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DBAMY 
O ŚRODOWISKO 

NATURALNE

CZERPIĄC

Jednym z ważniejszych celów branych pod uwagę podczas 
konstruowania produktów jest ich wpływ na naturę. Z tego 

względu produkty FAKRO są energooszczędne i bezpieczne 
przyczyniając się do ochrony nieodnawialnych zasobów natural-

nych Ziemi. Nasza odpowiedzialność za środowisko to także 

pozyskiwanie surowców, głównie drewna, z lasów o planowanej 
gospodarce leśnej, wykorzystywanie w procesie produkcji natu-
ralnych, ekologicznych produktów oraz racjonalna gospodarka 
odpadami.

3www.fakro.pl 3www.fakro.pl

z doświadczenia kreujemy lepszą, bardziej doskonałą przyszłość. Tworząc nasze produkty 
bierzemy pod uwagę te wartości, które kształtują nasze życie. Wyznaczając najwyższe 
standardy staramy się mobilizować innych. Zmieniamy punkt widzenia tworząc innowa-
cje, które pomagają żyć wygodniej. Dzięki naszym produktom życie nabiera jakości.



Z uwagi na szczelność sto-
larki otworowej stosowanej 
w nowoczesnym budowni-
ctwie mogą pojawiać się 
problemy z prawidłową 
wentylacją, co może powo-
dować kondensację pary 

wodnej w pomieszczeniach. 
W celu ograniczenia tego 
zjawiska, w oknach FAKRO 
stosowane są różnego 
rodzaju nawiewniki. Auto-
matyczny nawiewnik V40P 
o wydajności do 52m3/h 

(wartość bez filtra w profilu, z 
filtrem do 40m3/h przy różni-
cy ciśnień 10Pa, w zależności 
od szerokości okna), poprzez 
automatyczną regulację 
wielkości kanału przepływu 
dostarcza optymalną ilość 

powietrza do pomieszczenia 
zapewniając zdrowy mikro-
klimat na poddaszu oraz 
oszczędność energii cieplnej.

Zimą energooszczędne 
okna dachowe pozwalają 
na oszczędność energii 
cieplnej. Okna dachowe to 
nie tylko światło, ale także 

pasywne pozyskiwanie 
ciepła w zimie i utrzy-
mywanie go wewnątrz 
dzięki energooszczędnej 
konstrukcji. Okno dachowe 

FTT U8 Thermo o współ-
czynniku Uw=0,58W/m2K, 
dostarczane i montowane 
wraz z kołnierzem uszczel-
niającym EHV-AT Thermo, 

to najcieplejsze okno 
dostępne na rynku.

Umieszczenie klamki w dolnej 
części skrzydła zapewnia 
możliwość prawidłowego 
montażu okien dachowych, 

zgodnego z normą DIN, która 
wskazuje 220cm jako mini-
malną wysokość nad podłogą 
na jakiej powinna znajdować 

się górna krawędź szyby. 
Przy takim montażu klamka 
jest zawsze w zasięgu ręki. 
Wyższy montaż okien powo-

duje, że nawet wysoka osoba 
może wygodnie stać przy 
otwartym oknie, również  
o konstrukcji obrotowej. 

Okna dachowe muszą 
zapewnić bezpieczeństwo 
użytkowania oraz zabez-
pieczać przed łatwym 
wejściem do pomieszczenia  
z zewnątrz. Specjalny 
system wzmocnienia 
konstrukcji okna topSafe, 
znacznie podnosi odpor-
ność okien dachowych na 

włamanie oraz chroni je 
przed otwarciem podczas 
przypadkowego nadep-
nięcia na skrzydło. W skład 
systemu topSafe, wchodzą:
-innowacyjny system moco-
wania specjalnie wyprofilo-
wanych zawiasów, 
-metalowy element wzmac-
niający zaryglowanie,

- metalowa listwa utrudnia-
jąca włamanie przy pomocy 
narzędzi. Szyba hartowana 
oraz system topSafe spra-
wiają, że okna dachowe FA-
KRO posiadają co najmniej 
III klasę bezpieczeństwa dla 
całego okna łącznie z szybą, 
wg. EN 13049. Firma FAKRO 
jako pierwsza wprowadziła 

na rynek pełną ofertę okien     
z min. III klasą bezpieczeń-
stwa, wyznaczając nowy 
standard w branży okien 
dachowych.

