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POZYCJA 
FAKRO

Korzenie FAKRO to rok 1991, Nowy S!cz i ca"kowicie polski kapita".
Nied"ugo potem eksport naszych okien dachowych i schodów 
strychowych przyczyni" si# do skokowego wzrostu produkcji 
i umo$liwi" b"yskawiczny rozwój firmy.

Po przesz"o trzydziestu latach Grupa FAKRO 
jest wiceliderem %wiatowego rynku okien dachowych, 
posiadaj!c w nim oko"o 15% udzia"u!

w bran$y stolarki otworowej zdefiniowana jest przez produkcj# 
najwy$szej jako%ci okien dachowych.
Montowane w dachu okna po"aciowe nieustannie nara$one s! na 
ekstremalne warunki atmosferyczne. Ich konstrukcja i wykonanie musz! 
spe"nia& zawsze najwy$sze wymagania pod wzgl#dem jako%ci,
szczelno%ci, trwa"o%ci, komfortu obs"ugi i estetyki.
Od trzydziestu lat dostarczamy okna dachowe drewniano-aluminiowe 
odbiorcom na ca"ym %wiecie.

Ogromne do!wiadczenie w tworzeniu okien z drewna i aluminium 
pozwoli"o nam na przeniesienie naszej wiedzy i warto!ci na okna 
fasadowe INNOVIEW.
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Grupa FAKRO zatrudnia ponad 4000 osób. To 11 spó"ek produkcyjnych oraz 17 dystrybucyjnych.
Zlokalizowane s! w Europie i Ameryce. Poprzez rozbudowan! sie& dystrybucji, nasze produkty dost#pne s!
w ponad 50 krajach %wiata - wsz#dzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na okna dachowe. 
W centrum badawczo-rozwojowym FAKRO ponad 100 in$ynierów przekszta"ca idee w innowacyjne rozwi!zania  
i nowe produkty. Innowacyjno%& to DNA FAKRO i g"ówny motor rozwoju. To filozofia nieszablonowego my%lenia,  
które sprawia, $e nowe rozwi!zania rozszerzaj! funkcjonalno%& i podnosz! jako%& produktu. 
Firma FAKRO jest autorem ponad stu osiemdziesi#ciu zg"osze' patentowych. Do wielu krajów %wiata eksportuje nie tylko 
okna dachowe czy pionowe, ale tak$e rozwi!zania i my%l twórcz! polskich in$ynierów kreuj!c wizerunek Polski na %wiecie.
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FAKRO zmienia koncepcj# wn#trza. Daje mo$liwo%& przemiany tradycyjnego podzia"u: DOM to nie tylko to, co jest 
w %rodku, a pozostaje odr#bne od tego, co na zewn!trz.  FAKRO korzysta z nowoczesnych rozwi!za' po to, by dawa& 
mo$liwo%& tworzenia wn#trz otwartych na otaczaj!cy %wiat.

MARKA INNOVIEW 
NOWE SPOJRZENIE 
NA DOMOW! PRZESTRZE"
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Okna pionowe INNOVIEW 
zosta"y wyró$nione presti$ow! nagrod! 
„ICONIC AWARDS 2018: Innovative Architecture - Best of Best”.
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WIELKOWYMIAROWE 
DRZWI I OKNA 

ZMIENIAJ! 
POSTRZEGANIE

PRZESTRZENI 
MIESZKALNYCH

Okna FAKRO otwieraj! nowe spojrzenie na przestrze' wewn!trz 
domu. Dzi#ki szerokiemu wachlarzowi formatów i kszta"tów okien 

FAKRO INNOVIEW mo$esz my%le& inaczej o wystroju wn#trza. 
Mo$esz z rozmachem wykorzysta& perspektyw#, widok i charakter 

otoczenia jako integralny element koncepcji wystroju.
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Okna INNOVIEW to przede wszystkim niesamowity widok, który codziennie odkrywa wi#cej... (wiat widziany przez 
okna Twojego domu jest bardziej ekscytuj!cy, ni$ móg"by% przypuszcza&. Wystarczy dobrze si# przyjrze&.

ZOBACZ 
WI#CEJ
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1. WEJD) NA WWW.FAKRO.PL/INNOVIEW
LUB ZESKANUJ KOD QR.

2. POBIERZ I ZAINSTALUJ APLIKACJ*.

3. URUCHOM APLIKACJ* I NAKIERUJ
TELEFON NA ZDJ*CIE.

4. ZOBACZ WI*CEJ!
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Innowacyjne po"!czenie drewna  
i aluminium w produktach INNOVIEW 

to in$ynieria jutra, któr! mo$esz cieszy& 
si# ju$ dzi%. To widok za oknem,  
który za ka$dym razem ods"ania  

przed Tob! wi#cej.

IDEALNE
PO$%CZENIE
DREWNA
I ALUMINIUM
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Zespó" in$ynierów FAKRO we wspó"pracy 
z liderami rynku oku& i aluminium przygotowa" 
zaawansowan! technologi# "!czenia profili 
aluminiowych z drewnem, dzi#ki której powsta"y 
okna charakteryzuj!ce si# wyj!tkow! powierzchni!  
i w"a%ciwo%ciami.

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

Magdalena Dziegieć



OKNA DREWNIANO- ALUMINIOWE, 
W PRZECIWIE+STWIE DO OKIEN 
DREWNIANYCH NIE WYMAGAJ, 
RENOWACJI. 

/   9

Aluminiowa ok"adzina pozwala na odizolowanie drewnianego profilu okna od niekorzystnego 
wp"ywu czynników zewn#trznych gwarantuj!c wysok! odporno%& okien INNOVIEW na 
ekstremalne warunki atmosferyczne.
Naturalne drewno od wewn!trz pomieszczenia zapewnia ciep"y klimat wn#trza 
oraz najwy$sz! estetyk#.
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TRWA#O$%
Okna na d"ugie lata

Innowacyjne po"!czenie drewnianej ramy z aluminiow! ok"adzin!  
to zapowied- nie tylko nowego trendu w architekturze, ale tak$e 

zwi#kszenie trwa"o%ci okien pionowych. Zastosowana technologia 
oraz odpowiednie materia"y pozwalaj! na d"ugoletnie u$ytkowanie 

okien drewniano-aluminiowych bez konieczno%ci konserwacji.
Najnowocze%niejsze okucia firmy Siegenia umo$liwiaj! bezawaryjne 

korzystanie z okien przez wiele lat. 

