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Bezpečne vyhovieme 
všetkým potrebám našich Zákazníkov
Prezrite si jediné strešné okná na trhu, ktoré spĺňajú všetky normy DIN a EN
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 Produkty na sklade v štan-
dardných rozmeroch.

 Produkty na sklade vo 
vybraných rozmeroch.

 Produkty na objednávku.
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Spoločnosti FAKRO
Rakúsko FAKRO Rakúsko, Gaweinstal, tel. 0043 2574283940 , www.fakro.at

Francúzsko FAKRO Francúzsko, Torcy, tel. 0033 1 60067502 , www.fakro.fr

Španielsko FAKRO Spain, Madrid, tel. 091 303 06 06, www.fakro.es

Holandsko FAKRO Nederland, Groesbeek, tel. 024 3978095, www.fakro.nl

Nemcko FAKRO Dachfenster, Hannover, tel. 49.511-8746149 , www.fakro.de

Rusko FAKRO Rusko, Moskva, 00 7 817 257 09 63 , www.fakro.ru

Slovensko FAKRO Slovensko, Bratislava, tel. 00421 2 534 210 34 , www.fakrosk.com

Ukrajina FAKRO UKRAJINA, Ľvov, tel. 00 380 322 97 08 20, www.fakro.com.ua

Maďarsko FAKRO Maďarsko, Budapešť, tel. 00 361 365 1432 , www.fakro.hu

Veľká Británia FAKRO GB, Birmingham, tel. 0044 1283 554 755 , www.fakro.gb 

Čína FAKRO FBM, Qingdao, tel. 053 287 19 93 88, www.fakro.com 

USA FAKRO AMERICA , Chicago, tel. 001 630 543 10 10 , www.fakrousa.com

Nezávislí distribútori
Belgicko ALBINTRA, Broechem, Bistweg 80, tel. 03 / 470 1212 

Bulharsko NORTOP GmbH, Sofia, Golo-Bardo17, tel. 02/9624421

Dánsko GUNSTI, Vorbasse, Fittingvej 6, tel. 075 / 33 39 88 

Grécko TSIALOS LTD, Hellas, 3 RD KM Katerini – N. Efessos, tel. 0351 / 025 445 

Írsko TRADECRAFT, Dublin, Unit 5, Baldonell Business Park, tel. 01 / 4586233

Lotyšsko SIA “SHOP SERVICE”, Riga, Melluzu iela 1, tel. 67892477 

Nórsko FJERDINGSTAD TREVAREFABRIKK A/S, Hokksund, Loesdalsveien 51, tel. 03 / 2251600 

Portugalsko POMJAL – SOL Lda. Pombal, Rua da Industria, Lote 13, Zona Industrial da Formiga, tel. 0236/207070

Rumunsko S.C. KRONLUX F.M. S.R.L., Brasov, Al. Vlahuta nr 10, tel. 0268/32 8254 

Švédsko INWIDO PRODUKTION AB ELITFONSTER, Lenhovda, Inustrigatan, tel. 0474/280 00 

Slovensko ANAVEK spol. s r.o., Štefánikova ul. 3348, 085 01, Bardejov, tel. 054/474 8896

Slovinsko TIM MACLER d.o.o., Celje, OB Żeleznici 3, tel. 03 897 05 40 

Turecko IRMAK TIC. LTD., Ankara, Ozankara sitesi 22, Cad. 692. Sok. No. 14, tel. 0312/395 05 25 

Taliansko ODEM, Affi,ViaArchimede19, tel. 045/ 6269016

Austrália BREEZWAY Australia Pty Ltd, Coorparoo, 35 Cambridge Street QLD, tel. 07/3847 0500

Chile CONSTRUCTORA LAS AMERICAS S.A., Santiago de Chile, Benjamin, tel. 2935 OF 501 

Južná Kórea SEO JOONG INTERNATIONAL KOREA INC., 135-010 Soul, tel. 0 588 3314 

Nový Zéland HOME TECH, Wellington mail Centre, PO Box, tel. 64 456 82028 

Juhoafrická republika H.P.PLUM & CO (PTY) LTD, Kapské mesto, P.O. Box 36 Brackenfell , tel. 027 21 98-111-56 

Canada SKYWIN, 77 Woodland Ave, Chatcham, Ont, tel. 001 / 519 3526587   
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Spoločnosť FAKRO je súkromná rodinná firma, ktorá vznikla v roku 1991. Je najdynamickejšou a naj-
rozvojovejšou spoločnosťou v odvetví strešných okien na svete. Za necelých dvadsať rokov sa z malej 
rodinnej firmy rozrástla na medzinárodnú korporáciu, ktorej podielnikmi sú občania Anglicka, Ra-
kúska, Španielska, Holandska, Írska, Nemecka, Poľska, Ruska a Maďarska. 

FAKRO – vedúce postavenie v mnohých krajinách
a svetová dvojka vo výrobe strešných okien 

Cieľom spoločnosti FAKRO je dodávanie najkvalitnejších výrobkov súvisiacich s vybavením podkroví, ktoré 
spĺňajú očakávania zákazníkov na celom svete. 

Rozvoj firmy znázorňuje nárast zamestnanosti

Súčasné postavenie SKUPINY FAKRO:
—  vedúci výrobca a predajca strešných okien v Poľsku; 
—  druhá spoločnosť na svete vo svojom segmente s približne 15 percentným podielom na globálnom 

trhu;
—  vyše 3000 zamestnancov;
—  vyše 100 tisíc m2 vlastných výrobných hál (5 výrobných podnikov v Európe); 
—  12 distribučných firiem FAKRO (USA, Anglicko, Francúzsko, Španielsko, Nemecko,  Rakúsko, Ho-

landsko, Maďarsko, Rusko, Ukrajina, Slovensko, Čína);
—  30 tisíc m2 skladovacích hál;
—  široká distribučná sieť vo všetkých štátoch, v ktorých je dopyt na strešné okná; 
—  vlastné výskumno-vývojové stredisko (vyše 30 konštruktérov a niekoľko patentov ročne).

FAKRO Nowy Sącz



Podrobnosti a cenník nájdete na www.fakrosk.com4

 Produkty na sklade v štan-
dardných rozmeroch.

 Produkty na sklade vo 
vybraných rozmeroch.

 Produkty na objednávku.

Strešné okná FAKRO sú vyrábané z najkvalitnejšieho 
borovicového dreva, lepeného vo vrstvách a impreg-
novaného vákuovou metódou. Drevo je natierané 
viacvrstvovým ekologickým lakom. V štandardnom 
vybavení je to číry alebo biely lak. Na požiadanie 
Zákazníka môžu byť jednotlivé prvky okna natierané 
ľubovoľnou farbou z palety RAL.

Kľučka umiestnená v spodnej časti okna umožňuje 
jeho ľahkú obsluhu nezávisle od výšky montáže. 
Konštrukcia kľučky umožňuje postupné fixovanie
otvoreného okna, čo ponúka možnosť jeho štrbinové-
ho pootvorenia. Západka vystužená kovom a kovová 
lišta sťažujú vlámanie pomocou nástrojov.

Vonkajšie zasklenie zabezpečuje tvrdené sklo so 
zvýšenou pevnosťou a hrúbkou 4 mm, na ktoré sa 
vzťahuje záruka na rozbitie krupobitím na dobu 
neurčitú. Vnútorné zasklenie predstavuje lamino-
vané sklo proti vlámaniu triedy P4A (4H-10-44.4T) 
alebo P2A (4H-14. 33.2T). 

