRWA'O*,
innowacyjne 

okucia

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 
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OKNO BALKONOWE 
GALERIA

  Nowatorskie, du$e okno dachowe, w którym 
otwarte skrzyd"a tworz# balkon. Górne skrzyd"o  
otwierane jest uchylnie  do góry, a dolne uchylane 
do przodu umo$liwiaj#c swobodny dost!p do 
wn!ki balkonu.  Skrzyd"o przy obrocie  o k#t od 
0° do 45° jest podtrzymywane przez innowacyj-
ny mechanizm wspomagaj#cy,  który pozwala 
pozostawi& je otwarte w dowolnej pozycji w tym 
zakresie. 

 Obs"uga okna za pomoc# klamki umieszczonej  
w dolnej cz!'ci górnego skrzyd"a. Klamka  z dwu-
punktowym ryglowaniem.

 Obrócone skrzyd"o blokowane jest do mycia przez 
zasuwk! przy k#cie 180°.

 Automatyczny nawiewnik V40P.

 Najwy$szej jako'ci drewno sosnowe, klejone  
warstwowo, impregnowane pró$niowo. 

 Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym 
lakierem akrylowym w kolorze naturalnym.

 Podwy$szona odporno'& na w"amanie 
 - system topSafe.

 Bogata oferta akcesoriów wyposa$enia 
 dodatkowego. 

 Zakres monta$u 40 – 55°. Zalecenie: monta$  
w konstrukcji dachu bez 'cianki kolankowej.

V40P

FGH+V 
Galeria

1800

40+500
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trzyszybowy, superenergooszcz!dny 
i antyw"amaniowy pakiet szybowy P5, 
Uw = 1,1 W/m2K ze standardowym 
ko"nierzem.
Zewn!trzna szyba z pow"ok# "atwo-
zmywaln#.

Górne skrzyd"o uchylane jest p"ynnie a$ 
do k#ta 45°. Boczne barierki ochronne 
zintegrowane s# z dolnym skrzyd"em  
i wysuwaj# si! podczas jego otwierania,

W czasie zamykania dolnego skrzyd"a, 
barierki balkonu chowaj% si'  
w oknie i nie s# widoczne ponad 
po"aci# dachu. 

Produkt superTrio. 
Okno przy zakupie z ko#nierzem 
uszczelniaj%cym Thermo i markiz%  
- 3 kolory oblachowania do wyboru  
bez dop"at. 

Barierki po zamkni!ciu schowane s# pod obla-
chowaniem przez co nie ulegaj# zabrudzeniu 
oraz nie zak"ócaj# estetyki dachu.

Inne rozwi#zaniaFAKROFAKRO

Okno FGH-V P5 Galeria dostarczane 
jest jako zestaw. Sk"ada si! z okna oraz 
barierki, która dobierana jest do k#ta 
nachylenia dachu.

Zespolenie okna balkonowego FGH-V  
z innymi oknami FAKRO np . FDY-V 
mo$e by& realizowane wy"#cznie  
za pomoc# ko"nierzy K__/G.

FGH+V 
Galeria

P5

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 

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



30 www.fakro.pl

 Okno wy"azowe jest po"#czeniem okna dachowego 
i wy"azu. Jako wy"az zapewnia szybkie, "atwe  
i bezpieczne wyj'cie na dach w celu przeprowadze-
nia prac kominiarskich, instalacyjnych lub konserwa-
cyjnych. Funkcje okna spe"nia zapewniaj#c wn!trzu 
dost!p do naturalnego 'wiat"a oraz umo$liwiaj#c 
przewietrzenie pomieszczenia. Dzi!ki wysokim 
parametrom termoizolacyjnym okna wy"azowe 
przeznaczone s# do pomieszcze+ ogrzewanych.

 Uniwersalna konstrukcja okna wy"azowego. Przed 
monta$em istnieje mo$liwo'& zmiany stron otwie-
rania. Fabrycznie dostarczany jako wy"az prawy. 
Mo$liwo'& zamówienia wy"azu FWP/L - lewy, 

 Wyposa$one s# w si"ownik gazowy umieszczony 
w górnej cz!'ci wy"azu, u"atwiaj#cy otwieranie  
i zamykanie skrzyd"a ograniczaj#c ryzyko zatrza'ni!-
cia np. pod naporem wiatru.

 Wygodna obs"uga okna za pomoc# klamki umiesz-
czonej w po"owie wysoko'ci skrzyd"a umo$liwia 
otwarcie lub mikrouchylenie okna.

