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Szanowni Państwo,

mając na uwadze, że otaczająca nas przestrzeń ma duży wpływ na nasze samopoczucie,  
z przyjemnością chcemy przedstawić Państwu sposoby na osiągnięcie przyjemnego, 

jasnego i komfortowego wnętrza. Promienie słoneczne poprawiają nam nastrój, 
powodują, że myśli stają się bardziej pozytywne, a życie przebiera jaśniejsze barwy. 

Każdy z nas chce mieszkać i pracować w pozytywnej i miłej atmosferze.  
Dzięki zastosowaniu okien i akcesoriów marki FAKRO możemy to osiągnąć.  

Niech dzienne światło rozświetla nasze dni przez kolejne 25 lat!
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nasze cele

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenia stosowane w oknach FAKRO zwiększają komfort mieszkania.  

Dzięki nim możemy czuć się bezpiecznie bez względu pod jaką szerokością  
geograficzną mieszkamy i pracujemy. Możemy być spokojni  

o swoją rodzinę i najbliższych. Sny pod oknami FAKRO są spokojne.

ODPOWIADAMY NA TWOJE POTRZEBY
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Słuchamy jego potrzeb i skutecznie  
na nie odpowiadamy. Szeroka paleta kolorów i różnorodność typów drewna pozwala  

nam stworzyć produkt „skrojony na miarę potrzeb” nawet najbardziej  
wymagającego Klienta. Zastosowanie najnowszychrozwiązań oraz dbałość  

o każdy detal powodują unikatowość produktu oraz zadowolenie inwestora.

JESTEŚMY EKOLOGICZNI
FAKRO jest firmą EKO, stosującą i promującą wszelkie proekologiczne rozwiązania. 

Do produkcji wykorzystujemy ekologiczne surowce, a produkty spełniają,  
a nawet przewyższają wymogi termoizolacyjności.Przemyślana budowa pakietów  

szybowych idealnie komponuje się założeniami budownictwa zrównoważonego.

KREUJEMY DESIGNERSKIE ROZWIĄZANIA
Współczesny Klient oczekuje aby produkt był nie tylko funkcjonalny, ale również nie zaburzał 
kompozycji i aranżacji przestrzeni. Produkty marki FAKRO spełniają te rynkowe wymagania. 
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Zespolenie okien 
balkonowych FGH-V Galeria

z oknami FDY-V Duet proSky.

salon

Kanapa, dobra książka, 
relaksacyjna muzyka – idealny 

scenariusz na popołudniowy 
odpoczynek po ciężkim dniu 

pracy. Salon jest miejscem, 
w którym rozmawiamy, 

spotykamy się z przyjaciółmi 
 i rodziną, bawimy się z dziećmi. 

Dobra atmosfera salonu,  
w blaskach naturalnego światła 

rozgoni wszystkie frustracje 
i smutki oraz zainspiruje 

do realizacji kreatywnych 
pomysłów. 

        DOMOWE
 CENTRUM
REKLAKSU
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salon

Okno do płaskiego dachu
DXF Secure.
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Pokój dziecięcy

Poddasze, to idealny wybór na aranżację 
pokoju dla dzieci. Okno dachowe marki 

FAKRO przenosi najmłodszych w odległe 
krainy, co jeszcze bardziej pobudza dziecięcą 

wyobraźnię. Barwne rolety wpłyną na 
spokojne i kolorowe sny, a antywłamaniowa 

klamka podwyższy bezpieczeństwo. 

OAZA
ZABAWY

Zespolenie okien obrotowych FTP-V.
Rolety  zaciemniające ARF.
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Pokój dziecięcy

1. Zespolenie okien obrotowych FTP-V.
Rolety  zaciemniające ARF.

2. Zespolenie okien FTU-V 
i okna kolankowego BXP/U.

3. Zespolenie okien FTP-V.
Rolety  standard ARS.
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Pokój nastolatka

Kiedy ma się kilkanaście lat cały 
świat stoi przed nami otworem. 
Pod oknami dachowymi marki 

FAKRO kłębią się różne myśli, 
pierwsze dylematy, pomysły 
na siebie. To tam próbujemy 

odkryć w sobie muzyczne pasje, 
uczymy się do egzaminów  

albo obmyślamy plan  
na własną przyszłość. 