WYSOKA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Ogrzewanie nie musi dużo kosztować. 

PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO
W swoim domu chcemy czuć się bezpiecznie. 
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BEZOBSŁUGOWA WENTYLACJA
Zawsze świeże powietrze na poddaszu.

WIĘCEJ NATURALNEGO ŚWIATŁA
Naturalne światło to życie. Ciepłe promienie słońca  „wlewają” w nas optymizm i dodają chęci do aktywnego życia. 

V40p V35 V10

CO NAS 
WYRÓŻNIA

Konstrukcja okien dachowych 
FAKRO zapewnia więcej 
światła i możliwość lepszego 
doświetlenia wnętrza. Dzięki 
umieszczeniu nawiewnika 

w górnej części ościeżnicy 
okna FAKRO posiadają do 
6% większą powierzchnię 
przeszklenia w porównaniu z 
konkurencyjnymi produktami 

o tych samych rozmiarach. 
Dostępne w ofercie FAKRO 
okna dachowe o dużych 
wysokościach zapewniają 
doskonałe doświetlenie 

pomieszczenia oraz łatwy 
kontakt wzrokowy  
z otoczeniem. Zapewniają 
również równomierny rozkład 
światła w pomieszczeniu. 

WYGODNA OBSŁUGA
Klamka zawsze pod ręką. 
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KONSTRUKCjA OKNA

oraz okucia *

* szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na www.fakro.pl oraz w punktach sprzedaży.

Okna dachowych FAKRO wyposażone są  
w termoizolacyjne pakiety szybowe  
o współczynniku przenikania ciepła 
Ug=1,1W/m2K (wg EN 673). Z zewnątrz 
posiadają szybę hartowaną, a od wewnątrz 
szybę z warstwą niskoemisyjną. Wnętrze 

wypełnione jest gazem szlachetnym. Taka 
budowa sprzyja utrzymaniu ciepła na pod-
daszu zimą i pozwala ograniczyć nagrze-
wanie pomieszczeń latem. Zastosowana w 
pakiecie szybowy ciepła ramka dystansowa 
TGI ogranicza mostki cieplne, minimalizuje 

kondensację pary wodnej na obrzeżach 
szyby i profili drewnianych, co wydatnie 
podnosi trwałość drewna. Szeroka oferta 
pakietów szybowych umożliwia dobranie 
odpowiedniego pakietu spełniającego 
określone funkcje.

Z zewnątrz okno osłonięte jest tłoczonymi 
profilami z blachy aluminiowej powlekanej 
modyfikowanym poliestrem, w kolorze po-

pielato-brązowym odpornym na działanie 
czynników atmosferycznych i promieni UV.

Podstawowym surowcem do produkcji 
okien jest najwyższej jakości drewno 
sosnowe, klejone warstwowo. Drewno 
impregnowane jest próżniowo i malo-
wane ekologicznym lakierem akrylo-
wym w kolorze naturalnym.

Najlepsze surowce i technologie 
gwarantują bardzo dobre parametry 

techniczne i termiczne oraz zapewniają 
długą trwałość okien dachowych. 

JAKOŚCI jesteśmy PEWNI dlatego udzie-
lamy długoletniej gwarancji.

Do pomieszczeń o okresowo podwyż-
szonej wilgotności powietrza (kuchnie, 
łazienki) przeznaczone są okna drew-
niane trzykrotnie malowane lakierem 
poliuretanowym tworzącym trwałą 
i idealnie gładką powłokę w kolorze 
białym na powierzchni ramy.

Okna mogą mieć również konstrukcję 
aluminiowo- tworzywową. Wieloko-
morowe profile PVC wzmocnione są 
rdzeniami stalowymi. Tworzywo nie 
pochłania wilgoci, okno jest trwałe i 
odporne na korozję. Okna dostępne 
również w kolorze okleiny złoty dąb 
lub sosna. Przeznaczone do pomiesz-
czeń, w których przez dłuższy okres 
utrzymuje się wilgotne powietrze 
(kuchnie, łazienki, salony kąpielowe czy 
pralnie). 

Okna dachowe 
FAKRO,  jako 
jedyne na rynku, 
otrzymały 
niemiecki 
certyfikat TÜV.