BEZPIECZE"STWO 
Dom to oaza spokoju i bezpiecze'stwa

Dzi#ki najnowocze%niejszemu systemowi oku&, które posiadaj!
w"a%ciwo%ci antyw"amaniowe w klasie RC1 w standardzie, wszystkie

okna INNOVIEW maj! podwy$szon! odporno%& na w"amanie  
i zapewniaj! to, co w twoim domu najwa$niejsze

– poczucie spokoju i bezpiecze'stwa. Mo$liwe jest tak$e wykonanie
okien z wi#ksz! ilo%ci! zabezpiecze' antyw"amaniowych 

w klasie RC2.

ZALETY
OKIEN 

INNOVIEW
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ENERGOOSZCZEDNO$%
Ciep"o w domu

Okna i drzwi INNOVIEW, oprócz spektakularnego widoku charakteryzuj! si# równie$ bardzo dobrymi
parametrami energooszcz#dno%ciowymi. Okna musz! chroni& przed stratami ciep"a, a decyduj!cym elementem
jest pakiet szybowy. Okna INNOVIEW dost#pne s! z pakietem dwu-, a nawet trzykomorowym. Wraz ze
wzrostem komór w pakiecie szybowym wzrasta równie$ grubo%& drewnianej ramy poprawiaj!c parametry
energooszcz#dno%ciowe okien.
 

KOMFORT 
Obs"uga okna to przyjemno%&

Najnowocze%niejsze rozwi!zania oku& gwarantuj! wygodn! obs"ug# okien. 
Wdro$one rozwi!zania pozwalaj! na d"ugoletnie, bezawaryjne u$ytkowanie okien, 
a system ten doceni ka$dy u$ytkownik.

SZCZELNO$%
Okna odporne na ekstremalne warunki atmosferyczne

W oknach zastosowano poczwórny system uszczelnienia.
Rozwi!zania techniczne zewn#trznych uszczelek
gwarantuj!, $e podczas opadów woda
nie przedostanie si# do wn#trza
i nie ma bezpo%redniego kontaktu z drewnian! konstrukcj!.

ESTETYKA
Pi#kno w domu i na zewn!trz

Nowoczesne wzornictwo i ró$norodne kolory 
gwarantuj! dopasowanie okien i drzwi INNOVIEW  
do rozmaitych bry", tekstur i otoczenia. 
To najnowsze rozwi!zania techniczne i technologiczne, 
które tworz! idealn! harmoni#.  Dobre wzornictwo 
przetrwa lata. Okna INNOVIEW to idealne 
po"!czenie estetyki, funkcjonalno%ci i ergonomii. 
Ka$dy element, pocz!wszy od drewna, aluminium 
a na klamce ko'cz!c, jest dopracowany 
pod wzgl#dem wzorniczym tworz!c unikatowy 
i bardzo estetyczny produkt.
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INDYWIDUALNE 
ROZWI%ZANIE
„Okna szyte na miar#”
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Do ka$dego budynku mo$na dobra& indywidualne i spersonalizowane produkty, które nadaj!  wn#trzu 
wyj!tkowy charakter i idealnie wpasuj! si# w bry"# obiektu podkre%laj!c oryginalny charakter domu. 

Zastosowanie trzech typów ok"adziny aluminiowej, trzech typów drewna, dwóch rodzajów zako'czenia profilu 
drewnianego, oraz ogromny wybór z palety kolorystycznej (odr#bnie dla cz#%ci zewn#trznej i wewn#trznej okna) 
pozwalaj! na stworzenie niezliczonej liczby kombinacji.
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WYSELEKCJO-
NOWANE
DREWNO
Drewno, ze wzgl#du na swe zalety i w"a%ciwo%ci, od wielu stuleci u$ywane jest w budownictwie jako trwa"y 
oraz ekologiczny budulec. Wykorzystanie drewna w stolarce budowlanej zapewnia wysok! termoizolacyjno%& 
oraz odpowiedni! sztywno%& konstrukcji nawet przy du$ych rozmiarach przeszkle'.
Drewniane okna i drzwi zapewniaj! mi"y i przytulny klimat oraz wysok! estetyk# wn#trza. Samo drewno wprowadza 
we wn#trzu przyjazny element naturalnego %rodowiska, które jest bliskie ka$demu cz"owiekowi.

EGZOTYCZNESOSNOWED*BOWE
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RODZAJE DREWNA 
Trzy rodzaje drewna daj! swobod# w wyborze i indywidualnej kompozycji w"asnego domu.

Drewno meranti 
– wysoka trwa"o%& i odporno%& na 
dzia"anie wilgoci.

Drewno d'bowe 
- du$a twardo%& oraz wysoka 
odporno%& na %cieranie.  

Drewno sosnowe 
- wysoka izolacyjno%&, trwa"o%& 
i odporno%& na dzia"anie wilgoci.
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KSZTA#T PROFILI DREWNA
Dwa warianty zako'czenia wewn#trznej cz#%ci skrzyd"a umo$liwiaj! indywidualny dobór okien do charakterystyki 
pomieszczenia:

NARO(NIKI 
okien "!czone na czopy. Takie po"!czenie 
daje konstrukcji dodatkow! sztywno%&, 
pewno%& po"!czenia i d"ugoletni! trwa"o%&.

Profil drewniany Classic 
- lekki skos o nachyleniu 12° zapewnia mi#kk! i "agodn! lini# 
drewna. Nachylenie skosu jest identyczne jak w oknach dachowych 
FAKRO, co umo$liwia stosowanie akcesoriów wewn#trznych FAKRO  

NARO.NIKI SKRZYDE/ /,CZONE S, 
Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII 
CZOPOWANIA. /,CZENIE DREWNA 
T, TECHNIK, ZDECYDOWANIE 
PODNOSI JAKO(0 I TRWA/O(0 
PO/,CZENIA. 