V ponuke je aj iné zasklenie v závislosti od typu 
okien. Pri zasklievaní okien realizujeme aj individu-
álne potreby zákazníkov.

Okná FAKRO sú štandardne vybavené automatickou 
tlakovou vetracou mriežkou V40P s kapacitou 48 m³/h 
(podľa EN 13141-1), ktorá automaticky reguluje množ-
stvo pretekajúceho vzduchu podľa rozdielu tlakov. 
Vetracia mriežka V40P dodáva do miestnosti len 
nevyhnutné množstvo vzduchu, čím umožňuje znížiť 
náklady na vykurovanie.

Automatická vetracia mriežka FAKRO zvyšuje triedu 
utesnenia okna (s otvorenou vetracou mriežkou) pod-
ľa EN1027, EN12208.

najvyššia kvalita výrobkov – inovatívne riešenia 
Strešné okno FAKRO je vysokokvalitný produkt vyrábaný z najlepších surovín, na základe najnovších technológií, ktoré sú zárukou životnosti, bezpečnosti, 
funkčnosti a vysokých tepelnoizolačných parametrov.

DREVO NAJVYŠŠEJ KVALITY  KĽUČKA 
V SPODNEJ ČASTI OKNA

AUTOMATICKÁ 
VETRACIA MRIEŽKA V40P

SKLO 
PROTI VLÁMANIU
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Strešné okná FAKRO sú bezpečné rovnako pre osoby pracujúce na streche, ako aj obyvateľov podkrovia. Vďaka tvrdenému sklu a systému vystuženia konštrukcie okna topSafe, dosahujú strešné okná FAKRO ako jediné minimálne 3. triedu bezpečnosti pre celé okno vráta-
ne skla podľa EN 13049.

Výsledok skúšania okien FAKRO podľa normy EN 13049.

Výrobky FAKRO majú označenie    , certifikáty, technické osvedčenia a označenia kvality vydané prestížnymi európskymi ústavmi:

ZVÝŠENÁ ODOLNOSŤ PROTI VLÁMANIU

BEZPEČNOSŤ

Hlavnou prednosťou systému topSafe sú: 
—  patentované riešenia upevnenia závesov;
—  špeciálne vystužená konštrukcia dreva a fixač-

ných prvkov;
—  prídavný oceľový profil v spodnej časti krídla.

Vďaka týmto prvkom majú strešné okná FAKRO 
vyrobené v systéme topSafe: FTP-V, FTP-W, FTT, 
FPP od októbra 2008 zvýšenú odolnosť proti 
vlámaniu.

Skúšobná metóda na 
určenie bezpečnostných 

tried podľa

EN 13049 

Kovová lišta sťažuje vlámanie pomocou náradia 

Dlhšie a hrubšie skrutky 
šikmo zapúšťané do hĺbky 
dreveného profilu krídla
zabraňujú vytrhnutiu 
závesov a vtlačeniu 
krídla dovnútra.

Kovový segment na posilnenie uzamykania

Okná FAKRO získali 
ako prvé „Policajný 

certifikát kvality – Bývaj
bezpečne” v Holandsku 

už v roku 2002. 
Vlámať sa cez okná 
FAKRO je najťažšie.

INÉ okná

Okná FAKRO

Ú
ro

vn
e n

ár
az

u 
/ v

ýš
ka

 d
op

ad
an

ia
 

trieda I trieda III trieda Vtrieda IVtrieda II



Podrobnosti a cenník nájdete na www.fakrosk.com6

 Produkty na sklade v štan-
dardných rozmeroch.

 Produkty na sklade vo 
vybraných rozmeroch.

 Produkty na objednávku.

bezpečne vyhovieme všetkým potrebám našich Zákazníkov

KYVNÉ OKNÁ ŠTANDARD
KYVNÉ OKNÁ SO SKLOM 
PROTI VLÁMANIU (LUX)KYVNÉ OKNÁ PLUS

Kyvné okná predstavujú najjednoduchšiu konštruk-
ciu strešných okien, ktorá uľahčuje osadzovanie, 
umývanie a montáž vonkajšej markízy. Vyrábajú sa 
z vákuovo impregnovaného lakovaného dreva. Záves 
umožňuje otočenie krídla o 180° a brzdné pružiny 
ľubovoľné polohovanie jeho otvorenia. Okná sú štan-
dardne vybavené tepelnoizolačným zasklením 4H-16-
4T (Ug skla =1,0 W/m²K) s vonkajším tvrdeným sklom 
a blokovacou západkou na umývanie okna. Model 
FTS-V je vybavený aj vetracou mriežkou V10. Okná FTS, 
FTS-V sú dodávané s kľučkou Standard.

Dostupné rozmery: šírka 46-134 cm, výška 60-160 cm
Uw okna =1,4 W/m²K
Rozsah montáže: 15°- 90°

Kyvné okná s bohatou výbavou. Konštrukcia okna 
Plus v systéme topSafe (pozri str. 5) zaručuje zvýšenú 
odolnosť proti vlámaniu. Okno je vybavené auto-
matickou vetracou mriežkou V40P, zasklením s ta-
buľami 4H-16-4T a teplým dištančným rámikom TGI, 
Ug skla =1,0 W/m²K a vonkajším tvrdeným sklom so 
zvýšenou pevnosťou. Okno má systém troch tesnení. 
V ponuke sú aj okná Plus v atypickom prevedení. 
Okno radu FTP-W je natierané polyuretanovým 
lakom v bielom prevedení (NCS S0502-Y) so zvýšenou 
odolnosťou proti vlhkosti. Okná sú vybavené kľučkou 
Elegant. Dostupné rozmery: šírka: 46 – 134 cm, výška: 
60 -160 cm

Uw okna =1,4 W/m²K
Kapacita vetracej mriežky V40P: do 48 m³/h
Rozsah montáže: 15° - 90°

Špeciálny model kyvného okna v sys-
téme topSafe (pozri str. 5), ktorého 
kovanie sťažuje vlámanie pomocou náradia. Okno 
sa vyznačuje riešením a vybavením ako okná radu 
FTP-V alebo FTP-W. Štandardná výbava obsahuje špe-
ciálne zasklenie s vonkajším tvrdeným sklom, teplým 
dištančným rámikom TGI a vnútorným laminovaným 
sklom proti vlámaniu triedy P2A (4H-14-33.2T) podľa 
EN 356 alebo na objednávku sklom triedy P4A (4H-
10-44.4T).

Ug skla =1,0 W/m²K
Uw okna =1,4 W/m²K
Kapacita vetracej mriežky V40P: do 48m³/h
Rozsah montáže: 15°- 90°

STREŠNÉ OKNÁ »

SUPERENERGOÚSPORNÉ 
KYVNÉ OKNÁ 

Kyvné (FTT termo, FLL termo) alebo 
kyvno-výklopné (FPT preSelect termo) 
okno s dvojkomorovým, superúsporným zasklením 
(4HT-10-4H-10-4HT) vyplneným kryptónom, s teplými 
dištančnými rámikmi TGI. Zasklenie pozostáva z 3 
tvrdených skiel so zvýšenou pevnosťou umiestnených 
v širšom a teplejšom drevenom ráme krídla. Vnútorné 
doplnky na objednávku. Okno má systém štyroch 
tesnení. Kovanie v prevedení topSafe (pozri str. 5). Okná 
sú obzvlášť vhodné pre nízkoenergetické domácnosti 
a pasívne domy. Lomené okná Thermo sa dodávajú 
len v prevedení kyvné FLL.