TRZY STANDARDY PROFILI

TERMOIZOLACYJNY PAKIET SZYBOWY

OBLACHOWANIE ZEWNĘTRZNE

PRZYJAZNA GWARANCJA



Okna uchylno-obrotowe to 
funkcjonalna konstrukcja o wysokiej 
użyteczności i łatwej obsłudze. 
Funkcja uchylna umożliwia łatwe 
podejście do krawędzi okna oraz 
zapewnia szeroki widok przez uchy-
lone skrzydło. Funkcja obrotowa 
służy do mycia zewnętrznej szyby 
okna i zakładania markizy. 

Okna o podwyższonej osi obrotu 
otwierane są obrotowo, lecz oś ob-
rotu umieszczona jest powyżej poło-
wy wysokości okna, przez co nawet 
wysoka osoba może podejść do 
jego krawędzi. Dolna część skrzydła 
pełni rolę okna klapowego, a górna 
stanowi dodatkowe doświetlenie.

Okna obrotowe mogą być stosowane w 
różnych pomieszczeniach na poddaszu 
dlatego występują w kilku typach, które 
różnią się parametrami technicznym i wy-
posażeniem. Drewniane okna montowane 
są w standardowych pomieszczeniach 
na poddaszu (sypialnie, korytarze). W 
miejscach, w których panuje podwyż-
szony poziom wilgoci (kuchnie, łazienki), 
stosowane są specjalne okna aluminiowo-
tworzywowe. Do budynków pasywnych 
przeznaczone jest specjalne okno FTT U8 
Thermo. Okno dachowe o podwyższonej 
odporności na włamanie FTP-V P2 Secure 
zalecane jest do montażu w budynkach  
o niewielkim kącie nachylenia dachu, które 
szczególnie narażone są na włamanie 
przez okno dachowe. 
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ZESTAWIENIE 
TYPÓW OKIEN
OKNA DACHOWE to optymalne rozwiązanie stosowane w nowoczesnym budownictwie. Okna dachowe doświetlają wnętrze, za-

pewniają widok na zewnątrz oraz umożliwiają przewietrzenie poddasza. W zależności od rodzaju poddasza i wymagań klienta do 
każdego pomieszczenia można dobrać odpowiedni typ okna dachowego.

Okno o podwyższonej osi obrotu 
z naświetlem dolnym posiada 
dwa skrzydła: górne o podwyższo-
nej osi obrotu i dolne, nieotwierane  
z bezpieczną szybą laminowaną.

Okno balkonowe to nowoczesne, 
duże okno dwuskrzydłowe.  
Po otwarciu skrzydeł tworzy balkon 
na poddaszu.

Okna kolankowe przeznaczone do 
montażu w pionowej ściance kolan-
kowej. Mogą być łączone z oknami 
dachowymi o dowolnej konstrukcji. 
Poprzez zastosowanie okien kolan-
kowych doświetlamy pomieszczenie 
i zwiększamy pole widzenia.
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SZEROKA PALETA 
ROZMIARÓW OKIEN

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BVP, BXP BVP, BXP

FDY-V FDY-VFDY-VFDY-V

FDY-VFDY-V

FYP-VFYP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V,
FTT, PTP,
PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V,
FTT, PTP,
PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V, 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP, FPU-V
FTT, 

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro
FTU-V Electro
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro
FTU-V Electro
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V, 
FTU-V
PTP, PTP-V

78 cm

75 cm

60 cm

95 cm

98 cm

115 cm

118 cm

137 cm

01

81 85 89

82 86 90

050302 12

83 87 91

0604 08 10

84

33 34 35 40 41

CA DA

CB DB

FGH-V

DD

55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm 134 cm

186 cm

180 cm

206 cm

255 cm

78 cm 94 cm

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FPP-V, FPU-V,
PTP,
PTP-V, PPP-V, 
FTT

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, FYP-V

FYP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, 
PTP, PTP-V, PPP-V, 
FYP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, FYP-V
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, PTP, PTP-V

 

140 cm

160 cm

13 80

07 09 11

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BVP, BXP BVP, BXP

FDY-V FDY-VFDY-VFDY-V

FDY-VFDY-V

FYP-VFYP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V,
FTT, PTP,
PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V,
FTT, PTP,
PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V, 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP, FPU-V
FTT, 

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro
FTU-V Electro
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro
FTU-V Electro
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V, 
FTU-V
PTP, PTP-V