 Do monta$u okien stosowane s# ko"nierze uszczel-
niaj#ce te same co do okien dachowych.  
Umo$liwia to "#czenie okna wy"azowego z oknami 
dachowymi w jednym zespoleniu,

 Bogata oferta dodatków wewn!trznych identycz-
nych jak do okien dachowych. Dost!pne s# rów-
nie$ na specjalne zamówienie dodatki zewn!trzne.

 Zakres monta$u 15-55°.

FWP
FWU

OKNA 
WY&AZOWE 

15+55
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FWP
 

FWU

Produkt superTrio. 
Okno przy zakupie z ko#nierzem uszczel-
niaj%cym Thermo - 3 kolory oblachowania do 
wyboru bez dop"at.

Produkt superTrio. 
Okno przy zakupie z ko#nierzem uszczel-
niaj%cym Thermo - 3 kolory oblachowania  
do wyboru bez dop"at.

trzyszybowy pakiet U5 wype"niony 
gazem szlachetnym - kryptonem, 
Uw = 1,0 W/m2K  ze standardowym 
ko"nierzem, 

najwy$szej jako'ci drewno sosnowe, 
klejone warstwowo, impregnowane 
pró$niowo, 

drewno dwukrotnie malowane ekolo-
gicznym lakierem akrylowym  
w kolorze naturalnym.

trzyszybowy pakiet U5 wype"niony 
gazem szlachetnym - kryptonem, 
Uw = 1,0 W/m2K  ze standardowym 
ko"nierzem, 

najwy$szej jako'ci drewno sosnowe, 
klejone warstwowo, impregnowane 
pró$niowo, 

trzykrotnie malowane lakierem poliure-
tanowym tworz#cym trwa"# i idealnie 
g"adk# na powierzchni ramy pow"ok! 
w kolorze bia"ym. Przeznaczone do 
pomieszcze+ o okresowo podwy$szonej 
wilgotno'ci powietrza (kuchnie, "azienki).

U5 U5

prawy prawy

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 
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 Niezb!dnym elementem umo$liwiaj#cym prawid-
"owe zamontowanie okna w po"aci dachowej jest 
ko"nierz uszczelniaj#cy. Precyzyjnie zaprojektowane, 
systemowe elementy ko"nierza pozwalaj# na trwa"e 
i szczelne  po"#czenie okna z pokryciem dachowym. 
Zadaniem ko"nierza jest odprowadzanie wody 
deszczowej i 'niegu  poza okno oraz zabezpiecze-
nie przed wiatrem.

 W ofercie FAKRO znajduje si! wiele typów ko"nierzy 
uszczelniaj#cych, które wykonane s# z blachy alu-
miniowej, trwale zabezpieczonej modyfikowanym 
lakierem poliestrowym. Podstawowym kolorem 
jest kolor szarobr#zowy RAL 7022, dzi!ki któremu 
okno doskonale komponuje si! z typowymi kolora-
mi pokry& dachowych.

Produkt superTrio – ko"nierz w wersji Thermo
 Uniwersalny ko"nierz uszczelniaj#cy EHV-AT 
Thermo z dodatkow# termoizolacj# gwarantuje 
szczelne i „ciep"e” po"#czenie okna z po"aci# dachu. 
Zastosowany w ko"nierzu materia" docieplenio-
wy szczelnie przylega do o'cie$nicy okna dzi!ki 
czemu po zamontowaniu tworzy termoizolacyjn# 
ram!. Ko"nierz znacznie poprawia wspó"czynnik 
przenikania ciep"a - nawet do 15% w zale$no'ci od 
typu okna. Dost!pny równie$ w innych wersjach 
m.in. do dachówki p"askiej EZV-FT Thermo, blachy 
panelowej EBV-PT Thermo czy pokry& "uskowych 
ELV-T Thermo.

KO&NIERZE 
USZCZELNIAJ!CE
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ES_ 
do pokry& p"askich cienkich  
o grubo'ci pokrycia  
do 10mm (2x5mm).

B2/1 
Zespolenie 
poziome

EZ_ 
do pokry& falistych  
o wysoko'ci profilu  
do 45mm.

B1/2 
Zespolenie 
pionowe

B2/2 
Zespolenie 
blokowe

EG_ 
do pokry& "uskowych  
o grubo'ci pokrycia  
24 – 32mm.

