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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 pozostawićw 
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. Wykonane w systemie topSafe.

OknO uchylnO-ObrOtOwe 
FPP-V PreSelect
To produkt oparty na nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych. 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. Wykonane w systemie wzmocnienia konstrukcji okna topSafe, 
przez co posiada podwyższoną odporność na włamanie.  

SchOdy StrychOwe 
Są to schody składane, trzyczęściowe, wykonane z drewna sosnowego, wyposa-żone 
w klapę termoizolacyjną. Umożliwiają łatwe i bezpieczne wyjście na strych, a po złożeniu 
„chowają” się w suficie.

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. Markiza jest łatwa w montażu i prosta w obsłudze. 
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Grupa FAKRO to międzynarodowa korporacja, lider 
na rynku polskim i druga firma na świecie z 15% 
udziałem w globalnym rynku okien dachowych. 
Poprzez 13 zagranicznych firm dystrybucyjnych na 
całym świecie oraz rozbudowaną sieć dystrybucji 
produkty firmy dostępne są we wszystkich krajach, 
gdzie istnieje zapotrzebowanie na okna dachowe. 
70%  produkcji trafia na rynki zagraniczne. Dzisiaj 
co drugie okno dachowe sprzedawane w Polsce, 
i co szóste na świecie to okno FAKRO. Grupa 
zatrudnia ponad 3200 pracowników w 12 zakładach 
produkcyjnych zlokalizowanych nie tylko w Polsce, 
ale również w innych krajach Europy oraz w Azji. 

inFOrMacJe dOdatkOwe
W ofercie firmy znajdują się różnorodne typy okien 
dachowych: obrotowe, o podwyższonej osi obrotu, 
uchylno-obrotowe, kolankowe, balkonowe oraz szeroka 
gama wyposażenia dodatkowego: rolety, zasłony 
plisowane, żaluzje, markizy i rolety zewnętrzne. Firma 
FAKRO oferuje również: wyłazy dachowe, schody 
strychowe, świetliki rurowe i kolektory słoneczne.

OknO O POdwyżSzOneJ OSi ObrOtu 
z naświetleM dOlnyM 
Fdy-V duet PrOSky
Okno dwuskrzydłowe. Skrzydło górne otwierane jest obrotowo, a oś obrotu znajduje się 
powyżej połowy wysokości okna. Dolne skrzydło z bezpieczną szybą laminowaną jest 
nieotwierane i stanowi dodatkowe doświetlenie. Zastępuje konieczność zespalania okien 
w pionie. Posiada automatyczny nawiewnik V40P i wykonane jest w systemie topSafe. 