78 cm

75 cm

60 cm

95 cm

98 cm

115 cm

118 cm

137 cm

01

81 85 89

82 86 90

050302 12

83 87 91

0604 08 10

84

33 34 35 40 41

CA DA

CB DB

FGH-V

DD

55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm 134 cm

186 cm

180 cm

206 cm

255 cm

78 cm 94 cm

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FPP-V, FPU-V,
PTP,
PTP-V, PPP-V, 
FTT

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, FYP-V

FYP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, 
PTP, PTP-V, PPP-V, 
FYP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, FYP-V
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V
FTP-V Electro Z-Wave
FTU-V Electro Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, PTP, PTP-V

 

140 cm

160 cm

13 80

07 09 11

wysokość

typ okna FAKRO

symbol rozmiaru

rozmiar i proporcje okna

wysokość

szerokość szerokość
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Okno dachowe nowej generacji posiada-
jące dwie oddzielone od siebie funkcje 
otwierania skrzydła; uchylną oraz obrotową.  
Nowatorski system okuć gwarantuje realiza-
cje tylko jednego sposobu otwierania oraz 
pełną stabilność skrzydła, zarówno w funkcji 
uchylnej jak i obrotowej. Zmianę sposobu 
otwierania umożliwia przełącznik preSelect 
umieszczony w połowie wysokości ościeżni-
cy, dostępny po otwarciu skrzydła. Oddzielo-
ne od siebie funkcje otwierania zapewniają 
stabilność oraz zwiększają bezpieczeństwo 
użytkowania. Funkcja uchylna w zakresie od 
0 - 35° umożliwia łatwe podejście do krawę-
dzi otwartego okna, co zwiększa przestrzeń 
użytkową pomieszczenia oraz zapewnia 
nieograniczony widok na zewnątrz. Funkcja 

obrotowa do 180° stosowana jest do mycia 
zewnętrznej szyby czy zakładania markizy. 

-  Wygodna obsługa okna za pomocą klamki 
umieszczonej w dolnej części skrzydła. 
Klamka Elegant posiada dwa stopnie mikro-
uchylenia.

-  Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby  
i zakładania markizy dzięki zasuwce blokują-
cej obrócone skrzydło o 180°.

- Podwyższona odporność na włamanie - 
system topSafe.

- Automatyczny nawiewnik V40P w okna 
drewnianych i wydajny nawiewnik V35  
w oknie aluminiowo-tworzywowym.

-  Standardowo dostępne z energooszczęd-
nym pakietem szybowym U3.

- Bogata oferta akcesoriów wyposażenia 
dodatkowego.

-  Zakres montażu 15-55°,  specjalna wersja 
okna 15-85°.

[ Fpp-V preSelect]
[ FpU-V preSelect]
[ ppp-V preSelect]

OKNA UCHYLNO-OBROTOWE
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OKNA OBROTOWE

Okna obrotowe to popularny rodzaj okien 
dachowych z zawiasem umieszczonym w 
połowie wysokości okna. Ze względu na 
wygodę użytkowania, łatwość obsługi i 
uniwersalność znalazły wielu nabywców na 
całym świecie. 

-  Wygodna obsługa okna za pomocą klamki 
umieszczonej w dolnej części skrzydła. 
Klamka posiada dwa stopnie mikrouchyle-
nia.

-  Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby  
i zakładania markizy dzięki zasuwce blokują-
cej obrócone skrzydło o 180°.

-  Bogata oferta akcesoriów wyposażenia 
dodatkowego.

-  Możliwość zamontowania sterowania 
elektrycznego.

- Podwyższona odporność na włamanie - 
system topSafe (FTP-V). 

- Automatyczny nawiewnik V40P (FTP-V), 
nawiewnik V10 (FTS-V).

- Standardowo dostępne z energooszczęd-
nym pakietem szybowym U3 (FTP-V) oraz 
U2 (FTS-V i FTS).

- Zakres montażu 15-90°.

[FTp-V]
[FTS-V]
[FTS]
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Popularna konstrukcja okien z zawiasem 
umieszczonym w połowie wysokości okna. 
Okna drewniane  pomalowane poliure-
tanem w kolorze białym (FPU-V) przezna-
czone są do pomieszczeń o okresowo 
podwyższonej wilgotności powietrza 
- kuchnie, łazienki. Do pomieszczeń, w 
których wilgotność powietrza utrzymuje 
sie przez dłuższy okres  np. w łazienkach, 
salonach kapielowych, pralniach czy suszar-
niach przeznaczone są okna alumionowo-
tworzywowe (PTP-V, PTP) w kolorze białym 
lub w kolorze okleiny złoty dąb lub sosna. 
Profile PVC w najwyższej klasie A. 