EBV-P 
do blachy panelowej.

Standardowe ko"nierze pozwalaj# na monta$ okna w najpopularniejszych rodzajach pokry& dachowych:

System zespole+ to gotowe rozwi#zania ko"nierzy do "#czenia okien w grupy: poziome, pionowe i blokowe. W systemach zespole+ 
odleg"o'& mi!dzy oknami w pionie i poziomie wynosi standardowo 10 cm. Modu"owy system zespole+ FAKRO
 sk"ada si! z siedmiu modu"ów, dzi!ki którym mo$emy zrealizowa& ka$de typowe zespolenie.

KO&NIERZE 
DO ZESPOLE' OKIEN

EHV-ATThermo 

umo$liwia docieplenie 
okien dachowych ponad 
powierzchni# "at.

EZV-F
do dachówki p"askiej.

Standardowe ko"nierze pozwalaj# na monta$ okna w najpopularniejszych rodzajach pokry& dachowych:

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 
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34 www.fakro.pl

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



Akcesoria do okien dachowych FAKRO "#cz# w sobie 
cechy funkcjonalne i u$ytkowe z atrakcyjn# form# 
dekoracyjn#. Akcesoria mo$emy podzieli& ze wzgl!du 
na miejsce ich zamontowania na akcesoria wewn!trzne 
i zewn!trzne. Szeroka gama akcesoriów wyposa$enia 
dodatkowego podnosi jako'& u$ytkow# okna stwarza-
j#c mo$liwo'& kontroli dzia"ania 'wiat"a, redukcji ciep"a 
oraz oszcz!dno'& energii.

Zarówno akcesoria wewn!trzne jak i zewn!trzne 
charakteryzuj# si! wygodn# obs"ug#. W ofercie FAKRO 
znajduj# si! równie$ akcesoria elektryczne, które stero-
wane s# pilotem lub prze"#cznikiem na'ciennym,  
a nawet aplikacj# ze smartfona.

35
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 Akcesoria zewn!trzne (markiza i roleta) skutecznie 
chroni# przed nadmiernym nagrzewaniem  
poddasza w gor#ce, letnie dni. 

 Dok"adne dopasowanie akcesoriów do okien dacho-
wych FAKRO zapewnia ich szybki i "atwy monta$.  
Oryginalne akcesoria FAKRO charakteryzuj# si! wyso-
k# jako'ci#, nowatorskimi rozwi#zaniami i estetycz-
nym wygl#dem.

 Markiza to niezb!dny element do zachowania kom-
fortu cieplnego na poddaszu, w upalne dni.

 Produkt  superTrio. Markiza przy zakupie z oknem 
3-szybowym i ko"nierzem Thermo, dost!pna w ko-
lorach oblachowania RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 
(czarny) bez dop"at.

AKCESORIA ZEWN"TRZNE
DO OKIEN DACHOWYCH

OCHRONA PRZED 
NAGRZEWANIE M

FUKCJONALNE 
AKCESORIA 
DO OKIEN 

DACHOWYCH

Magdalena Dziegieć
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 do 8 razy skuteczniejsza 
ochrona przed nagrzewa-
niem w porównaniu z rolet% 
wewn'trzn% zaciemniaj%c%, 

 skuteczne zacienienie wn!trza 
przy jednoczesnym zapewnie-
niu widoczno'ci,

 optymalna ochrona przed uci#$-
liwym upa"em (efekt - cena). 

 skuteczna ochrona przed uci#$liwym 
 upa"em, ograniczenie strat ciep"a w zimie,

 zaciemnienie wn!trza,
 utrudnienie w"amania,
 ochrona prywatno'ci, 
 redukcja ha"asu.

markizy AMZ

rolety zewn,trzne ARZ sterowanie:

sterowanie:
 markiza AMZ obs"ugiwana r!cznie,  
lub za pomoc# dr#$ka (w komplecie),

 markiza AMZ Z-Wave sterowana 
pilotem. Pilot sprzedawany oddzielnie, 

 markiza AMZ WiFi sterowana 
 poprzez aplikacj! ze smartfona,

 markiza AMZ Solar automatyczna
 obs"uga lub sterowana pilotem.  

Pilot sprzedawany oddzielnie.

 roleta ARZ-H zwijana r!cznie za pomoc# 
korby (w komplecie),

 roleta ARZ Z-Wave sterowana pilotem.  
Pilot sprzedawany oddzielnie, 

 roleta ARZ WiFi sterowana poprzez aplikacj! 
ze smartfona, 

 roleta ARZ Solar sterowana pilotem.
 Pilot sprzedawany oddzielnie. 