Profil drewniany Regular 
- prosty a przez to bardzo nowoczesny profil, 
który idealnie sprawdzi si# we wn#trzach  
z wi#ksza doz! nowoczesnego designu.   
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ESTETYKA 
I KOLORY
Technologia umo$liwia przygotowanie drewna w ró$nych kolorach. Pe"na paleta RAL w dwóch typach
po"ysku: mat i satyna, w po"!czeniu ze specjalnie zaprojektowanymi strukturami kryj!cymi (w tym warstwy
drewnopodobne) pozwala na pe"n! swobod# w projektowaniu okna.
Nowoczesne kolory i wybarwienia zapewniaj! wybór charakteru pomieszczenia od klasycznego 
do bardzo nowoczesnego.
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PRZYK#ADOWE 
KOLORY DREWNA

. 
IDEALNIE JEDNOLITA POWIERZCHNIA 
DREWNA BEZ WIDOCZNYCH 
MIKROWCZEPÓW.
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MERANTI
ERDBRAUN

D!B
OLEJOWANY

D!B
BEZBARWNY MAT

SOSNA
SEPIA

SOSNA
CONCRETE GREY

SOSNA
FOREST GREEN
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TRWA$A 
OK$ADZINA
ALUMINIOWA   
Ok!adzina aluminiowa posiada bardzo wysok" odporno#$ na czynniki
zewn%trzne. Wykonana jest z najwy&szej jako#ci surowca co sprawia,
&e jest trwa!a, !atwa w utrzymaniu i bardzo estetyczna. Chroni drewniany
rdze' okna przed zmiennymi czynnikami atmosferycznymi co przyczynia si%
do zdecydowanie zwi%kszonej trwa!o#ci okien i eliminuje ca!kowicie
konieczno#$ konserwacji stolarki. Dodatkowym atutem jest zwi%kszenie
wytrzyma!o#ci i sztywno#ci ca!ej konstrukcji.
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ZA
GNIATANE dopasowane elem

enty z w
idocznym !"czeniem

RODZAJE 
PO#!CZE" 
NARO(Y

SPAWANE NARO.A ALUMINIUM
(BEZ WIDOCZNYCH SPOIN)
ZAPEWNIAJ, JEDNOLIT,
POWIERZCHNI* OK/ADZINY. 

SP
A

W
A

N
E 

br
ak

 w
ido

czn
ego po!"czenia w naro&ach ok!adziny aluminiowej
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WARIANTY PROFILI ALUMINIOWYCH 
G"ówn! cech! i wyró$nikiem okien INNOVIEW jest kszta"t zewn#trznej ok"adziny aluminiowej -
dost#pna w trzech wariantach: SOFT, MODERN i PURE.

SOFT MODERN PURE
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WYBRANE, UNIKALNE KOLORY 
DOST*PNE W OFERCIE.  

PRZYK#ADOWE 
KOLORY ALUMINIUM   
Ponad 250 kolorów z palety RAL i wiele kolorów specjalnych zapewnia
swobodny dobór kolorystyki do indywidualnego charakteru budynku.
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RAL 9005 RAL 9007 RAL 8019 RAL 7016 RAL 9003 RAL 9016
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SOFT 
– klasyczny kszta!t zewn%trznego profilu skrzyd!a. Wzór spotykany w wielu rozwi"zaniach. Mi%kka i delikatna 
linia profilu idealnie wpisuje si% zarówno w klasyczn" jak i bardziej nowoczesn" architektur%. Pod wzgl%dem 
konstrukcyjnym profil SOFT dost%pny jest w najwi%kszej liczbie wariantów, spo#ród wszystkich oferowanych 
systemów. Cechuje go wysoka funkcjonalno#$ i estetyka, a jego parametry u&ytkowe pozwalaj" na wszechstronne 
i uniwersalne  zastosowanie.

SOFT 68 mm 78 mm 92 mm

Wysoko%& ok"adziny aluminiowej (e) 66 mm / 86 mm / 96 mm

G"#boko%& 
o%cie$nicy

Drewno (a) 68 mm 78 mm 92 mm

Drewno + aluminium (b) 87 mm 97 mm 111 mm

G"#boko%& 
skrzyd"a

Drewno (c) 69 mm 79 mm 93 mm

Drewno + aluminium (d) 88 mm 98 mm 112 mm

Rozmiary graniczne pojedynczej kwatery 
(nie dotyczy sta"ych szkle' i %lepych skrzyde")

305 – 1500 x 310 - 1500 mm 
305 – 1100 x 310 – 2200 mm

Wspó"czynnik przenikania ciep"a 

Uw: do 0,68 W/m2K

Wspó"czynnik izolacyjno%ci akustycznej 

Rw: do 45 dB
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MODERNMODERN 
–  nowoczesny profil skrzyd"a, który zlicowany jest z profilem ramy okiennej tworz!c wizualnie jedn! p"aszczyzn#  
z mocno zaznaczonym po%rodku rantem. 
Specjalny kszta"t skrzyd"a aluminiowego, który powoduje wysuni#cie szyby o 15 mm do przodu w stosunku do 
rozwi!za' konwencjonalnych, co umo$liwia zastosowanie szerszego pakietu szybowego przy mniejszym przekroju 
drewna. Profil MODERN to dostosowanie do nowoczesnych projektów architektonicznych oraz otwarcie si# 
na nowy design w stolarce otworowej. 
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MODERN 68 mm 78 mm 92 mm

Wysoko%& ok"adziny aluminiowej (e) 66 mm / 86 mm

G"#boko%& 
o%cie$nicy

Drewno (a) 68 mm 78 mm 92 mm

Drewno + aluminium (b) 81 mm 91 mm 105 mm

G"#boko%& 
skrzyd"a

Drewno (c) 69 mm 79 mm 93 mm

Drewno + aluminium (d) 97 mm 107 mm 121 mm

Rozmiary graniczne pojedynczej kwatery 
(nie dotyczy sta"ych szkle' i %lepych skrzyde")