-  Wygodna obsługa okna za pomocą klamki 
umieszczonej w dolnej części skrzydła.
Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia. 

-  Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i 
zakładania markizy dzięki zasuwce blokują-
cej obrócone skrzydło o 180°.

-  Standardowo wyposażone w energoosz-
czędny pakiet szybowy U3.

-  Automatyczny nawiewnik V40P (FPU-V), 
wydajny nawiewnik V35 (PTP-V).

-  Podwyższona odporność na włamanie - 
system top Safe.

-  Bogata oferta akcesoriów wyposażenia 
dodatkowego.

-  Możliwość zamontowania sterowania 
elektrycznego.

-  Zakres montażu 15-90°.

OKNA OBROTOWE 
O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ

[ FpU-V ]
[ pTp-V ]
[ pTp ]
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OKNA OBROTOWE 
STEROWANE ELEKTRYCZNIE

Okna dachowe sterowane elektrycznie, stan-
dardowo wyposażone w moduł systemu 
Z-Wave, który jest bezprzewodowym pro-
tokołem radiowym. Służy on do połączenia 
w jedną sieć urządzeń elektrycznych, które 
posiadają moduł Z-Wave. FTP-V U3 Electro 
Z-Wave to okno obrotowe fabrycznie 
wyposażone w urządzenia umożliwiające 
jego zdalne otwieranie i zamykanie oraz 
sterowanie dodatkami za pomocą pilota. 
Wyposażone w czujnik deszczu, który au-
tomatycznie uruchamia funkcję zamykania 
skrzydła podczas opadów. Posiada styki na 
ościeżnicy umożliwiające łatwe zamonto-
wanie elektrycznych akcesoriów.

-  Łatwe podłączenie do sieci elektrycznej 
230V.

-  Komfortowa obsługa okna za pomocą 
pilota. Przekręcając klamkę o 90° rozłączamy 
skrzydło z siłownikiem.

-  Automatyczny nawiewnik V40P.
-  Standardowo wyposażone w energoosz-

czędny pakiet szybowy U3.
-  Podwyższona odporność na włamanie - 

system topSafe.
-  Akcesoria wyposażenia dodatkowego  

w wersji elektrycznej z modułem Z-Wave.
-  Zakres montażu 15-90°.

[ FTp-V Electro Z-Wave ]
[ FTU-V Electro  Z-Wave]
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Specjalne okna dachowe przeznaczone 
do budownictwa energooszczędnego 
oraz pasywnego. Superenergooszczędny 
pakiet szybowy osadzony jest w specjal-
nie zaprojektowanej, poszerzonej ramie 
skrzydła. Okno posiada poczwórny system 
uszczelnienia. Taka konstrukcja minimalizuje 
zjawisko powstawania mostków cieplnych 
oraz zapewnia lepszą izolacyjność okna.

- FTT U8 Thermo z pasywnym pakietem 
szybowy U8, o wpółczynniku przenikania 
ciepła Uw=0,58 W/m2K, to najcieplejsze 
okno dachowe dostępne na rynku. Dostar-
czane i montowane jest wraz z kołnierzem 
uszczelniającym EHV-AT Thermo. W zesta-
wie znajduje się również pakiet kołnierzy 

izolacyjnych XDK.
-  Okna otwierane obrotowo z zawiasem 

umieszczonym powyżej połowy wysokości 
okna, dzięki czemu nawet wysoka osoba 
może komfortowo stać przy otwartym 
oknie. 

-  Wygodna obsługa za pomocą klamki 
umieszczonej w dolnej części skrzydła. 
Klamka z dwupunktowym ryglowaniem.

-  Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i 
zakładania markizy dzięki zasuwce blokują-
cej obrócone skrzydło o 180°.

-  Podwyższona odporność na włamanie - 
system topSafe.

-  Bogata oferta akcesoriów wyposażenia 
dodatkowego.

-  Zakres montażu 15-70°.