Ug skla =0,5 W/m²K
Uw okna =0,9 W/m²K
Rozsah montáže: 15°- 90°

FTS, FTS-V FTP-V, FTP-W FTL-V Safe FTT Thermo, FLL Thermo, FPT Thermo, 
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ELEKTRO OKNÁ

Kyvné okná sú z výroby vybavené retiazkovým servo-
motorom a centrálou, ktoré umožňujú ich diaľkové 
otváranie, zatváranie a ovládanie doplnkov diaľko-
vým ovládačom. Celý integrovaný mechanizmus je 
esteticky prekrytý hliníkovým puzdrom v dolnej časti 
rámu okna. Na ráme okna sú vyvedené kontakty 24V 
umožňujúce ľahké zapojenie vnútorných a vonkajších 
elektrických doplnkov. Okno je vybavené senzorom 
dažďa. Okno v prevedení FTP-W Elektro je natierané 
bielym polyuretánovým lakom (NCS S0502-Y) so zvý-
šenou odolnosťou proti vlhkosti. Okná majú 3. triedu 
bezpečnosti podľa EN 13049.
Dostupné rozmery: šírka 66-134 cm, výška 98-160 cm 

U skla =1,0 W/m²K
U okna =1,4 W/m²K
Kapacita vetracej mriežky V40P: do 48 m³/h
Rozsah montáže: 15° - 90°

KYVNO-VÝKLOPNÉ
OKNÁ

OKNÁ SO ZVÝŠENOU
OSOU OTÁČANIA*

Pri tomto riešení bola väčšia plocha presklenia dosiahnutá 
predĺžením a nie rozšírením. 
Vďaka tomu:
1.   sa užšie okno zmestí do štandardného rozstupu krokiev 

a nie je potrebné vykonávať prácne výmeny 
(napr. 94x200) = (134x140) hmotnosť plus svetlosť;

2.   vyššia os otáčania a patentovaný systém posilňovania 
závesov umožňujú dolnej časti okna plniť funkciu výklop-
ného okna; 

3.   horná časť krídla plní funkciu dodatočného presvetlenia 
a eliminuje potrebu vertikálneho zoskupenia okien;

4.   jediné strešné okno na trhu, ktoré spĺňa normu DIN 5034-1 
po montáži v streche so sklonom 39˚ - 43 .̊

Okno vyrobené v technológii topSafe. Má automatickú vet-
raciu mriežku V40P. Krídlo sa pri umývaní môže otáčať o 170°. 
V ponuke aj prevedenie z PVC.

Ug skla = 1,0 W/m²K
Uw okna = 1,4 W/m²K
Kapacita vetracej mriežky V40P do 48m³/h

* v ponuke od januára 2009

Okná majú dvojitú funkciu otvárania krídla: výklopnú 
a kyvnú. Systém otvárania umožňuje jednoduchý 
prístup k hrane okna a ponúka široký výhľad cez vyklo-
pené krídlo. Novátorský a patentovaný systém kovania 
je zárukou maximálnej stability krídla v rámci oboch 
funkcií otvárania. Pri výklopnej funkcii má okno auto-
maticky zablokovanú funkciu otáčania. Má automa-
tickú vetraciu mriežku V40P. Okno v prevedení FPP-W 
preSelect je natierané bielym polyuretánovým lakom 
(NCS S0502-Y) so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti. 

Dostupné rozmery šírka: 55 – 134 cm, 
výška: 98 – 160 cm
Ug skla =1,0 W/m²K
Uw okna =1,4 W/m²K
Kapacita vetracej mriežky V40P: do 48m³/h
Rozsah montáže: 15° - 55°

OKNÁ SO ZVÝŠENOU
OSOU OTÁČANIA S DOLNÝM 
PRESVETLENÍM*

V jednom ráme okna sú osadené dve krídla. Horné krí-
dlo je kyvné a os otáčania sa nachádza nad polovicou 
výšky okna. Má automatickú vetraciu mriežku V40P. 
Dolné krídlo s laminovaným vnútorným sklom v za-
sklení sa neotvára. Okno nahrádza nevyhnutné ver-
tikálne zoskupenie okien, vďaka čomu vytvára väčšiu 
plochu presvetlenia. Pri štandardnom presklení je šírka 
spojovacieho prvku 30 cm, naopak v okne s nadstav-
bou 15 cm. Okno je dodávané v rozmeroch s výškou 
do 250 cm. Ako jediné na trhu spĺňa požiadavky normy 
DIN 5034-1 v oblasti presvetlenia priestorov po namon-
tovaní v streche so sklonom 30˚ - 43 .̊

Ug skla =1,0 W/m²K
Uw okna =1,4 W/m²K
Kapacita vetracej mriežky V40P: do 48 m3/h.

* v ponuke od roku 2009 

FTP-V Electro, FTP-W Electro
FPP preSelect, FPP-W preSelect
FHP autoSelect

20
0c

m

FTH-V

FDH
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Oblúkové okno je špeciálna patentovaná konštrukcia 
kyvného okna, ktoré je svojim tvarom rámu, krídla a 
skla prispôsobené polomeru oblúkovej strechy. Je vy-
bavené tepelnoizolačným zasklením 6H-12-6HT.

Okno je konštruované a vyrábané na individuálnu ob-
jednávku zákazníka a prispôsobené zakriveniu plochy 
strechy s najmenším polomerom r = 250 cm.

OBLÚKOVÉ OKNÁ
HLINÍKOVO-PLASTOVÉ 
OKNÁ

Okno hliníkovo-plastovej 
konštrukcie je vyrobené z viac-
komorového bieleho plastového 
profilu PVC (RAL 9010) vnútri vystuženého pozinkova-
nými oceľovými profilmi. Montáž okna, tesniace lemo-
vania a doplnky sú identické ako v prípade drevených 
okien z ponuky FAKRO. Okná sú dodávané ako kyvné 
PTP, PTP-V a kyvno-výklopné PPP preSelect. Okná typu 
PTP-V a PPP preSelect sú štandardne vybavené vetra-
cou mriežkou V35. 

Dostupné rozmery: 
šírka: 55 – 114 cm, výška: 78 – 140 cm
Ug skla =1,0 W/m²K
Uw okna =1,5 W/m²K
Kapacita vetracej mriežky V35: 16 až 37 m³/h
Rozsah montáže:
od 15° do 55° (PPP preSelect)
od 15° do 90° (PTP, PTP-V) 

LOMENÉ OKNÁ

Montované v zvislej stene v zostave so štandardnými 
strešnými oknami. Inovatívne obvodové závesy umož-
ňujú kyvné otváranie krídla ako aj jeho otváranie na 
pravú a ľavú stranu. V štandardnej výbave sú dodáva-
né s kľučkou na kľúč. V ponuke aj ako neotvárateľné 
BXL. Okno je vybavené tepelnoizolačným zasklením 
4H-14-33.1T s vonkajším tvrdeným sklom, teplým diš-
tančným rámikom TGI a vnútorným bezpečnostným 
laminovaným sklom. Lomené okná môžu byť zosku-
pované so strešnými oknami ľubovoľnej konštrukcie.