AKCESORIA ZEWN"TRZNE

NEW LINE

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 

089

090

092
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 Akcesoria wewn!trzne dekoruj# wn!trze. Bogaty 
wybór typów i kolorów zapewnia uzyskanie harmo-
nii z wystrojem ka$dego pomieszczenia   
i daje mo$liwo'& dowolnego kszta"towania  
charakteru poddasza.

 Akcesoria umo$liwiaj# regulacj! ilo'ci i intensywno'ci 
'wiat"a wpadaj#cego do pomieszczenia. Dzi!ki nim 
mo$emy uzyska& zaciemnienie nawet w s"oneczny 
dzie+, w chwilach gdy potrzebujemy odpoczynku. 
Dodatkowo chroni# przed szkodliwym oddzia"ywa-
niem refleksów np. podczas pracy na komputerze.

 Dok"adne dopasowanie akcesoriów do okien dacho-
wych FAKRO zapewnia ich szybki i "atwy monta$.  
Oryginalne akcesoria FAKRO charakteryzuj# si! wyso-
k# jako'ci#, nowatorskimi rozwi#zaniami i estetycz-
nym wygl#dem.

AKCESORIA WEWN"TRZNE
DO OKIEN DACHOWYCH

PRZYJEMNIE 
I PI!KNIE

FUKCJONALNE 
AKCESORIA 
DO OKIEN 

DACHOWYCH

Magdalena Dziegieć
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 regulacja ilo'ci nap"ywaj#ce-
go 'wiat"a do pomieszczenia, 

 sterowanie kierunkiem wpa-
dania promieni s"onecznych 
za pomoc# zmiany k#ta 
nachylenia lameli,

 dost!pne w wersji Z-Wave.

 bardzo dobra ochrona przed 'wiat-
"em s"onecznym a$ do zaciemnienia, 

 mo$liwo'& zatrzymania rolety
 w dowolnym miejscu, 

 cz!'ciowa ochrona przed ciep"em 
s"onecznym,

 dost!pne w wersji, Z-Wave, WiFi 
oraz Solar.

 ochrona przed 'wiat"em 
podczas s"onecznych dni, 

 mo$liwo'& zatrzymania 
 rolety w dowolnej pozycji,

 dost!pne w wersji Z-Wave
 oraz WiFi.

 ochrona przed owadami,
 minimalne zacienienie po-
mieszczenia,

 mo$liwo'& monta$u z innymi 
akcesoriami wewn!trznymi  
i zewn!trznymi.

 ochrona przed 'wiat"em, 
 mo$liwo'& pozostawienia 
rolety w trzech ró$nych 
pozycjach.

 mi!kko'& i rozproszenie 'wiat"a,
 mo$liwo'& zatrzymania rolety  
w dowolnym miejscu,

 system top-down - swobodna obs"uga  
za pomoc# górnej i dolnej belki.

 stopniowa redukcja dop"ywu 'wiat"a, 
 a$ po zaciemnienie, 

 mo$liwo'& zatrzymania rolety 
 w dowolnym miejscu, 

 system top-down - swobodna obs"uga
 za pomoc# górnej  i dolnej belki.

(aluzje 
AJP

rolety
zaciem-
niaj-ce

ARF

rolety
przyciem-
niaj-ce

ARP 

moskitiery 
AMS

rolety
standard

ARS 

APS APF

AKCESORIA WEWN"TRZNE
ro

le
ty

 pl
iso

wa
ne

ro
le

ty
 pl

iso
wa

ne

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 
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  Smarthome to rozwi#zanie umo$liwiaj#ce inteligentne zarz#dzania domem. Produkty elektryczne oraz zintegrowane z nimi 
ró$nego rodzaju czujniki redukuj# wiele manualnych czynno'ci pozwalaj#c osi#gn#& wyj#tkowy komfort mieszkania. 

  Dom inteligentny to tak$e u"atwienia w codziennym zarz#dzaniu domem i odczuwalne w portfelu korzy'ci p"yn#ce  
z efektywnego sterowania energi# elektryczna czy energi# ciepln#.

  Wa$n# cz!'ci# inteligentnego domu jest stolarka otworowa, która pod"#czona do czujników ma wp"yw na warunki wewn#trz 
budynku, jego energooszcz!dno'& i bezpiecze+stwo.