305 – 1500 x 310 - 1500 mm 
305 – 1100 x 310 – 2200 mm

Wspó"czynnik przenikania ciep"a 

Uw: do 0,72 W/m2K

Wspó"czynnik izolacyjno%ci akustycznej 

Rw: do 45 dBa

c

e

b

d
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MODERN
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PUREPURE 
– forma w czystej postaci. P"aska powierzchnia aluminium tworzy prosty i bardzo nowoczesny kszta"t. 
PURE charakteryzuje si# niewidocznym z zewn!trz profilem skrzyd"a aluminiowego, czego efektem wizualnym
jest jedna rama, jak w przypadku sta"ego szklenia.
Skrzyd"o ukryte za ram! wygl!da na nieotwierane, a w rzeczywisto%ci jest w pe"ni u$ytkowe. 
Rozwi!zanie nadaj!ce budynkowi nowoczesny, minimalistyczny wygl!d.
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PURE 68 mm 78 mm 92 mm

Wysoko%& ok"adziny aluminiowej (e) 81 mm / 100 mm / 110 mm

G"#boko%& 
o%cie$nicy

Drewno (a) 68 mm 78 mm 92 mm

Drewno + aluminium (b) 81 mm 91 mm 105 mm

G"#boko%& 
skrzyd"a

Drewno (c) 69 mm 79 mm 93 mm

Drewno + aluminium (d) 87 mm 97 mm 111 mm

Rozmiary graniczne pojedynczej kwatery 
(nie dotyczy sta"ych szkle' i %lepych skrzyde")

305 – 1500 x 310 - 1500 mm 
305 – 1100 x 310 – 2200 mm

Wspó"czynnik przenikania ciep"a 

Uw: do 0,70 W/m2K

Wspó"czynnik izolacyjno%ci akustycznej 

Rw: do 45 dBa

c

e

b

d
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PURE
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ENERGO-
OSZCZ#DNE
PAKIETY
SZYBOWE

BILANS
ENERGETYCZNY
W oknach INNOVIEW mo$na zastosowa& 
energooszcz#dne pakiety szybowe, które nie 
tylko umo$liwiaj! nap"yw naturalnego %wiat"a, ale 
gwarantuj! du$! oszcz#dno%& energii cieplnej. 
Wielkowymiarowe okna pionowe s! elementem 
pasywnego nagrzewania wn#trza w s"oneczne, 
zimowe dni. Salon z du$ymi przeszkleniami od 
strony po"udniowej lub po"udniowo-zachodniej ma 
bardzo dobr! ekspozycj# na s"o'ce. W naturalny 
sposób ciep"e promienie s"o'ca nagrzewaj! 
pomieszczenie zmniejszaj!c zapotrzebowanie na 
ciep"o w budynku podczas zimowych dni.
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W pakietach szybowych zastosowano ciep"e i trwa"e ramki dystansowe TGI. Na szybach
zastosowano pow"oki niskoemisyjne, które zatrzymuj! ciep"o wewn!trz pomieszczenia. 
Przestrze' mi#dzy szybami wype"niona jest gazem szlachetnym - argonem.
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Pakiet
Dwu-

komorowy
Trzy-

komorowy

Budowa 4-18-4-18-4 4-12-4-10-4-10-4

szeroko%&  
pakietu [mm] 48 48

Ug - wspó"czynnik 
przenikania 
ciep"a [Wm2K]

0,5 0,3

g - promieniowania 
s"onecznego [%] 52,7 29

!v - transmisja
%wiat"a [%] 74,1 44

PAKIETY SZYBOWE Z 
WYKORZYSTANIEM TYLKO CIEP/YCH 
RAMEK DYSTANSOWYCH TGI. 
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DWU-
KOMOROWY 

PAKIET 
SZYBOWY

TRZY-
KOMOROWY 

PAKIET 
SZYBOWY
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Okna INNOVIEW nie zawieraj! silikonu, który z up"ywem czasu traci swoje parametry jako%ciowe i estetyczne. 
Pakiet szybowy w oknach INNOVIEW osadzony jest w drewnianej ramie skrzyd"a za pomoc! uszczelek.  
Wykonane s! one z wysoko elastycznego materia"u jakim jest z EPDM, zapewniaj!c trwa"o%&, estetyk# po"!czenia 
oraz co najwa$niejsze bardzo wysok! szczelno%& i odporno%& na zmienne czynniki atmosferyczne.
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ORN NIAGARA

SGG ALTDEUTCH SGG WATERDROP

SGG MASTER-CARRESGG SILVIT

SGG MASTER-POINTSGG WATERFALL

ORN SATINOVO SGG MIRASTAR
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PRZYK#ADOWE
STRUKTURY 

SZYB

MONTA. PAKIETU SZYBOWEGO 
W DREWNIANEJ KONSTRUKCJI 
SKRZYD/A ODBYWA SI* ZA POMOC, 
TECHNIKI „SUCHEGO SZKLENIA”. 
ZAMIAST SILIKONU 
DO USZCZELNIENIA STOSUJE 
SI* USZCZELKI. 

Nieinwazyjny i prosty sposób wymiany 
pakietu szybowego. W przeciwie'stwie 
do okien drewnianych i okien drewnianych 
z nak"adk! aluminiow!, nie ma konieczno%ci 
demonta$u listw przyszybowych  
i silikonowania. Dzi#ki zastosowaniu suchego 
szklenia i ok"adziny aluminiowej wystarczy 
zdemontowa& ok"adzin# i wymieni& 
pakiet szybowy.

Mo$liwo%& zastosowania 
szyb o wyra-nie zaznaczonej strukturze 
co zwi#ksza estetyk# okna, a tak$e 
podnosi poczucie prywatno%ci 
rozpraszaj!c widok przez szyb#.
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www.extraokno.pl                                                                                                         zamówienia - tel. 697 701 156



Specjalne )lizgi oraz podno#nik rolkowy zapewniaj" 
ka&dorazowo prawid!owe pozycjonowanie skrzyd!a  
w o#cie&nicy okna. Pozwala to na komfortowe 
zamykanie i swobodne ryglowanie oku$, zwi%kszaj"c 
tym samym ich trwa!o#$ i zapewniaj"c wieloletni" 
&ywotno#$ okna.  

