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Firma FAKRO to jeden z wiodących producentów 
okien dachowych na świecie. W skład Grupy FAKRO
wchodzi 5 zakładów produkcyjnych 
zlokalizowanych w Polsce oraz 10 zagranicznych 
firm dystrybucyjnych.
Firma FAKRO kładzie duży nacisk na badania 
i rozwój czego dowodem są corocznie zgłaszane 
rozwiązania patentowe. Obecnie do większości 
okien dachowych został wprowadzony innowacyjny 
system wzmocnienia konstrukcji topSafe. Okna 
z takim systemem posiadają podwyższoną 
odporność na włamanie. Najnowszymi produktami 
FAKRO to okno o podwyższonej osi obrotu oraz 
okno z naświetlem dolnym. Okna dachowe FAKRO 
sprzedawane są w większości krajów świata. 
Sprzedaż na eksport stanowi 70% ogólnej 
produkcji firmy.

INFORMACJE DODATKOWE
W ofercie firmy znajdują się różnorodne typy 
okien dachowych: obrotowe, uchylno-obrotowe, 
ewakuacyjne, kolankowe oraz szeroka gama 
wyposażenia dodatkowego: rolety, zasłony plisowane, 
żaluzje, markizy i rolety zewnętrzne. Firma FAKRO 
oferuje również: wyłazy dachowe, schody strychowe 
i kolektory słoneczne.

OKNO O PODWYżSzONEJ OSI 
ObROTU z NAśWIETlEM DOlNYM 
FDH
Okno dwuskrzydłowe. Skrzydło górne otwierane jest obrotowo, a oś obrotu znajduje 
się powyżej wysokości okna. Łączy w sobie zalety okna klapowego oraz obrotowego. 
Dolne skrzydło z bezpieczną szybą laminowaną jest nieotwierane i stanowi dodatkowe 
doświetlenie. 

OKNA ObROTOWE FT
Okna obrotowe FTP-V to popularny rodzaj okien dachowych. Dzięki specjalnej budowie 
zawiasu umieszczonego w połowie wysokości okna, skrzydło można obrócić i pozostawić 
w pozycji otwartej, lub obracać wokół osi o 180°, co pozwala na wygodne umycie 
zewnętrznej szyby okna. Obsługiwane są za pomocą klamki z dwustopniowym 
mikrouchyleniem, umieszczonej w dolnej części skrzydła. Wyposażone jest w automatyczny 
nawiewnik V40P, który umożliwia napływ optymalnej ilości świeżego powietrza 
do pomieszczenia przy szczelnie zamkniętym oknie. Okna obrotowe występują w kilku 
typach, które różnią się parametrami technicznymi, wyposażeniem i przeznaczone są do  
wszystkich rodzajów pomieszczeń na poddaszu.

OKNO UCHYlNO-ObROTOWE 
FPP PRESElECT
To produkt ekskluzywny, oparty na nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych, 
funkcjonalny i estetyczny. Posiada dwie oddzielone od siebie funkcje otwierania skrzydła: 
uchylną o 35° oraz obrotową o 180°. Funkcja uchylna pozwala na swobodny dostęp 
do otwartego okna zapewniając nieograniczony widok na zewnątrz, a także wizualnie 
powiększa przestrzeń użytkową poddasza. Posiada automatyczny nawiewnik V40P 
umożliwiający optymalną wymianę powietrza w pomieszczeniu.

OKNA O PODWYżSzONEJ OSI 
ObROTU FTH-V
Dzięki unikatowej konstrukcji okuć łączy w sobie zalety okna klapowego oraz obrotowego. 
Okno posiada podniesione zawiasy przez co nawet wysoka osoba może podejść do 
krawędzi okna. Skrzydło przy obrocie o kąt od 0° do 45° jest podtrzymywane przez 
innowacyjny mechanizm wspomagający, który pozwala pozostawić otwarte skrzydło w 
dowolnej pozycji w tym zakresie. 

SCHODY 
STRYCHOWE 
Są to schody składane, trzyczęściowe, 
wykonane z drewna sosnowego, 
wyposażone w klapę termoizolacyjną. 
Umożliwiają łatwe i bezpieczne wyjście 
na strych, a po złożeniu „chowają” się 
w suficie.

OknO ObrOtOwe Ft

OknO O pOdwyższOnej Osi ObrOtu z naświetlem dOlnym FdH

MARKIzA zEWNęTRzNA AMz
Markiza stanowi optymalne rozwiązanie jako ochrona przed ciepłem słonecznym, 
pozwalając jednocześnie na kontakt wzrokowy z otoczeniem. Absorbuje promienie 
słoneczne już przed szybą i emituje ciepło na zewnątrz, przez co bardzo dobrze chroni 
w słoneczne dni przed uciążliwym upałem. Zapewnia również naszym oczom wizualny 
komfort, chroniąc je przed szkodliwym oddziaływaniem refleksów.