  FAKRO oferuje kompleksow# ofert! stolarki otworowej przystosowanej do zastosowania w budynkach inteligentnych.  
Szeroki wachlarz produktów zawiera okna fasadowe, drzwi tarasowe HS, okna dachowe, okna do dachów p"askich, ca"# gam! 
akcesoriów do okien oraz drzwi wej'ciowe czy bramy gara$owe.  

  Montuj#c okna dachowe FAKRO w wersji elektrycznej z czujnikiem deszczu i kontaktronem, elektryczn# markiz! i rolet! 
wewn!trzn# mo$emy zrobi& pierwszy krok w kierunku domu smart.

  Do wyboru mamy technologi!, na której b!dzie opiera" si! twój dom inteligentny:
 - bezprzewodowy protokó" transmisji danych Z-Wave,
 - bezprzewodowy protokó" transmisji danych .WiFi.

DOM INTELIGENTNY 

DOM
INTELIGENTNY

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                  zamówienia - tel. 697 701 156
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ZRW7

ZRH12ZRH1

klawiatura na'cienna Z-Wave do 
sterowania wieloma urz#dzeniami 
Z-Wave jednocze'nie lub w grupach.

pilot Z-Wave do sterowania urz#dze-
niami  pojedynczo lub grupowo, 
maksymalnie w 12 grupach.

pilot Z-Wave do sterowania 1 urz#-
dzeniem lub 1 grup# urz#dze+. 

  Systemowe rozwi#zanie do zaimplementowania w inteligentnych budynkach.
  Z-Wave to bezprzewodowy protokó" radiowy stosowany do komunikacji domowych urz#dze+ elektrycznych. Do sieci mo$na 
pod"#czy& wszystkie urz#dzenia elektryczne, które posiadaj# modu" systemu Z-Wave. Okna Z-Wave, standardowe okna wypo-
sa$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.

ZRS24
wielofunkcyjny pilot Z-Wave umo$liwaj#cy 
zaawansowan# konfiguracj! i sterowanie 
wszystkimi urz#dzeniami w sieci Z-Wave.

ZWK1
sterownik radiowy Z-Wave do zdalnego 
kontrolowania jednego urz#dzenia lub 
grupy urz#dze+ Z-Wave. Seria 54 firmy 
Kontakt-Simon. Dost!pny tak$e w wersji 
ZWK2 oraz w wersji ZWK3.

ZWL1
sterownik radiowy Z-Wave do zdalnego 
kontrolowania jednego urz#dzenia lub 
grupy urz#dze+ Z-Wave. Seria Sonata 
firmy Ospel. Dost!pny tak$e w wersji 
ZWL2 oraz w wersji ZWL3.

STEROWANIE
Z-WAVE

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 
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  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.
  Pozwala na nawi#zywanie po"#cze+ mi!dzy urz#dzeniami zarówno bezpo'rednio jak i z wykorzystaniem istniej#cej sieci WiFi 
(np. domowej, firmowej). Do sieci mo$na do"#czy& okna dachowe WiFi, rolety zewn!trzne WiFi lub markizy WiFi oraz akceso-
ria 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 maksymalny komfort u$ytkowania.

  Wszystkie urz#dzenia w systemie WiFi sterowane s# za pomoc# smartfona. Intnieje mo$liwo'& wysterowania ich równie$  
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.

STEROWANIE WIFI
Protokó"  transmisji µWiFi

DOM
INTELIGENTNY
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AKCESORIA U#YTKOWE DO OKIEN

ZST
Dr-(ek teleskopowy

ZBB
Ogranicznik otwarcia

ZBL
Zamek do okna

Produkt umo$liwiaj#cy 
bezpieczne, ograniczone 
uchylenie okna.  
Dzi!ki zastosowaniu  
ogranicznika, skrzyd"o  
mo$na pozostawi&  
w pozycji uchylonej  
o oko"o 10cm.

Estetyczny zamek  
okienny ZBL  
w kolorze bia"ym,  
uniemo$liwia  
przypadkowe  
otwarcie okna. 

Uniwersalny dr#$ek  
teleskopowy do obs"ugi 
okien, $aluzji oraz rolet 
zamontowanych poza 
bezpo'rednim zasi!giem 
u$ytkownika.