Grzybek ze zintegrowan* regulacj*
wysoko)ci automatycznie dopasowuje si% do
oku$ i „zapami%tuje po!o&enie”, przez co zawsze
gwarantuje optymalne ustawienie i trwa!y system
zamykania.

NAJNOWO-
CZE&NIEJSZE 
OKUCIA

Mechanizmy zastosowane w oknach INNOVIEW  to najnowsze rozwi"zania lidera rynku oku$. 
Dostawc" rozwi"za' jest firma Siegenia  maj"ca d!ugoletnie do#wiadczenie  w bran&y oku$ okiennych. 
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OKUCIA 
OBWIEDNIOWE
Obs!uga z wielk" lekko#ci" 
ka&dego rodzaju skrzyde! 
bez wzgl%du na rozmiar.

WIELOFUNKCYJNY
NARO(NIK
W porównaniu do innych naro&ników mo&e jednocze#nie realizowa$ 
nast%puj"ce funkcje:
• zaczep uchy!u
• ryglowanie za pomoc" grzybka obrotowego
• podno#nik skrzyd!a
• blokada nieprawid!owej obs!ugi skrzyd!a.

OKUCIA SIEGENIA SAMOCZYNNIE
DOPASOWUJ,CE SI* DO
WARUNKÓW ZEWN*TRZNYCH,
GWARANTUJ, ZAWSZE  
PRAWID/OW, POZYCJ* 
RYGLOWANIA SKRZYD/A.
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ESTETYKA
Przy zamkni%tych skrzyd!ach zawiasy s" ca!kowicie ukryte,
co dodatkowo podnosi walory estetyczne okna.

KRYTA STRONA 
ZAWIASOWA 

Subtelny wygl!d krytej strony zawiasowej SIEGENIA axxent dowodzi, 
$e równie$ to co niewidoczne mo$e by& wyznacznikiem wysokiej jako%ci i stylu.

 No%no%& do 150 kg bez konieczno%ci stosowania dodatkowych elementów. 
 Kompaktowa budowa idealna do okien o niewielkich wymiarach. 

 Bezstopniowa regulacja docisku na obu zawiasach gwarantuje optymaln! szczel no%&,
 wyj!tkow! trwa"o%& i niskie zu$ycie. 

 Zawias dolny zabezpieczony jest przed zabrudzeniem 
 przez odpowiedni! os"onk#. 

 /atwa instalacja skrzyd"a w po"o$eniu otwarcia lub uchy"u. 
 Komfortowa regulacja w trzech p"aszczyznach.
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KLASYCZNA STRONA 
ZAWIASOWA 
Strona zawiasowa SIEGENIA do okien drew nianych oprócz wyj!tkowego wygl!du 
wyró$nia si# tak$e wysokim poziomem bezpiecze'stwa oraz wieloma korzy%ciami. 

  Wyj!tkowy, smuk"y kszta"t strony zawiasowej. Zawiasy górny i dolny nie wystaj! 
 poza kraw#dzie skrzyd"a, a licuj! z jego przylg!. 
 Dodatkowo wszystkie mocuj!ce je wkr#ty s! niewidoczne.

  Zakres stosowania do 150 kg przy iden tycznych wymiarach zawiasów. 
  Zawias wy"o$ony tworzywem zmniejszaj! cym tarcie. 
  Zintegrowany ogranicznik otwarcia okna. 
  Zabezpieczenie antyw"amaniowe w pozy cji uchy"u. 
  Mo$liwo%& zastosowania os"onek lub lakierowania.
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ESTETYKA
Zawiasy nie wystaj" poza kraw%dzie skrzyd!a licuj"c si% 
z przylg", a wkr%ty zakryte s" przez zawiasy.
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NAJNOWO-
CZE&NIEJSZE 
OKUCIA

 RC2

OKUCIA W KLASIE BEZPIECZE"STWA 
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RC1

Najnowocze#niejszy system oku$ sprawia, &e wszystkie okna INNOVIEW wykonane s" w klasie
bezpiecze'stwa RC1. Takie rozwi"zanie gwarantuje podwy&szone bezpiecze'stwo
u&ytkowe i antyw!amaniowe okien. Mo&liwe jest tak&e wykonanie okien
z wi%ksza ilo#ci" zabezpiecze' antyw!amaniowych w klasie RC2.

Wszystkie drzwi przesuwne INNOVIEW maj" podwy&szon" odporno#$ na w!amanie
i zapewniaj" to, co w twoim domu najwa&niejsze – poczucie spokoju i bezpiecze'stwa.
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OKNA W STANDARDZIE 
WYPOSA.ONE S, W ZACZEPY 
ANTYWYWA.ENIOWE 
ODPOWIADAJ,CE STANDARDOWI 
KLASY ODPORNO(CI NA W/AMANIE 
RC1. MO.LIWO(0 ROZBUDOWY 
DO KLASY ODPORNO(CI RC2.

ZACZEP 
ANTYW#AMANIOWY

 Wysoki poziom zabezpiecze'.
 Komfort u$ytkowania dzi#ki zastosowaniu podno%nika rolkowego. 
 W po"!czeniu z grzybkami obrotowymi zapewnia "atw! obs"ug# okna. 
 Odporny na zu$ycie. 
 Atrakcyjny wygl!d zaczepów antyw"amaniowych. Jednolity wygl!d z pozosta"ymi   

 elementami ramowymi dzi#ki identycznej d"ugo%ci.
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Widoczny element ka$dego okna. Ergonomia, nowoczesny 
design oraz mo$liwo%& wyboru odpowiedniego koloru 
uzupe"ni kompozycj# ca"o%ci wygl!du okna. 