[ FTT U6 ]
[ FTT U8 Thermo ]

  

SUPERENERGOOSZCZĘDNE OKNA OBROTOWE 
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Okno otwierane obrotowo lecz oś obrotu 
umieszczona jest powyżej połowy wyso-
kości okna przez co nawet wysoka osoba 
może podejść do krawędzi otwartego 
okna. Dolna część skrzydła pełni rolę okna 
klapowego, a górna stanowi dodatkowe 
doświetlenie. Skrzydło przy obrocie  
o kąt od 0 - 45° podtrzymywane jest przez 
innowacyjny mechanizm wspomaga-
jący, który pozwala pozostawić otwarte 
skrzydło w dowolnej pozycji w tym zakresie. 
Jedyne okna dachowe na rynku, które po 
zamontowaniu w dachu o nachyleniu 39 
- 43̊  spełniają warunki normy DIN 5034-1*, 
zgodnie z którymi dolna krawędź okna 
ma być na wysokości do 95 cm, a górna 
krawędź okna na wysokości minimum 220 
cm od podłogi.

-  Obsługa okna za pomocą klamki umiesz-
czonej w dolnej części skrzydła. Klamka 
posiada dwa stopnie mikrouchylenia.

-  Automatyczny nawiewnik V40P.
-  Standardowo wyposażone w energoosz-

czędny pakiet szybowy U3.
-  Obrócone skrzydło blokowane jest do 

mycia przez zasuwkę przy kącie 160°.
-  Podwyższona odporność na włamanie 
 - system topSafe.
-  Bogata oferta akcesoriów wyposażenia 

dodatkowego.
-  FYP-V proSky - okno jednoskrzydłowe,
 zakres montażu 20-65°. 
-  FDY-V Duet proSky okno dwuskrzydłowe, 

dolne skrzydło nieotwierane z szybą bez-
pieczną L3, zakres montażu 25-65°.

OKNA O PODWYŻSZONEJ OSI OBROTU 

[ FYp-V proSky ]
[ FdY-V duet proSky ]

* norma obowiązuje na rynku niemieckim
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OKNO BALKONOWE Galeria

[ FGH-V Galeria ]

Nowatorskie, duże okno dachowe, w którym 
otwarte skrzydła tworzą balkon. Górne 
skrzydło otwierane jest uchylnie do góry, 
a dolne uchylane do przodu umożliwiając 
swobodny dostęp do wnęki balkonu. 
Boczne barierki ochronne  zintegrowane są 
z dolnym skrzydłem i wysuwają się podczas 
jego otwierania. W trakcie zamykania dol-
nego skrzydła barierki chowają sie w oknie 
i nie są widoczne ponad połacią dachu. 
Ukryte są pod oblachowaniem okna, przez 
co nie ulegają zabrudzeniu oraz nie zakłóca-
ją estetyki dachu. 

- Skrzydło przy obrocie o kąt od 0° do 45° 
podtrzymywane jest przez innowacyjny 
mechanizm wspomagający, który pozwala 
pozostawić otwarte skrzydło w dowolnej 
pozycji w tym zakresie.

- Obsługa okna za pomocą klamki umiesz-
czonej w dolnej części górnego skrzydła. 
Klamka z dwupunktowym ryglowaniem.

- Obrócone skrzydło blokowane jest do 
mycia przez zasuwkę przy kącie 180°.

-  Automatyczny nawiewnik V40P.
-  Zarówno górne jak i dolne skrzydło wypo-

sażone są w bezpieczny pakiet szybowy P2.
-  Podwyższona odporność na włamanie - 

system topSafe.
-  Bogata oferta akcesoriów wyposażenia 

dodatkowego.
-  Zakres montażu 35 – 55°. Zalecenie: 

montaż w konstrukcji dachu bez ścianki 
kolankowej.
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[ BD_ ]     
[ BVP ]      
[ BXP ]

OKNA KOLANKOWE

Okna kolankowe przeznaczone są do 
montażu w ścianie pionowej na poddaszu 
(kolankowej) stanowiąc dodatkowy ele-
ment „przedłużający” okno dachowe. Dzięki 
zastosowaniu tego typu okien poprawiamy 
doświetlenie pomieszczenia i zwiększamy 
pole widzenia. Okna kolankowe mogą być 
połączone z oknami dachowymi o dowol-
nej konstrukcji. Okna kolankowe występują 
w wersji otwieranej uchylnie i rozwiernie 
(BD_), tylko uchylnie BVP i nieotwieranej 
BXP. 