AKCESORIA MONTA#OWE 
Akcesoria monta$owe FAKRO gwarantuj# szybkie i "atwe po"#czenie okna z po"aci# dachu. 

 szybkie wykonanie wn!ki 
okiennej od strony pomiesz-
czenia, XLC -F do okien 
drewnianych, XLC -P do 
okien aluminiowo-tworzy-
wowych,

 odpowiednie wykonanie 
szpalet, dolna prostopadle  
a górna równolegle do pod-
"ogi, zapewnia odpowiednie 
do'wietlenie i prawid"ow# 
cyrkulacj! powietrza we-
wn#trz wn!ki okiennej.

stosowany jest do wykonania 
izolacji paroszczelnej wokó" 
okna dachowego. Gwarantuje 
szczelne po"#czenie folii  
z oknem dachowym. 

s"u$y do szybkiego i szczelnego 
wykonania izolacji termicznej  
i paroprzepuszczalnej wokó" 
okna. Sk"ada si! z ko"nierza paro-
przepuszczalnego oraz materia"u 
termoizolacyjnego z naturalnej 
we"ny, w postaci bloków i warko-
cza. Zestaw izolacyjny XDP wraz 
z ko"nierzem paroszczelnym 
XDS tworz# pakiet ko!nierzy 
izolacyjnych XDK.

Umo$liwia "atwe i fachowe 
docieplenie okien FAKRO. 
Opaska zwi!ksza termoizo-
lacyjno'& okna i przyczynia 
si! do obni$enia strat ciep"a. 
Pozwala tak$e na systemowe 
po"#czenie z ko"nierzem Ther-
mo i docieplenie o'cie$nicy na 
ca"ej wysoko'ci. Do ka$dego 
rozmiaru okna nale$y dobra
 odpowiedni rozmiar opaski.

XLC 
Szpaleta

XDS 
Ko'nierz paroszczelny

XDP 
Zestaw izolacyjny

XWT PLUS 
Opaska docieplaj-ca

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 

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



44 www.fakro.pl

WLI
WG_
WS_

WLI WS_

konstrukcja klapowa ze 
skrzyd"em otwieranym na 
bok. Wy"az wyposa$ony 
jest w pakiet szybowy  
z zewn!trzn# i wewn!trzn# 
szyb# hartowan# 4H-8-4H. 
Mo$e by& zamontowany 
w sposób umo$liwiaj#cy 
otwarcie skrzyd"a na praw# 
lub lew# stron!. Ogranicz-
nik stabilnie utrzymuje ot-
warte skrzyd"o oraz chroni 
je przed zatrza'ni!ciem, 

monta$ w dachach  
o nachyleniu 15-70°,

wy"az (86x87cm) spe"nia 
wymagania w sprawie 
warunków technicznych 
jakim powinny odpowia-
da& budynki i ich usytuo-
wanie.

konstrukcja klapowa, pó"-
kolista kopu"a z poliw!gla-
nu otwierana jest do góry 
o k#t 180°, zapewniaj#c 
"atwe wyj'cie na dach 
oraz efektywne do'wiet-
lenie pomieszczenia. 
Materia", z którego jest 
wykonana charakteryzuje 
si! zwi!kszon# odpor-
no'ci# na dzia"anie 
czynników 
atmosferycznych,

monta$ w dachach 
o nachyleniu 15-60°, 

wy"az (86x86cm) spe"nia 
wymagania w sprawie 
warunków technicznych 
jakim powinny odpowia-
da& budynki i ich usytuo-
wanie.

15+700 15+700

WG_

konstrukcja klapowa, 
skrzyd"o podnoszone 
jest do góry, dost!pny jest 
w dwóch wersjach:

 wersja WGI z pakietem 
szybowym z zewn!trz-
n# szyb# hartowan#  
3H-8-3  oraz spr!$yn# 

 gazow#,
 wersja WGT z pojedyn-
cz# szyb# hartowan# 4H,

monta$ w dachach  
o nachyleniu 15-60°. 15+600

WT WT

  Wy"azy dachowe umo$liwiaj# szybkie, "atwe i bezpieczne wyj'cie na dach w celu przeprowadzenia 
 prac kominiarskich, instalacyjnych lub konserwacyjnych. 

WY&AZY STANDARD
do pomieszcze. nieogrzewanych

Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 
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Sprawd( aktualne ceny
Zeskanuj QR kod 

LWL EXTRA

LMF 60

LST

  Schody strychowe umo$liwiaj# "atwe  
i bezpieczne wej'cie na strych. Nie zabieraj# 
miejsca na poddaszu, s# bezpieczne 

 i wygodne w u$ytkowaniu. 