KLAMKA
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LUXEMBURG 
HOPPE

ATLANTA 
HOPPE

AMSTERDAM
HOPPE

F1 F1 F1F4 F4 F9F9 F9
RAL 
8707

RAL 
8707

RAL 
9016

RAL 
9016
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TECHNOLOGIA SECUSTIC® 
W KLAMKACH HOPPE. 
OPATENTOWANY MECHANIZM 
BLOKUJ,CY, KTÓRY STANOWI 
ZINTEGROWANE ZABEZPIECZENIE, 
UTRUDNIAJ,CE OTWARCIE OKNA 
OD ZEWN,TRZ. 
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SI-LINE SIEGENIA

TOULON 
HOPPE

AUSTIN
HOPPE

F1 / EV1 - srebrna
F4 - z"ota
F9 - tytanowa jasna
C33 - stare z"oto

F1

F4 F9 EV1 C33
RAL

8019
RAL

9003

F1F9 F4 F9
RAL 
8707

RAL 
8707

RAL 
9016

RAL 
9016
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DANE
TECH-
NICZNE
SYSTEMY
DREWNIANO-ALUMINIOWE

SOFT
RAMA WEWN!TRZNA Drewno Sosna / D"b / Meranti (egzotyczne)

GRUBO#$ PRZEKROJU DREWNA  68 mm, 78 mm, 92 mm

WARIANTY 
ZAKO%CZENIA DREWNA

CLASSIC   
REGULAR

KONSTRUKCJE 
MO&LIWE DO WYKONANIA

• Okno rozwierno-uchylne 
• Okno sta'e 
• Okno 'ukowe 
• Okna wieloskrzyd'owe ze s'upkiem sta'ym
• Okna wieloskrzyd'owe ze s'upkiem ruchomym 
• Szprosy konstrukcyjne 
• Drzwi balkonowe z niskim progiem aluminiowym 
• Drzwi uchylno-przesuwne PSK 
• Drzwi podnoszono-przesuwne HST

GI!CIE PROFILI SKRZYD(A I RAMY: Rmin = 550 mm

RAMA ZEWN!TRZNA Ok'adzina aluminiowa o wysokiej wytrzyma'o)ci

(*CZENIE NARO&NIKA SPAWANE 
ZAGNIATANE

WYSOKO#$ OK(ADZINY NA O#CIE&NICY 66 mm, 86 mm (standard), 96 mm

OKUCIA SIEGENIA AXXENT KRYTA STRONA ZAWIASOWA,
SIEGENIA KLASYCZNA STRONA ZAWIASOWA

KLASA BEZPIECZE%STWA OKU$ RC1 W STANDARDZIE 
RC2

ILO#$ USZCZELEK 4

RODZAJ PAKIETU SZYBOWEGO DWUKOMOROWY 
(TRZY SZYBY)

TRZYKOMOROWY 
(CZTERY SZYBY)

GRUBO#$ PAKIETU SZYBOWEGO 36-64 mm 48-64 mm

Wspó'czynnik przenikania szyby Ug 0,5 W/m2K 0,3 W/m2K

Wspó'czynnik przenikania okna Uw 0,82 W/m2K 0,68 W/m2K

Wspó'czynnik izolacji akustycznej okna Rw do 45dB do 45dB
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Drewno Sosna / D"b / Meranti (egzotyczne)

 68 mm, 78 mm, 92 mm

CLASSIC
REGULAR

• Okno rozwierno-uchylne 
• Okno sta'e 
• Okno 'ukowe 
• Okna wieloskrzyd'owe ze s'upkiem sta'ym
• Okna wieloskrzyd'owe ze s'upkiem ruchomym 
• Szprosy konstrukcyjne 
• Drzwi balkonowe z niskim progiem aluminiowym 
• Drzwi uchylno-przesuwne PSK 
• Drzwi podnoszono-przesuwne HST

Rmin = 360 mm

Ok'adzina aluminiowa o wysokiej wytrzyma'o)ci

SPAWANE
ZAGNIATANE

66 mm, 86 mm (standard)

SIEGENIA AXXENT KRYTA STRONA ZAWIASOWA,
SIEGENIA KLASYCZNA STRONA ZAWIASOWA

RC1 W STANDARDZIE
RC2

4

DWUKOMOROWY 
(TRZY SZYBY)

TRZYKOMOROWY (CZTERY 
SZYBY)

36-64 mm 48-64 mm

0,5 W/m2K 0,3 W/m2K

0,85 W/m2K 0,72 W/m2K

do 45dB do 45dB

Drewno Sosna / D"b / Meranti (egzotyczne)

 68 mm, 78 mm, 92 mm

CLASSIC
REGULAR

• Okno rozwierno-uchylne 
• Okno sta'e 
• Okna wieloskrzyd'owe ze s'upkiem sta'ym
• Okna wieloskrzyd'owe ze s'upkiem ruchomym 
• Szprosy konstrukcyjne 
• Drzwi balkonowe z niskim progiem aluminiowym 
• Drzwi uchylno-przesuwne PSK 
• Drzwi podnoszono-przesuwne HST

-   

Ok'adzina aluminiowa o wysokiej wytrzyma'o)ci

SPAWANE
ZAGNIATANE

81 mm, 100 mm, 110 mm (standard)

SIEGENIA AXXENT KRYTA STRONA ZAWIASOWA
SIEGENIA KLASYCZNA STRONA ZAWIASOWA

RC1 W STANDARDZIE
RC2

4

DWUKOMOROWY 
(TRZY SZYBY)

TRZYKOMOROWY (CZTERY 
SZYBY)

36-64 mm 48-64 mm

0,5 W/m2K 0,3 W/m2K

0,83 W/m2K 0,70 W/m2K

do 45dB do 45dB

MODERN PURE
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DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNE 
INNOVIEW HST
Drzwi wielkopowierzchniowe to nowy trend w budownictwie zmieniaj!cy postrzeganie przestrzeni mieszkalnych. 
Mo$liwo%ci jakie stwarzaj! s! nieocenione, a percepcja przebywania w budynku znacz!co si# zmienia. 
Wykonanie wielkich przeszkle' ca"kowicie u$ytkowych, "atwo otwieranych, bezpiecznych i bardzo estetycznie 
wykonanych wprowadza do naszego $ycia dodatkow! warto%&. Blisko%& z otoczeniem, natur!, 
przenikanie si# wn#trza budynku z jego otoczeniem. Du$e przeszklenia to spektakularne widoki i mo$liwo%& 
podgl!dania otaczaj!cych nas „$ywych obrazów” za oknem.