MIEJSCE 
NAUKI I PASJI

Zespolenie okien uchylno-obrotowych 
FPP-V preSelect.

Rolety zaciemniające ARF.
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Pokój nastolatka

1. Okno balkonowe FGH-V Galeria.
Roleta zaciemniające ARF.

2. Zespolenie okna uchylno-obrotowego 
FPU-V z oknem nieotwieranym FXU.

3. Zespolenie okien o podwyższonej 
osi obrotu FYP-V proSky.

Żaluzje AJP.
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syPialnia

W codziennej bieganinie często podejmujemy 
nagłe, nieprzemyślane decyzje. Tuż przed zaśnięciem 

możemy zwolnić tempo, zastanowić się, popatrzeć  
w niebo. Widok gwiazd tuż nad naszym łóżkiem  

z pewnością ukoi zmęczenie. Nie zapominajmy także 
o przewietrzeniu sypialni, świeże powietrze poprawia 

jakość snu. W okresie letnim przed owadami  
uchroni nas moskitiera marki FAKRO. 

PRZYSTANEK
OD CODZIENNEJ

BIEGANINY

Okno do płaskich dachów
sterowane elektrycznie DEF.
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syPialnia

1.Zespolenie okien 
uchylno-obrotowych PPP-V /GO.

Rolety zaciemniające ARF.

  2. Zespolenie okien obrotowych FTP-V.
Rolety zaciemniające ARF.

3. Okno obrotowe FTP-V.
Roleta zaciemniająca ARF.
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kuchnia

Okna do płaskich dachów
sterowane elektrycznie DEC.

Miejsce wspólnych posiłków, 
dyskusji, prób i sukcesów 

kulinarnych. W kuchni spędzamy 
sporo czasu przygotowując obiad czy 

wyjątkową, wieczorną kolację. 

DOMOWE
SMAKI
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kuchnia

25

1. Zespolenie okien uchylno-obrotowe 
FPP-V preSelect.

Rolety zaciemniające ARF.

2. Zespolenie okien FTU-V.
Rolety ARP Z-Wave.

3. Okna FTT Thermo sterowane elektrycznie.
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łazienka

Zespolenie okna FTU-V 
i okna kolankowego BXP/U.

Kąpiel z hydromasażem, orzeźwiający 
prysznic po joggingu, a co najważniejsze, 

chwila dla siebie. Aby dłużej zachować 
funkcjonalność i estetykę łazienki warto 
zastosować okna dachowe marki FAKRO 
wykonane z materiałów gwarantujących 

długą trwałość. Nawiewniki zapewnią 
wymianę powietrza i odpowiedni  

poziom wilgotności. 

CHWILA
DLA SIEBIE
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łazienka

29

1. Zespolenie okien FTU-V 
i okna kolankowego BXP/U.

2. Okno obrotowe FTU-V.

3. Okno obrotowe FTP-V.
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biuro

Zespolenie okien FDY-V Duet proSky.
Rolety zaciemniające ARF.

Biuro na poddaszu ma swój klimat, jednak 
trzeba uważać aby nadmierny upał nie 

zamienił naszej pracy w udrękę. Dobrym 
rozwiązaniem są rolety i markizy marki 
FAKRO, chroniące pomieszczenie przed 

nadmiernym nagrzaniem. Piękny widok 
zapewnią nam okna marki FAKRO  
o podwyższonej osi obrotu, okna  

kolankowe, czy okna balkonowe Galeria.  
Poczucie komfortu w biurze wpływa na 

wyższą jakość i efektywność naszej pracy. 

JASNY
UMYSŁ
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biuro

33

1. Zespolenie okien FTP-V.

2. Zespolenie okien FPU-V preSelect
z oknami kolankowymi BVP/U.

3. Okna FTT Thermo sterowane elektrycznie.
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klatka schodowa

Zespolenie okien  FTP-V.

Przedpokój i klatka schodowa są wizytówką 
naszego domu. Ich wystrój komunikuje jaki 
mamy gust, co nam się podoba, co lubimy. 

To miejsca, w których znajdują się nasze 
ubrania, buty, czasami – szczególnie w zimie 

przechowujemy w nim rower. Ważne aby 
były przejrzyste, jasne i już od progu naszego 

domu tworzyły ciepłą atmosferę. 

WIZYTÓWKA
CIEPŁA