Dostupné rozmery: 
šírka: 78-134 cm, výška 60-137
Ug skla =1,1 W/m²K
Uw okna =1,4 W/m²K
Montáž v module so strešným oknom: 15° - 55°

BALKÓNOVÉ OKNO*

Dvojkrídlové okno s výklopným otváraním horného 
krídla plynule v uhle 45° alebo kyvným oknom so zvý-
šenou osou otáčania. Dolné okno sa otvára dopredu 
spolu s bočnými zábranami. Otvorené krídla vytvárajú 
balkón v podkroví. Veľký rozmer balkónového okna 
zabezpečuje vynikajúce presvetlenie interiéru. Okno 
má automatickú vetraciu mriežku V40P, ktorá zabez-
pečuje prúdenie optimálneho množstva čerstvého 
vzduchu do miestnosti. Veľký uhol otvorenia horného 
krídla a dolné vysúvané krídlo umožňujú voľný prístup 
k okraju balkóna. Pri zavretom okne sa zábrany balkó-
na ukryjú v okne a nevyčnievajú nad strechu. Sú skryté 
pod krycími plechmi okna, vďaka čomu sa nešpinia 
a nekazia estetický vzhľad strechy.

* v ponuke od roku 2009 

PTP, PTP-V, PPP preSelect BDL, BVL, BXL FCS

bezpečne vyhovieme všetkým potrebám našich Zákazníkov 
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VÝLEZOVÉ OKNÁ 

Okno výklopnej konštrukcie, otvárané nabok o 90°, na 
pravú alebo ľavú stranu. Mechanizmus umiestnený 
v okne uľahčuje otváranie, udržiava stabilne otvorené 
krídlo a chráni ho pred náhodným zabuchnutím. 
Je vybavené tepelnoizolačným zasklením 4H-16-4T 
s vonkajším tvrdeným sklom. Špeciálny patentovaný 
systém dvíhania a polohovania krídla umožňuje vý-
robu veľkorozmerných okien. Tvar a vnútorné rozmery 
krídla umožňujú uplatnenie štandardných vnútorných 
doplnkov do kyvných okien.

Dostupné rozmery [cm]: 66x98, 66x118, 78x98, 78x118, 
94x98, 94x118.
Ug skla =1,0 W/m²K
Uw okna =1,6 W/m²K
Montáž v streche: 15°-55°

OKNÁ PRE ODVOD DYMU 

Kombinácia dymového poklopu a kyvného okna sú 
zárukou maximálnej účinnosti pri odvádzaní dymu 
a tepla zvnútra budovy počas vypuknutia požiaru. 
Horné kyvné krídlo môže slúžiť aj na bežné vetranie a 
dolné sa otvára len počas požiaru. Vnútorné, pohyblivé 
deflektory zaručujú maximálne hodnoty aktívnej plo-
chy odvádzania dymu. Deflektory sa vysúvajú počas
otvárania poklopu, pričom vytvárajú vejár zacláňajúci 
otvor pred bočným vetrom. Po uzavretí okna sa deflek-
tory skryjú do špeciálnych kaziet na ráme a nekazia 
estetický vzhľad strechy. 

V ponuke od roku 2009 
Ug skla =1,1 W/m²K
Uw okna =1,4 W/m²K
Montáž v streche: 20° - 60°

* v ponuke od roku 2009 

OKNÁ PRE ODVOD DYMU

Dva elektrické (24V) servomotory oba s vysunutím 
350 mm automaticky otvárajú krídlo, ktoré chráni 
otvor pred vetrom. Servomotory umožňujú aj kaž-
dodenné vetranie miestností. Vďaka výklopnej kon-
štrukcii okna si okno nevyžaduje montáž vonkajších 
krycích skriniek, v ktorých sa môže zhromažďovať 
sneh a komplikovať otvorenie poklopu. Krycia skrinka 
znižuje aj estetický dojem zo strechy. Okno je certifiko-
vané v súlade s požiadavkami normy EN 12101-2:2005. 

Max. účinná plocha odvodu dymu [m² ] v ponúka-
ných rozmeroch [cm]: 

78x140 - 0,53 m², 94x140 - 0,65 m²;
114x118 - 0,67m² , 114x140 - 0,80 m²; 
134x98 - 0,65 m².
Ug skla =1,1 W/m²K
Uw okna =1,4 W/m²K
Montáž v streche: 20°- 60°

STREŠNÉ VÝLEZY

Strešný výlez WLI je určený pre nevykurované pod-
krovia. Má výklopnú konštrukciu a je otváraný na 
pravú alebo ľavú stranu. Rám je vyrobený z vákuovo 
impregnovaného borovicového dreva so zasklením 
4H-8-4H s tvrdenými sklenými tabuľami so zvýšenou 
odolnosťou proti krupobitiu a mechanickým nárazom. 
Výlez má univerzálne integrované tesniace lemovanie. 
Dodáva sa v rozmeroch 54 x 83 cm a 86 x 87 cm, čo 
zaručuje jeho pohodlné používanie a spĺňa požia-
davky predpisov. Konštrukcia strešného výlezu WGI je 
identická ako pri výleze WLI ale otvára sa dohora. Je 
vybavený dvomi tvrdenými sklami 4H-10-4H. 

Dostupné rozmery [cm]: 45x55, 45x75
Montáž v streche: 
15°-60° (WGI)
15°-70° (WLI)

FSP FWP WLI, WGI



Podrobnosti a cenník nájdete na www.fakrosk.com10

 Produkty na sklade v štan-
dardných rozmeroch.

 Produkty na sklade vo 
vybraných rozmeroch.

 Produkty na objednávku.

V oknách môžete použiť neštandardné zasklenia:
— s laminovaným sklom (bezpečnostným)
— s akustickým sklom
— so sklom proti vlámaniu triedy P2A alebo P4A
— s absorpčným sklom 
— s ornamentovým sklom
— s reflexným sklom
— so samočistiacim sklom
— s vitrážovým sklom

Všetky sklá sú vyrábané ako tepelnoizolačné zasklenia 
s vonkajším tvrdeným sklom a teplým rámikom TGI.

ATYPICKÉ RIEŠENIA  »

OPLECHOVANIE SKLÁ

Vonkajšie krycie profily okna a prvky tesniaceho
lemovania nemusia byť vyrobené len z hliníkového 
ale aj medeného, bežného alebo patinovaného titán-
-zinkového plechu.

Dodávajú sa ako neotváravé (SFX) alebo výklopne 
otváravé. Vyrábajú sa z vákuovo impregnovaného 
lakovaného dreva a natierajú akrylovým lakom. Krídlo 
s tepelnoizolačným zasklením 4H-16-4T s tvrdeným 
vonkajším sklom, otvárané dohora ručne (SFV) alebo 
elektricky (SFV-E) ovládané retiazkovým servomo-
torom. Pri verzii s elektrickým pohonom je svetlík 
vybavený senzorom dažďa a elektronickým balíkom 
prispôsobeným na ľahké pripojenie doplnkov. Svetlíky 
sú štandardne vybavené sieťkou proti hmyzu, ktorá 
je upevňovaná priamo na okenný rám. Pre svetlíky je 
pripravený samostatný rad tesniacich lamiel a dopln-
kového vybavenia. 

Dostupné rozmery [cm]: 63x118, 83x118, 83x140.
Ug skla = 1,1 W/m²K
Rozsah montáže: 15°- 60°

STREŠNÉ SVETLÍKY  

Tubusové svetlovody sa skladajú z kopuly, základne, 
difúzera, stropného rámu, pružného (SLT) alebo 
pevného (SRT) tubusu svetlovodu. K svetlíkom sa 
dodávajú tri druhy tesniacich lemovaní za účelom 
zabezpečenia tesnej montáže vo všetkých typoch 
strešných krytín.