SCHODY STRYCHOWE

LWL EXTRA
 stabilna drewniana 
konstrukcja, 

 energooszcz!dne, 
 bezpieczne - dwie por!cze, 
 bardzo komfortowa obs"uga
 bardzo komfortowa obs"uga 
dzi!ki zastosowanemu me-
chanizmowi odci#$aj#cemu.

LMF 60 
 mocna i trwa"a metalowa    
drabina,

 wysoka energooszcz!dno'&, 
 ochrona przeciwpo$arowa,
 bardzo komfortowa obs"uga,
 dost!pne w wersji do 360cm.

 LST 
 schody no$ycowe, 
 mo$liwo'& monta$u  
w ma"ych otworach,

 wygodna obs"uga.

LWL EXTRA LMF 60 LST

Magdalena Dziegieć
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Okna fasadowe INNOVIEW to nowatorskie 
po"#czenie drewna i aluminium charakteryzuje 
si! doskona"# jako'ci# i wyj#tkowymi w"a'ci-
wo'ciami. Aluminiowa ok"adzina  pozwala  na  
odizolowanie  drewnianego profilu okna od nie-
korzystnego wp"ywu czynników zewn!trznych,  

gwarantuj#c  du$#  odporno'&  okien INNOVIEW 
na ekstremalne warunki atmosferyczne. Nato-
miast naturalne drewno od wewn#trz zapewnia 
ciep"y klimat pomieszczenia oraz estetyczny 
wygl#d. 

EKSKLUZYWNE 
      OKNA 
             FASADOWE
         FAKRO 
   INNOVIEW

46 www.fakro.pl

Rekomenduje:
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Wielkie drzwi przesuwne HS otwieraj# nowe spojrzenie na przestrze+ wewn#trz domu. Daj# mo$liwo'& two-
rzenia wn!trz otwartych na otaczaj#cy 'wiat. Dzi!ki mo$liwo'ci dostosowania formatu i kszta"tu okien FAKRO 
INNOVIEW do architektury obiektu i potrzeb inwestora mo$na inaczej my'le& o wystroju wn!trza, wykorzystuj#c 
perspektyw!, widok i charakter otoczenia jako integralny element koncepcji wystroju.

Oprócz okien INNOVIEW firma FAKRO oferuje markizy do okien fasadowych oraz bramy gara$owe i drzwi  
wej'ciowe z linii INNOVIEW LINE. Nowoczesne wzornictwo i ró$norodne kolory gwarantuj# dopasowanie okien  
i  drzwi INNOVIEW do bry"y i elewacji budynku, a nawet otoczenia. 

47

Chcesz dowiedzie" si! wi!cej o oknach fasadowych Innoview? 
Skontaktuj si! z naszym Biuro Obs#ugi Klienta, tel: (18) 444 0 405 
lub mail: info@innoview.pl

Magdalena Dziegieć
          zamówienia - tel. 697 701 156
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DORADCY TECHNICZNI:

Bia!ystok 601 54 08 04
Bielsko-Bia!a 605 57 42 66
Bydgoszcz 601 54 08 01
Cz#stochowa 605 78 57 39
Gda$sk 605 78 57 14
Katowice 601 54 08 03
Kielce 605 57 42 67
Kraków 605 57 42 68
Kraków 601 86 76 01
Lublin 601 54 08 05
%ód& 601 54 08 02
Nowy S"cz 601 96 88 32
Olsztyn 603 86 29 28
Opole 605 78 57 39
Pozna$ 601 63 28 35
Pozna$ 601 46 66 73
Rzeszów 603 92 60 27
Rzeszów 601 16 07 87
S!upsk 601 46 66 77
Szczecin 601 82 09 01
Warszawa 601 51 25 52
Warszawa 605 57 42 65
Warszawa 605 09 22 98
Wroc!aw 601 16 07 88
Wroc!aw 605 03 12 05
Zielona Góra  601 16 07 86

FAKRO Sp. z o.o. ul. W!gierska 144a, 33-300 Nowy S#cz 
Biuro Obs$ugi Klienta: tel. 18/ 444 0 400, e-mail: kontakt@fakro.pl

Fakro Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i specyfikacji 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.

www.fakro.pl

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl   

  zamówienia - tel. 697 701 156