-  Standardowo wyposażone w bezpieczny 
pakiet szybowy L3.

-  Okna posiadają okucia obwiedniowe.
-  Bogata oferta akcesoriów wyposażenia 

dodatkowego.
- Zakres montażu okna dachowego monto-

wanego wraz z oknem kolankowym 
 15 – 55°.
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EZ_ 
do pokryć 
falistych o wy-
sokości profilu 
do 45mm.

ES_ 
do pokryć pła-
skich cienkich  
o grubości po-
krycia do 10mm 
(2x5mm).

EH_ 
do pokryć 
wysokoprofi-
lowanych o wy-
sokości profilu 
do 90mm.

EHV-ATThermo 

umożliwia 
docieplenie 
okien dacho-
wych ponad 
powierzchnią 
łat.

EL_
do pokryć 
łuskowych  
o grubości 
pokrycia 
do 10mm 
(2x5mm).

EG_ 
do pokryć 
łuskowych  
o grubości 
pokrycia 
24 – 32mm.

EFW 
system montażu 
okna w płaskich 
dachach.

Niezbędnym elementem umożliwiającym 
prawidłowe zamontowanie okna w 
połaci dachowej jest kołnierz uszczelniający. 
Precyzyjnie zaprojektowane, systemowe 
elementy kołnierza pozwalają na trwałe 
i szczelne połączenie okna z pokryciem 
dachowym. Zadaniem kołnierza jest odpro-
wadzanie wody deszczowej i śniegu poza 
okno oraz zabezpieczenie przed wiatrem. 

W ofercie FAKRO znajduje się wiele typów 
kołnierzy uszczelniających, które wykonane 
są z blachy aluminiowej, trwale zabez-
pieczonej modyfikowanym poliestrem. 
Podstawowym kolorem jest kolor popielato 
– brązowy RAL 7022, dzięki któremu okno 
doskonale komponuje się z typowymi 
kolorami pokryć dachowych.

  

KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE



17www.fakro.pl

Akcesoria do okien dachowych łączą w sobie cechy funkcjonalne i użytkowe z atrakcyjną formą dekoracyjną. Stwarzają moż-
liwość kontroli działania światła, redukcji nadmiaru ciepła w lecie oraz oszczędności energii cieplnej w zimie. Bogata oferta 
typów, wzorów i kolorów wyposażenia dodatkowego zapewnia uzyskanie harmonii okna z wystrojem każdego wnętrza           
i daje możliwość dowolnego kształtowania charakteru pomieszczenia. 

AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH

- regulacja ilości napływającego 
światła do pomieszczenia, 

- sterowanie kierunkiem wpadania 
promieni słonecznych za pomocą 
zmiany kąta nachylenia lameli.

- bardzo dobra ochrona przed świa-
tłem słonecznym aż do zaciemnie-
nia pomieszczenia,

- możliwość zatrzymania rolety
 w dowolnym miejscu,
- częściowa ochrona przed ciepłem 

słonecznym.

- do 8 razy skuteczniejsza ochrona 
przed nagrzewaniem w porówna-
niu z roletą zaciemniającą, 

- optymalna ochrona przed uciążliwym 
upałem (efekt - cena), 

- skuteczne zacienienie wnętrza przy jed-
noczesnym zapewnieniu widoczności,

- wygodna obsługa - markizą można 
zasłonić okno na całe lato bez potrzeby 
codziennego rozwijania i zwijania.

- ochrona przed światłem pod-
czas słonecznych dni,

- możliwość zatrzymania rolety   
w dowolnej pozycji.

- ochrona przed owadami,
- minimalne zacienienie pomiesz-

czenia,
- możliwość montażu z innymi 

akcesoriami wewnętrznymi           
i zewnętrznymi.

- możliwość sterowania lamelkami 
w zakresie od 0 - 40°,

- funkcja żaluzji umożliwia napływ 
naturalnego światła,

- skuteczna ochrona przed uciążli-
wym upałem,

- ograniczenie strat ciepła w zimie.

- ochrona przed światłem,
- możliwość pozostawienia rolety    

w trzech różnych pozycjach.

- miękkość i rozproszenie światła, 
- możliwość zatrzymania zasłony 

w dowolnym miejscu.