Priemer svetlovodu [cm]:
35, 55 (SLT) 
25, 35 (SRT) 
prestup svetla:
60% 98%
Koeficient U = 2,09 W/m²K
Rozsah montáže: 15°- 60°

TUBUSOVÉ SVETLOVODY
SFX, SFV, SFV-E SLT, SRT

bezpečne vyhovieme všetkým potrebám našich Zákazníkov 
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OKNÁ 

DVERE

ALARMY

OSVETLENIE

VENTILÁCIA  

BRÁNY

TERMOSTATY

TELEFÓNY ELEKTRONIKA

SYSTÉM INTELIGENTNÝ DOMFARBY

Vonkajšie profily okna a tesniace lemovanie môžu
mať farbu vybranú z palety RAL a byť prispôsobené 
farbe strešnej krytiny. Drevené prvky okien môžu byť 
natierané ľubovoľným krycím alebo lazúrovým lakom 
určeným architektom z ponuky FAKRO. 

ŠTYLIZOVANÉ OKNO ATYPICKÉ RIEŠENIA 

Štylizované okná môžu byť vyrobené podľa vzoru 
klienta, napríklad z bežného alebo imitácie staršieho 
dreva, vybavené mosadznou kľučkou. Vonkajšie 
oplechovanie je vyrobené z hliníkového plechu čiernej 
farby, medeného plechu, bežného alebo patinované-
ho titán-zinkového plechu. Okno môže mať vertikálny 
vonkajší deliaci profil v strede skla.

Okná môžu byť vybavené tepelnoizolačným zaskle-
ním 4H-16-4T  s vonkajším tvrdeným alebo orna-
mentovým sklom a teplým dištančným rámikom TGI. 
Dodávajú sa v typizovaných rozmeroch, v prevedení 
kyvných, kyvno-výklopných alebo výlezových okien. 
Sú určené do pamiatkových alebo podobne štylizova-
ných objektov. 

V prípadoch, ak montáž okien voči sebe neumožňuje 
uplatnenie modulového systému zoskupenia, na 
objednávku sa vyrábajú atypické zoskupenia. Takéto 
zoskupenia sú projektované individuálne so zohľadne-
ním špecifikácie zákazky.

FTP-V/C

Inteligentný dom je taký, ktorý dbá o bezpečnosť jeho obyvateľov, šetrí energiu 
a zvyšuje pohodlie jeho používania. Tieto vlastnosti FAKRO realizuje vo svojich 
výrobkoch (FTP-V Elektro, ARZ-E, ARP-E, AJP-E, AMZ-E) prostredníctvom za-
budovaného modulu obojsmernej komunikácie: rádiovej alebo po napájacej 
sieti 230 V prípadne ich kombinácie, čo umožňuje komunikáciu s elektrickými 
zariadeniami iných výrobcov, vyrobenými v týchto technológiách. Vďaka tomu 
môžeme vytvárať ľubovoľné scenáre prepojenia elektrických zariadení pou-
žívaných doma, napríklad zatváraním vjazdovej brány jedným tlačidlom na 
diaľkovom ovládači sa automaticky zatvárajú okná, vykurovanie sa prepína do 
úsporného režimu, hasne svetlo v dome, aktivuje sa alarm. Potvrdenie vykona-
ného pohybu nám príde na mobil. Ovládanie elektrických výrobkov v ponuke 
FAKRO môže prebiehať prostredníctvom nástennej klávesnice, televízneho 
diaľkového ovládača, dotykového displeja, mobilu, počítača alebo internetu 
z ľubovoľného miesta na zemi. 

* v ponuke od roku 2009 
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Vonkajšia roleta na strešné okná FAKRO 
v sebe spája funkcie bežných vonkajších ro-
liet a žalúzií. Je vybavená 12 V elektrickým pohonom 
a obsluhovaná pomocou rádiového ovládača. Za 
účelom ochrany proti horúčave alebo svetlu môžeme 
nastavovať polohu uloženia lamiel v rozsahu od 0° do 
40° bez zvíjania rolety. Roleta Werso má senzor reagu-
júci na nízke teploty, ktorý automaticky vypína funkciu 
žalúzií pri kritických vonkajších teplotách. Roleta Wer-
so je určená do kyvných a kyvno-výklopných okien. 

ROLETA
ARZ Werso

Markíza je optimálnym riešením v prípade ochrany proti nadmernému slnečnému teplu. 
Absorbuje slnečné žiarenie už pred sklom a odráža teplo smerom von, vďaka čomu počas 
slnečných dní veľmi dobre chráni interiér proti nepríjemným horúčavám. Markíza sa veľmi 
jednoducho montuje zvnútra miestnosti. Markíza montovaná nad oknom umožňuje šir-
šie zaclonenie okna. Materiál je vzdialený od skla a preto je markíza optimálnym riešením 
chrániacim miestnosti proti nahrievaniu.
V roku 2009 budú v ponuke figurovať inteligentné vonkajšie markízy, ktoré sa v prípade
zistenia slnečného žiarenia automaticky rozvinú a v prípade zamračeného počasia sa 
zrolujú.

g=0,08

MARKÍZA

VONKAJŠIE DOPLNKY » 

ROLETA

Roleta Solar má elektrický pohon a je 
obsluhovaná nástenným diaľkovým 
ovládačom. Roleta Solar predstavuje ideálne riešenie 
v jestvujúcich budovách, kde si nevyžaduje natiahnu-
tie žiadnych káblov. Odporúča sa aj na miestach bez 
možnosti prívodu prúdu 230 V. Je napájaná batériou 
nabíjanou slnečným kolektorom. Roleta Solar je urče-
ná do kyvných a kyvno-výklopných okien. Roleta ARZ 
je v ponuke v elektrickom a manuálnom prevedení.

g=0,04

AMZARZ SolarARZ Werso

bezpečne vyhovieme všetkým potrebám našich Zákazníkov 
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Žalúzie umožňujú nastavovanie množstva dopada-
júceho svetla do miestnosti. Zmenou uhla nachýlenia 
lamiel môžeme ovládať dopad slnečných lúčov. 

V ponuke s ručným ovládaním, s napájaním elektricky 
alebo batériou, v 30 farebných odtieňoch lamiel.

g=0,39

ŽALÚZIE

Roleta chráni pred svetlom a počas horúcich slneč-
ných dní vytvára v interiéri príjemný tieň. Roleta je 
zároveň aj neodmysliteľnou dekoráciou interiéru v 
podkroví.  Bočné vodiace lišty umožňujú zafixovanie
rolety v ľubovoľnej polohe. 

V ponuke s ručným ovládaním a  elektrickým napá-
janím, vo vyše 40 farebných odtieňoch a s rôznymi 
druhmi látok.

ROLETY 

Plisovaná roleta je elegantná dekoratívna protislnečná 
clona, ktorá dotvára estetickú stránku každého inte-
riéru. Pri jej umiestnení vo vnútri môžeme získať jemné 
svetlo, pri ktorom ešte viac vyniknú farby vybavenia 
interiéru.

Vďaka bočným vodiacim lištám môže byť roleta zafi-
xovaná v ľubovoľnej polohe. V ponuke ako manuálna 
v 13 farebných odtieňoch.

g=0,42

ZÁCLONY

VNÚTORNÉ DOPLNKY »

SIEŤKA PROTI HMYZU

Sieťka proti hmyzu je vyrobená 
zo skleného vlákna s hliníkovými 
vodiacimi lištami. Sieťka chráni dom pred komármi a 
iným hmyzom pri otvorenom okne. Môže sa používať 
vo všetkých druhoch otváravých okien. Je montovaná 
k špalete, čo umožňuje súčasné použitie vnútorných 
doplnkov (záclony, žalúzie, rolety). 