DRZWI
WIELKO-
POWIERZCHNIOWE
Zwyk"e okna zatrzymuj! ciep"o w domu i wpuszczaj! do niego %wiat"o. Okna INNOVIEW oferuj! korzy%& dodatkow!, 
pozwalaj! na projektowanie unikalnych wn#trz, w których estetyka  i klimat otoczenia zostaje w pe"ni wykorzystana 
dla budowy unikalnego charakteru wn#trza.
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DRZWI
WIELKO-
POWIERZCHNIOWE

DRZWI WIELKOPOWIERZCHNIOWE 
POZWALAJ, WYDOBY0 WI*CEJ 
Z JAKO(CI I KOMFORTU .YCIA 
NA CO DZIE+.

Drzwi 
podnoszono-przesuwne 
mimo swoich gabarytów s! 
niezwykle komfortowe 
w u$ytkowaniu, 
a olbrzymie przeszklenia 
wpuszczaj! do wn#trza 
jeszcze wi#cej promieni 
s"onecznych. Otwarte
i podczas otwierania nie 
zabieraj! miejsca 
w pomieszczeniu. 
Zwi#kszaj! wizualn! 
przestrze' pomieszczenia. 
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KOMFORTOWA
OBS#UGA
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Drzwi INNOVIEW to po"!czenie drewna 
i aluminium. W"a%nie taka konstrukcja 
zapewnia unikaln! trwa"o%& i sztywno%&. 
Dzi#ki takiemu zestawieniu materia"ów 
mo$liwe jest wykonanie drzwi o bardzo 
du$ych rozmiarach. Konstrukcja odporna 
jest na ekstremalne czynniki zewn#trzne, 
zachowuj!c swoje rozmiary, parametry 
i w"a%ciwo%ci zarówno przy ekspozycji na 
pra$!ce s"o'ce czy wielki mróz.     
- Schemat A: 6 000 x 2 800 mm 
- Schemat C: 12 000 x 2 800 mm
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DU(E ROZMIARY

Drzwi INNOVIEW HST 
otwierane elektrycznie 
Nap#dzany elektrycznie 

mechanizm otwiera, zamyka 
i rygluje skrzyd"a, przesuwaj!c 

szklane tafle do $!danej pozycji. 
Obs"uga odbywa si# wygodnie przy 

u$yciu pilota zdalnego sterowania 
lub przycisku na skrzydle. Idealne 

rozwi!zanie dla ceni!cych najwy$szy 
komfort. Rozwi!zanie pozwala na obs"ug# 

jedno- i dwuskrzyd"o wych konstrukcji 
podnoszono-przesuwnych o wadze do 400 kg. 

Niski próg gwarantuje przej%cie bez barier, 
za% programowana funkcja mikrowentylacji 

zapewnia dobry klimat w pomieszczeniu.
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MO.LIWO(0 WYKONANIA 
KONSTRUKCJI  O OGROMNYCH 
ROZMIARACH.

MO.LIWO(0 ELEKTRYCZNEGO 
STEROWANIA 
WILEKOGABARYTOWYMI 
SKRZYD/AMI.

2,80m
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ZASUWNICA 
HAKOWA 
Nowa zasuwnica hakowa zapewnia bezpiecze'stwo, 
szczelno%& i niezawodno%& funkcjonowania drzwi 
podnoszono-przesuw nych przy jednoczesnym zachowaniu 
atrakcyjnej wizualnie for my. W pozycji otwartej haki ca" 
kowicie chowaj! si# w skrzydle, co z jednej strony decyduje 
o eleganckim wygl!dzie, a z drugiej strony, z uwagi na 
brak wystaj!cych elementów, zwi#ksza bez piecze'stwo. 
Haki wyposa$one s! w funkcj# blokady, która unie mo$liwia 
otworzenie skrzyd"a od zewn!trz, co zapewnia ochron# 
antyw"amaniow! klasy RC2 wg EN 1627ff  ju$ w wersji 
podstawowej oku&.

SYSTEM 
SOFT CLOSE 
to unikalne mechaniczne rozwi!zanie, które 
wyhamowuje ruch skrzyd"a w ko'cowej fazie 
pracy, a nast#pnie "agodnie dociska je do ramy 
drzwi przesuwnych. Ogranicza do minimum ryzyko 
przytrza%ni#cia podczas zamykania drzwi. 

Mechanizm przesuwu to atrakcyjne wizualnie 
rozwi!zanie dla wymagaj!cych. Ca"kowicie ukryta 
w profi lu szyna prowadz!ca zapewnia wyj!tkowo 
komfortow! obs"ug#, "!cz!c p"ynny ruch przesuwny 
z ciekawym, designerskim wygl!dem.

UNIKATOWE 
ROZWI%ZANIA
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NISKI PRÓG 
ECO PASS
Niski próg zdecydowanie u"a twia przemieszczanie si# mi#dzy wn#trzem 
pomiesz czenia a tarasem. Próg ma wysoko%& zaledwie 5 mm, co umo$liwia 
swobodne przemieszczanie si# w obie strony oraz w pe"ni bezproblemowe 
korzystanie zarówno z wn#trza budynku jak i z tarasu.
10 komorowy profil niskiego progu ECO PASS spe"nia wymagania obowi!zuj!cego 
rozporz!dzenia o oszcz#dzaniu energii, co przynosi korzy%ci pod wzgl#dem 
efektywno%ci energetycz nej.  

WÓZKI JEZDNE 
HS 400 COMPACT
Drzwi podnoszono-przesuwne, mimo swoich gabarytów, s! niezwykle komfortowe 
w u$ytkowaniu. Nowatorska konstrukcja wózka jezd nego oferuje wysoki komfort 
u$yt kowania, dzi#ki optymalnemu roz "o$eniu obci!$e' na o%miu rolkach jezdnych, 
a tym samym zapewnia wyj!tkowo lekkie przesuwanie skrzy d"a. 
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ZESKANUJ KOD 
I ZOBACZ FILM
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Rozwini#cie koncepcji drzwi HST. To unikatowy produkt na rynku, w którym dzi#ki specjalnym rozwi!zaniom 
technicznym, skrzyd"a sta"e s! szklone bez ramy. Takie rozwi!zanie zwi#ksza pole widzenia, a granica mi#dzy wn#trzem 
a otoczeniem wr#cz zanika. 