- skuteczna ochrona przed uciążliwym 
upałem,

- ograniczenie strat ciepła w zimie,
- zaciemnienie wnętrza,
- utrudnienie włamania,
- ochrona prywatności,
- redukcja hałasu.

żaluzje
[ AJp]

rolety zaciemniające 
[ ARF SUnSET]

markizy 
[ AMZ]

rolety przyciemniające 
[ ARp]
 

moskitiery 
[ AMS]

rolety zewnętrzne 
[ ARZ WERSO]

rolety standard 
[ ARS]

zasłony plisowane 
[ ApS] 

rolety zewnętrzne 
[ ARZ]

WŚRóD AKCESORIóW ZEWNĘTRZNYCH SŁUŻĄCYCH DO OCHRONY PRZED NAGRZEWANIEM ZNAJDZIEMY:
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[ FW_ ]
[ WLI]  
[ WG_]
[ WS_ ]

Wyłazy dachowe umożliwiają szybkie, łatwe 
i bezpieczne wyjście na dach w celu prze-
prowadzenia prac kominiarskich, instalacyj-
nych lub konserwacyjnych. W zależności 
od rodzaju pomieszczenia na poddaszu 
możemy zamontować odpowiedni typ 
wyłazu dachowego.

Okno wyłazowe FW jest połączeniem okna 
dachowego i wyłazu dachowego. Jako 
wyłaz zapewnia łatwe i bezpieczne wyjście 
na dach. Funkcje okna spełnia doświetlając 
wnętrze oraz umożliwiając przewietrzenie 
pomieszczenia. Posiada również dobre 

właściwości termoizolacyjne i przezna-
czone jest do pomieszczeń mieszkalnych 
ogrzewanych i ocieplanych. Występuje w 
wersji otwieranej na prawą lub lewą stronę.

WYŁAZY STANDARD
Główną funkcją standardowych wyłazów jest 

umożliwienie wyjścia na dach. Wyłazy stan-
dard doświetlają wnętrze oraz posiadają 
możliwość uchylenia klapy i przewietrzenia 
pomieszczenia. Wyłazy standard przezna-
czone są do montażu w pomieszczeniach 
nieogrzewanych, w których temperatura 
wewnątrz zbliżona jest do temperatury 
panującej na zewnątrz.

  

WYŁAZY DACHOWE

WLI

WG

WS
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[ LWK]
[ LWM]
[ LSZ ]

Schody strychowe umożliwiają łatwe i bez-
pieczne wyjście na poddasze nieużytkowe 
bez konieczności wykonywania kosztow-
nych i zajmujących dużo miejsca schodów 
stacjonarnych. Spełniają wszelkie wymaga-
nia techniczne oraz wymogi bezpieczeń-
stwa, a także zapewniają pełną wygodę 
użytkowania.

Schody segmentowe składane LWK  
z drewnianą drabinką to popularny rodzaj 
schodów idealnie nadający się jako wyjście 
na strych. 

Do często użytkowanych miejsc doskonale 
nadają się schody LWM z metalową drabin-
ką o zwiększonej wytrzymałości.

Schody nożycowe LSZ przeznaczone są 
szczególnie do miejsc, w których nie ma 
możliwości zastosowania schodów seg-
mentowych i do pomieszczeń wysokich.

  

SCHODY STRYCHOWE
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FAKRO Sp. z o.o. ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz
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 specyfikacji oferowanych produktów. zawarte w niniejszej publikacji informacje nie stanowią zapewnienia 
w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, nie są także opisem towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej Ustawy. 

niniejsza publikacja nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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doradcy techniczni:

Białystok	 601	54-08-04	
Bielsko	Biała	 605	57-42-66
Bydgoszcz	 601	54-08-01	
Częstochowa	 605	78-57-39	
Gdańsk		 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	
Łódź	 601	54-08-02	
Nowy	Sącz	 601	96-88-32	
Olsztyn	 603	86-29-28	
Opole	 601	16-07-87	
Poznań	 601	63-28-35
Poznań	 601	46-66-73
Rzeszów	 603	92-60-27
Słupsk	 601	46-66-77	
Szczecin	 601	82-09-01	
Warszawa		 601	51-25-52	
Warszawa		 605	57-42-65	
Warszawa		 605	09-22-98	
Wrocław		 601	16-07-88	
Wrocław		 605	03-12-05	
Zielona	Góra	 601	16-07-86