APS AJP ARP AMS
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MONTÁŽNE DOPLNKY »

ŠPALETA PAROPRIEPUSTNÝ  LEM

Slúži na jednoduché prepojenie 
okna so strešnou difúznou fóliou 
nachádzajúcou sa v konštrukcii 
strešného plášťa. Správny spôsob uloženia aj v rohoch 
strešného okna vytvára výborné predpoklady plnej 
vodotesnosti lemu. V komplete s paropriepustným 
lemom je aj dodatočný izolačný materiál z ovčej vlny 
na tepelnú izoláciu medzi latami v okolí okna. 

Vnútorná špaleta slúži na rýchle vytvorenie okennej 
špalety z vnútornej strany. Zabezpečuje správne 
prúdenie vzduchu v okolí okna, vytvára možnosť do-
konalej tepelnej izolácie okolo okna a neobmedzuje 
uhol dopadu svetla. V ponuke ako biela a prírodná 
borovica.

PRÍSLUŠENSTVO NA OBSLUHU OKIEN A DOPLNKOV

TELESKOPICKÁ 
TYČ

Na obsluhu okien namontovaných mimo dosahu 
užívateľa firma FAKRO ponúka funkčné ovládacie
tyče, ktoré umožňujú jednoduché otváranie vysoko 
namontovaných okien, ovládanie vnútorných žalúzii a 
vnútorných roliet. 

XDP XLW, XLP ZST

bezpečne vyhovieme všetkým potrebám našich Zákazníkov 
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Slnečné kolektory môžu byť montované v segmentoch so strešnými oknami FAKRO v ľubovoľných 
konfiguráciách. Tesné spoje s plochou strechy sú zabezpečené štandardnými lamelami pre strešné
okná. Plášť kolektora je vyrobený z hliníkových profilov, ktoré sú zárukou pevnej a odolnej konštruk-
cie a tvrdené prizmatické sklo zaručuje vysoký prienik slnečného žiarenia dosahujúci 91 %. Kolektor 
je k latám montovaný prostredníctvom patentovaného systému montážnych ramien, ktoré môžu 
byť počas montáže presúvané a prispôsobované každej vzdialenosti lát.
Napojenie kolektora k solárnemu systému zabezpečujú 2 prípojné 3/4” hrdlá umiestnené v hornej 
časti panela.

Dostupné rozmery [cm]: 114x140, 114x206
Plocha absorbéra [m²]: 1,36 2,08
Kolektory sú v ponuke aj s kompletným solárnym systémom. 
Možný rozsah montáže: 15°- 90°
Odporúčaný rozsah montáže: 30°- 60

* v ponuke od januára 2009

KOLEKTOR*

SLNEČNÉ KOLEKTORY »

SKW SKC

Slnečné kolektory SKC vďaka uplatneniu špeciálnych lamiel na integrovanie s plochou strechy môžu 
byť montované v segmentoch, v ktorých vzdialenosť medzi solárnymi panelmi predstavuje len 3 mm. 
Takto vytvorená komplexná plocha je dokonale skomponovaná s použitou strešnou krytinou. Slnečné 
kolektory SKC môžu byť montované len v horizontálnych segmentoch: kolektor – kolektor. 

Dostupné rozmery [cm]: 114x206
Plocha absorbéra [m²]: 2,08
Kolektory sú v ponuke aj s kompletným solárnym systémom. 
Možný rozsah montáže: 30°- 90°
Odporúčaný rozsah montáže: 30°- 60°

* v ponuke od januára 2009

KOLEKTOR*
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TESNIACE LEMOVANIA »

TESNIACE LEMOVANIE 
PRE ZMENU SKLONU OSADENIA OKNA

Riešenie pre projekty budov s malým sklonom stre-
chy – už od 10°. Umožňuje utesnenie spoja okna so 
strešnou krytinou v strechách s malým uhlom sklonu. 
V štandardnom vybavení obsahuje zatepľovaciu vlož-
ku s hrúbkou 5 cm po obvode lemovania.

Montáž v krytine so sklonom (do 75°) umožňuje výraz-
né zlepšenie úžitkových vlastností okien montovaných 
v strechách s malým uhlom sklonu (napr. 30°), pri kto-
rých je obsluha okien nezriedka komplikovaná.

Umožňuje získanie voľného prístupu k oknu, priesto-
rový efekt (predovšetkým pri väčších rozmeroch) 
a maximálne využitie úžitkovej plochy podkrovia so 
súčasným dodržaním primeranej tepelnej izolácie.

Dokonalé riešenie pre dodatočné presvetlenie budov 
s plochou strechou prirodzeným svetlom umožňuje 
montáž kyvných a kyvno-výklopných strešných okien. 
Rozsah montáže pre strechy so sklonom od 0 - 15 
stupňov. Uhol sklonu okna v pomere k ploche strechy 
je 15 stupňov. Skladá sa z obvodovej nosnej konštruk-
cie s nalepeným izolačným materiálom a hliníkového 
lemovania spájajúceho okno s nosnou konštrukciou. 
Vysoká schopnosť tepelnej izolácie systému vyplýva 
z uplatnenia izolačných materiálov s hrúbkou 5 cm. 
Hodnota koeficientu U (stanoveného výpočtom) pre
základňu predstavuje U= 0,6 W/m²K.

Umožňuje montáž vo vertikálnych skupinách s dodr-
žaním vzdialenosti najmenej 30 cm.

SYSTÉM PLOCHÝCH STRIECH
EFW EHT, EHV-T ESA, EZA, EHA

FAKRO disponuje komplexnou ponukou lemovania 
pre všetky typy strešných krytín. 

Lemovania sú štandardne dodávané z: hliníkového 
plechu EN AW 1050A podľa EN 573-3
Farba štandard RAL 7022
V ponuke aj v prevedení z titán-zinku (rôzne farby) 
a medi a vo verzii RAL aj z povereného plechu. 

ŠTANDARDNÉ LEMOVANIA

bezpečne vyhovieme všetkým potrebám našich Zákazníkov 

TESNIACE LEMOVANIE S DOPLNKOVOU 
TEPELNOU IZOLÁCIOU

Jedinečné riešenie lemovaní za-
bezpečujúcich zateplenie rámu 
okna po celom obvode. 
Konštrukcia zabezpečuje možnosť prepojenia okna 
s ľubovoľným typom strešnej krytiny v rámci montáže 
sólo okna alebo skupiny okien (vzdialenosť medzi 
oknami – 15 cm).

Montáž do krytiny v sklone od 15° do 90°. Riešenie ur-
čené predovšetkým pre systémy v pasívnych domoch 
(EHV-T isorama). Odstránenie tepelných mostov najmä 
v prípade striech s vysoko profilovanými strešnými
krytinami, pri ktorých je nevyhnutná montáž okien 
vo výške N.
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TESNIACE LEMOVANIE 
PRE LOMENÉ OKNÁ 

ŠTÍTOVÉ TESNIACE 
LEMOVANIA 

TESNIACE LEMOVANIE 
PRE MANSARDOVÉ STRECHY

MODULOVÝ
SYSTÉM ZOSKUPENÍ

Dokonalé riešenie umožňujúce spojenie strešného 
okna v ľubovoľnom prevedení s lomeným oknom 
montovaným do zvislej steny. Montáž do striech so 
sklonom od 15° do 55° pre prevedenie V a N a od 30° do 
55° pre prevedenie J. Lemovanie umožňuje vykonávať 
horizontálne zostavy (lomené zostavy vedľa seba) ako 
aj vertikálne zostavy lomených okien. Je dodávané 
s kompletným oplechovaním za účelom tesného 
spojenia okna so strešnou krytinou ako aj prvkami 
s možnosťou spracovania prvkov strešného odkvapu. 
Časť spájajúca okná (spojovacia časť) štandardne 
vybavená tepelnoizolačným materiálom zabezpeču-
júcim primeranú tepelnú izoláciu zostavy. 