Drzwi te posiadaj! wszystkie najnowsze rozwi!zania zintegrowane w jednym produkcie, daj!c tym samym niespotykan! 
jako%& i komfort obs"ugi. Mimo swoich gabarytów s! niezwykle komfortowe w u$ytkowaniu, a olbrzymie przeszklenia 
wpuszczaj! do wn#trza jeszcze wi#cej promieni s"onecznych.

Drzwi podnoszono-przesuwne HST-Sky 
zaprojektowane i wykonane w nowoczesnym wzornictwie zosta"y 
wyró$nione presti$ow! nagrod! Red Dot Award.

DRZWI PODNOSZONO - PRZESUWNE 
INNOVIEW HST-SKY

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                         zamówienia - tel. 697 701 156
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BEZRAMOWE SKRZYD/A STA/E 
ZWI*KSZAJ, POWIERZCHNI* 
PRZESZKLENIA I POLE WIDZENIA.

Pakiet szybowy w skrzydle sta"ym osadzony jest bezpo%rednio w progu i profilach o%cie$nicy 
drzwi przesuwnych, dzi#ki czemu ich powierzchnia jest w pe"ni wykorzystana do do%wietlenia 
wn#trza pomieszczenia. 

Magdalena Dziegieć
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DRZWI 
UCHYLNO - PRZESUWNE 
INNOVIEW PSK
Drzwi uchylno-przesuwne PSK oprócz funkcji przesuwu posiadaj! tak$e mo$liwo%& uchy"u,
co pozwala na swobodne wietrzenie pomieszczenia przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpiecze'stwa.
Kszta"t ramy aluminiowej, jak i samego profilu drewna, pozwala na idealne wkomponowanie drzwi uchylno-
przesuwnych z innymi drewniano-aluminiowymi systemami okiennymi.
Konstrukcja ta podczas otwierania, jak i w pozycji otwartej, nie zabiera przestrzeni wewn!trz, a wr#cz przeciwnie 
- dzi#ki niej pomieszczenie wydaje si# przestronniejsze. 

Rozbudowana paleta kolorów i kszta"tów ramy aluminiowej pozwala na stworzenie praktycznie nieograniczonej 
liczby kombinacji.

Magdalena Dziegieć
www.extraokno.pl                                                                                                         zamówienia - tel. 697 701 156
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NAJNOWOCZE(NIEJSZY 
SYSTEM OKU0 DO DRZWI  
UCHYLNO-PRZESUWNYCH 
SIEGENIA PSK PLUS, POZWALA 
NA KOMFORTOW, OBS/UG* 
SKRZYDE/ O WADZE DO 200 KG.

Magdalena Dziegieć
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WYBRANE
KOLORY DREWNA

BEZBARWNY MAT

NUTTREE

OLEJ

ERDBRAUN SANDBRAUN

DREWNO SOSNOWE

DREWNO D&BOWE

DREWNO MERANTI

BEZBARWNY MAT

FOREST GREEN

CREAM

RAL 7023

CONCRETE GREY

RAL 7016

RAL 7022

WALNUT

IVORY

Magdalena Dziegieć
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PRZYK#ADOWE KOLORY 
OK#ADZINY ALUMINIOWEJ

RAL 1013

RAL 7012

RAL 7030

RAL 1035

RAL 7016

RAL 7042 RAL 8003

RAL 9005 RAL 9007 RAL 9016RAL 9003

RAL 8019

RAL 5014

RAL 7022

RAL 3005

RAL 7021

* dost#pne równie$ strukturalne pow"oki FS

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



MARKIZY 
DO OKIEN 
FASADOWYCH 

OCHRONA PRZED NAGRZEWANIEM
Markizy montowane na oknach fasadowych w znacznym stopniu podnosz! komfort przebywania w budynku podczas 
upalnych dni. Markizy absorbuj! promienie s"oneczne ju$  przed szyb! i emituj! ciep"o na zewn!trz chroni!c w ten 
sposób przed nagrzewaniem wn#trza.

ENERGOOSZCZ&DNO$%
Markiza ogranicza zu$ycie energii w urz!dzeniach klimatyzacyjnych, nie musimy p"aci& wysokich rachunków za energie 
elektryczn!. 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.

POPRAWA ERGONOMII 
Z zaci!gni#t! markiz! rozk"ad nat#$enia %wiat"a w pomieszczeniu jest równomierny i zdecydowanie bardziej przyjazny 
dla ludzkich oczu. Nie wyst#puj! szkodliwe refleksy podczas pracy przy komputerze czy ogl!dania telewizji, dlatego 
markizy bardzo przydatne s! w pomieszczeniach, w których pracujemy lub wypoczywamy.

Seria INNOVIEW charakteryzuje si# najwy$sz! jako%ci!, bezpiecze'stwem,
komfortem i estetyk!, a tak$e gwarancj! harmonii z pozosta"ymi produktami z serii. 
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MARKIZY DO 8 RAZY SKUTECZNIEJ 
CHRONI, WN*TRZA DOMÓW PRZED 
NAGRZEWANIEM NI. POWSZECHNIE 
STOSOWANE ROLETY WEWN*TRZNE. 

MARKIZOLETA
ma specjalnie odchylan! belk#, która 
tworzy ma"y daszek nad cz#%ci! okna. Dzi#ki 
materia"owi o g#stym splocie chroni wn#trze 
przed nagrzaniem. Umo$liwia równie$ "atwy 
dost#p do parapetu i zapewnia widok na 
zewn!trz.
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WIDOK 
NA ZEWN!TRZ

Markizy skutecznie zacieniaj! wn#trze, przy 
jednoczesnym zapewnieniu widoczno%ci 
na zewn!trz. Nie ma  potrzeby w"!czania 

o%wietlenia, jak to mo$e by& w przypadku 
zaci!gni#cia  rolet wewn#trznych czy 

zewn#trznych. Markiza ma prze%wit, który 
nie zas"ania widoku na zewn!trz, a z drugiej 
strony zapewnia nam prywatno%& chroni!c 

przed wzrokiem s!siadów.

Magdalena Dziegieć
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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. FO
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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