Prispôsobené všetkým typom strešných krytín.

Riešenie lemovania umožňujúce montáž okien v hre-
beni strechy.  Sú vyrábané pre konkrétnu strešnú kon-
štrukciu podľa potrieb zákazníka. Okná sú navzájom 
spájané hornou časťou spojovacieho lemovania. 

Prispôsobené rôznym typom strešných krytín.

Montované v streche s vnútorným uhlom hrebeňa od 
70° do 150°. Možnosť uplatnenia v rámci prevedenia 
N a V.

Toto riešenie sa používa na spájanie strešných okien v 
manzardovej streche. Lemovanie je vyrábané na indi-
viduálnu objednávku pre strechy s vnútorným uhlom 
v rozmedzí od 105° do 150° a skladá sa z jednotlivého 
lemovania okna a modulu KMV.
Rozsah montáže horného okna 15° - 60°, pre dolné 
okno 45° - 90°.
Prispôsobené rôznym typom strešných krytín.

Systémové riešenia siedmich mo-
dulov lemovaní na spájanie okien 
do zostáv: vodorovná, zvislá 
a bloková. Možnosť prispôsobe-
nia rôznym typom strešných krytín.
Možnosť uplatnenia v rámci prevedenia N, V a J.
V ponuke aj v prevedení s oplechovaním z titán-zinku 
a medi alebo ľubovoľnom farebnom prevedení podľa 
palety RAL.

Možnosť spájania rôznych verzií strešných okien Fakro 
do zostáv. 

Štandardná vzdialenosť medzi oknami je 10 cm. 
Na objednávku môžu byť vyrobené lemovania do 
zoskupení v ľubovoľných rozmeroch spojovacích ríms. 
V prípade montáže vonkajších roliet ponechajte medzi 
oknami najmenej 20 cm vzdialenosť.

EUN/B, EUV/B, EUV-L/B ERN-H, ERV-S, ERV-Z, ERV-L KMV, KMV-L
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 Produkty na sklade v štan-
dardných rozmeroch.

 Produkty na sklade vo 
vybraných rozmeroch.

 Produkty na objednávku.

Stropné schody LWK Komfort sú vyrobené z borovi-
cového dreva najvyššej kvality. Konštrukcia schodov 
umožňuje ich zloženie a „schovanie” v strope, čím sa 
šetrí plocha v miestnosti. Biely tepelnoizolačný poklop 
výrazne obmedzuje tepelné straty. Stupne schodov 
majú protišmykový profil zvyšujúci bezpečnosť ich
používania. 

Schody sú zákazníkovi dodávané kompletne zmonto-
vané a nevyžadujú si žiadne úpravy pred montážou.

Schody LWK Komfort môžu byť montované v miest-
nostiach s maximálnou výškou do 325 cm. 

Technické parametre:
Maximálna záťaž: 160 kg 
Koeficient prestupu tepla schodov: 1,1W/m2K
Schody spĺňajú požiadavky normy: EN14975

STROPNÉ SEGMENTOVÉ SCHODY  »

DREVENÉ 
SCHODY 

OHŇOVZDORNÉ 
SCHODY 

Stropné schody LWF sú vďaka svojej vysokej ohňo-
vzdornosti predurčené na montáž na miestach, na 
ktorých je v zmysle predpisov zákona o stavebníctve 
montáž schodov tohto typu nevyhnutná. Špeciálna 
konštrukcia schodov a materiály použité na ich výro-
bu umožnili dosiahnutie triedy požiarnej odolnosti EI 
= 30 min podľa európskych noriem. Stupne schodov 
majú protišmykový profil zvyšujúci bezpečnosť ich po-
užívania. Schody LWF môžu byť montované v miest-
nostiach s maximálnou výškou 305 cm:

Technické parametre :
Maximálna záťaž : 160 kg 
Súčiniteľ požiarnej odolnosti EI: 30 min
Schody spĺňajú požiadavky normy: EN 1363-1 : 2001 a 
EN 1363-2 : 2001.

Stropné schody LWM sa vyznačujú vysokou odolnos-
ťou voči zaťaženiu. Kovový rebrík môže byť vďaka svoj-
mu tvaru pohodlne a bezpečne používaný dokonca 
bez zábradlia. Protišmykový profil stupňov zabraňuje
pošmyknutiu sa pri chôdzi po rebríku.

Schody LWM môžu byť montované v miestnostiach 
s maximálnou výškou 305 cm.

Technické parametre:
Maximálna záťaž: 200 kg
Koeficient U schodov: 1,1 W/m2K
Schody spĺňajú požiadavky normy: EN14975

LWK KOMFORT LWF LWM

NOŽNICOVÉ
SCHODY 

Schody LST sú štandardne vybavené kovovými ukon-
čovacími lištami bielej farby, ktoré umožňujú ich rýchle 
osadenie a uľahčujú vyrovnanie v strope. Malé rozme-
ry skrinky schodov a malá zdvihová vzdialenosť umož-
ňujú použitie schodov na miestach, ktoré neumožňujú 
uplatnenie klasických drevených schodov. Nožnicový 
systém skladania rebríka a zafixovanie poklopu
v otvorenej polohe zaručujú jednoduchú a bezpečnú 
obsluhu schodov aj po ich montáži vo výške 330 cm. 
Stupne schodov majú protišmykový profil zvyšujúci
bezpečnosť ich používania.

Používané v miestnostiach s výškou do 330 cm.
Technické parametre:
Maximálna záťaž: 200 kg 
Koeficient prestupu tepla U schodov: 1,1 W/m2K
Schody spĺňajú požiadavky normy: EN14975

SCHODY 
S KOVOVÝM REBRÍKOM 

LST

bezpečne vyhovieme všetkým potrebám našich Zákazníkov 



www.fakrosk.com 19

LOGISTIKA / PREDAJ

Sieť stálych zamestnancov servisu je zárukou rýchlych 
záručných a pozáručných služieb. Zamestnanci servisu 
sú k dispozícii pri montáži rôznych výrobkov (okrem 
iného lomené okná, zostavy, vonkajšie rolety a auto-
matika).

SERVIS

Distribučný model FAKRO zákazníkovi zaručuje jedno-
duchý prístup k výrobkom FAKRO a umožňuje rýchle 
vybavenie objednávok. Za účelom rýchlej dodávky 
výrobkov FAKRO zákazníkom je výroba plánovaná 
vzhľadom na optimalizáciu skladových kapacít. V ne-
ustálej dispozícii máme pre vás vyše 50 000 okien vo 
viac ako 20 firemných skladoch na území Európy, pri
ktorých čas vybavenia závisí len od rýchlosti dodania 
z regionálneho alebo centrálneho skladu.

Tovar na sklade 2 - 5 dní, tovar na objednávku 14 
- 30 dní. Pri objednávke najmenej 5 okien je dodávka 
v rámci územia celej Európy grátis.

Distribútorom dodávame aj výstavné modely, kataló-
gy, cenníky a iné informačné a reklamné materiály.

.    

POKRÝVAČIARCHITEKTI

Spoločnosť FAKRO je 
k dispozícii aj odborne 
aktívnym  pokrývačom, pre 
ktorých organizuje školenia 
ako aj školy a združenia 
pokrývačov. Školenia sa konajú v sídle firmy, školiacich
strediskách ako aj priamo na stavbe a vedú ich naši 
školitelia a technickí poradcovia.

Pre architektov
sme pripravili komplet 
nástrojov podporujúcich 
projektovanie strešných 
okien: počítačovú aplikáciu FAKRO CADexpert s kniž-
nicou výkresov a modelov pre programy CAD a Sprie-
vodcu pre architekta, ktorý obsahuje kompendium 
technických informácií o výrobkoch FAKRO. Architekti 
majú k dispozícií webovú stránku a priame e-mailové 
napojenie na našich projektantov.

PODPORA »
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INÉ OKNÁ

OKNÁ FAKRO

trieda I trieda III trieda Vtrieda IVtrieda II
JE

D
IN

É R
IEŠENIE SVOJHO DRUHU NA TRHU 

ČO NÁS ODLIŠUJE?

trieda bezpečnosti v súlade s normou   EN 13049
BEZPEČNOSŤ

Vďaka vystuženému systému kovania majú okná 
FTP-V a iné v štandardnom vybavení zvýšenú 
odolnosť proti vlámaniu.

VÝSTUŽ PROTI VLÁMANIU 

Technológia topSafe  
–  vystužená konštrukcia okna so zvýšenou 

odolnosťou proti vlámaniu

Okná FAKRO sú bezpečné aj v polohe štrbinového pootvorenia, ktorá umožňuje prúdenie vzduchu do 200 m3/h. Iné 
okná nemajú možnosť fixovania.

Kovový segment na 
posilnenie uzamykania

Dlhšie a hrubšie skrutky 
šikmo zapúšťané do hĺbky 
dreveného profilu krídla
zabraňujú vytrhnutiu 
závesov a vtlačeniu krídla 
dovnútra

INÉ OKNÁ

Kovová lišta vystužuje dolný profil krídla
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SYSTÉM NAVÁDZANIA KRÍDLA 

JE
D

IN
É R

IEŠENIE SVOJHO DRUHU NA TRHU 

FUNKČNOSŤ A ŽIVOTNOSŤ 

Systém navádzania krídla umožňuje dobré 
dosadanie tesnení ako aj montáž okna bez 
demontáže krídla.

Automatická 
vetracia mriežka V50P s kapacitou do 
50m³/h zaručuje úsporu energie.

Vákuová impregnácia a trvalá vrstva 
laku dobre chráni drevené prvky 
okna.

VÁKUOVÁ IMPREGNÁCIA 

TE
PL

Ý DIŠTANČNÝ RÁMIK TGI

Teplý dištančný rámik TGI obmedzuje výskyt tepelných mostov a mini-
malizuje kondenzáciu vodnej pary na okrajoch skla a drevených profilov,
čo výrazne zvyšuje životnosť dreva.

UNIVERZÁLNY SYSTÉM M
ONTÁŽE

Univerzálny systém montáže umožňu-
je montáž okna na krokvách alebo na 
latách a v troch prevedeniach N, V, J 
v závislosti od typu strešnej krytiny.

AUTOMATICKÁ VETRACIA MRIEŽKA

Automatická vetracia mriežka V40P zaručuje úsporu energií  a pri otvorenej 
mriežke garantuje tesnosť do 600 Pa podľa EN 1227. Ventilácie u iných okien 
garantujú pri otvorenom zariadení tesnosť do 250 Pa.
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JE
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EN
IE

 SVOJHO DRUHU NA TRHU 

JE
DIN

É RIEŠENIE SVOJHO DRUHU NA TRHU 

NAJVYŠŠIE OKNO NA TRHU

OKNO SO 
ZVÝŠENOU 

OSOU OTÁČANIA

2 m

INÉ OKNA
max.1,8 m

OKNÁ FAKRO

BALKÓNOVÉ OKNO
Pri zavretom okne sú zábrany balkóna skryté pod krycími 

plechmi okna, vďaka čomu sa nešpinia, neprečnievajú nad 
strechu a nekazia jej estetický vzhľad. 

Okno si zachováva ucelený vzhľad pri zostavách s inými 
oknami FAKRO. 

Možná je aj výroba vyššieho okna vďaka použitiu okna so 
zvýšenou osou otáčania.

INÉ OKNÁ

JE
D

IN
É RIEŠENIE SVOJHO DRUHU NA TRHU 

OBLÚKOVÉ OKNO

RIEŠENIA, 
ktoré iní neponúkajú 
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DIN 5034-1
Jediné strešné okno na trhu, ktoré pracuje v uhle 
39˚ až 43˚ stupňov spĺňa normu DIN 5034-1, podľa 
ktorej má byť dolná hrana vo výške 95 cm a horná hra-
na okna musí byť vo výške najmenej 220 cm od podlahy. 

OKNO SO ZVÝŠENOU OSOU OTÁČANIA 
S DOLNÝM PRISVETLENÍM
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NOVÁ GENERÁCIA POKLOPOVÝCH OKIENPO
KLO

PO
V

ÝC
H

 O
K

IEN
 

PRIJÍMAME KAŽDÚ VÝZVU

Prijímame každú 
výzvu, aj tú, s ktorou ste 
nepochodili u konkurencie

JE
D

IN
É 

RI
EŠ

ENIE SVOJHO DRUHU NA TRH
U

 

Jedinečný systém kovania v štandardnom vybavení v kyvno-
výklopnom okne na dvíhanie krídla do uhla 45̊  umožňujúci 
uplatnenie vetráka V40P v hornej časti rámu ako aj montáž 
vonkajšej markízy.

INÉ OKNÁ

OKNÁ FAKRO

JE
D

IN
É R

IEŠENIE SVOJHO DRUHU NA TRHU 

Kyvno-výklopné okno 
novej generácie FPP preSelect. 
Vďaka patentovanému systému 
kovania v polohe poklopu 
dochádza k automatickému 
zafixovaniu polohy otáčania a nao-
pak, čo zaručuje stabilitu okna a jeho 
pohodlné používanie.

Kombinácia dymového poklopu a kyvného okna  sú zárukou 
maximálnej účinnosti pri odvádzaní dymu a tepla zvnútra bu-
dovy počas vypuknutia požiaru. Okno má veľmi dobré technické 
parametre a vysoký estetický vzhľad.

JEDINÉ RIEŠENIE SVOJHO
 D

RU
H

U
 N

A
 TRHU 

Vonkajšia markíza je mon-
tovaná nad oknom, vďaka 
čomu je uplatnený širší materiál 
a dodržaný odstup medzi sklom 
a materiálom, čo zaručuje 
optimálnu ochranu proti 
nahrievaniu miestností.
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1. Bratislavský, Trnavský kraj – sever  0905 410 300
2. Bratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj – juh  0905 540 015
3. Trnavský, Nitriansky kraj – východ  0905 538 770
4. Trenčiansky kraj  0905 258 515
5. Banskobystrický kraj  0915 930 641
6. Žilinský kraj  0915 776 862
7. Košický kraj  0905 968 141
8. Prešovský kraj  0907 688 794 

Technickí poradcovia

FAKRO Slovensko 

Mlynske Nivy 56 
82452 Bratislava 

mobil 0911 410 300, fax: 02-534 210 34 

www.fakrosk.com
e-mail: slowacja@fakro.pl 


