Wyobraź sobie firmę, która realizuje Twoje marzenia

F

jak ﬁrma

Wyobraź sobie ﬁrmę, która w ciągu kilkunastu lat z małego, rodzinnego biznesu
rozwinęła się w międzynarodową korporację. Firmę, która dzisiaj jest największym producentem okien dachowych w Polsce i jednym z najbardziej liczących
się na świecie. Wszystko zaczęło się na początku lat dziewięćdziesiątych,
dokładnie dwadzieścia lat temu, w Nowym Sączu.
Najpierw był pomysł i kilka osób, które udało się do niego przekonać. Dzisiaj
w centrali, trzynastu ﬁrmach dystrybucyjnych oraz w siedmiu zakładach
produkcyjnych w Polsce i pięciu za granicą zatrudniamy ponad trzy tysiące
pracowników. Wyobraź sobie drogę do obecnej pozycji ﬁrmy – ta droga to
kilkanaście lat wytrwałej pracy nad nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi,
ulepszaniem procesu produkcji, doborem najwyższej jakości surowców, czyli po
prostu nad doskonaleniem naszych produktów, tak by spełniały oczekiwania
najbardziej wymagających klientów. Efekt? Dzisiaj co drugie okno dachowe
sprzedane w Polsce, i co piąte na świecie to okno FAKRO.
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Wyobraź sobie sukces – wyobraź sobie FAKRO

f

jak ﬁrma

Świat

15%
Produkcja
na eksport

70%

Partnerzy handlowi na całym świecie
13 zagranicznych ﬁrm dystrybucyjnych
12 zakładów produkcyjnych
Wzrost
zatrudnienia
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To ważne, by lubić swoją pracę. Ja mam do tego mnóstwo powodów. Cieszy mnie, że dajemy
zatrudnienie ponad trzem tysiącom osób w ﬁrmach należących do Grupy FAKRO. Dzisiejsze przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej podobne do siebie pod względem produktów lub technologii.
Prawdziwą różnicę tworzą właśnie ludzie.
Jako ﬁrma globalna mamy powody do zadowolenia. Nasze innowacyjne produkty realizują
potrzeby klientów na całym świecie zapewniając bezpieczeństwo i komfort mieszkania.

Ryszard Florek, Prezes FAKRO

A

jak asortyment

Jeśli mieszkanie na poddaszu, to pełne naturalnego światła i słońca.
Nasze produkty powstają właśnie po to, by na poddaszu stworzyć wyjątkowy
świat. Stale poszerzamy ofertę produktów. Zaskakujemy nowymi rozwiązaniami. Firma FAKRO, oprócz szerokiej gamy okien dachowych, produkuje również
wyłazy dachowe, dodatki do okien (rolety, żaluzje itp.), świetliki, systemy
elektrycznego sterowania, systemy oddymiania, kolektory słoneczne
oraz schody strychowe.
Nasze produkty to najwyższa jakość wykonania. To trwałość i estetyka.
Świadczą o tym liczne certyﬁkaty oraz nagrody. Stale rozwijamy proces
produkcji. Nad doskonaleniem naszych wyrobów i opracowywaniem nowych
rozwiązań pracuje kilkudziesięciu konstruktorów. Mamy własne laboratorium,
w którym poddajemy nasze produkty najbardziej wymagającym testom.
Mrozimy, ogrzewamy, polewamy wodą, ściskamy, rozciągamy.... a potem
znowu mrozimy, ogrzewamy... Wszystko po to, aby mieć pewność,
że ostateczny produkt to gwarancja jakości i bezpieczeństwa.
Gwarancja, że wyjątkowy świat stworzony na poddaszu to świat zbliżony
do ideału.

6

www.fakro.pl

Twoje poddasze - świat zbliżony do ideału

a

jak asortyment

Okna dachowe

Obrotowe, o podwyższonej osi obrotu, uchylno-obrotowe, balkonowe,
kolankowe, drewniane lub z PVC.
Wszystko to w dowolnym kolorze
drewna i oblachowania. Z szybą hartowaną, łatwozmywalną, akustyczną, z witrażem. Twoje okno na świat.
Jakie tylko chcesz.
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Zewnętrzne i wewnętrzne - rolety,
żaluzje, markizy, zasłony plisowane,
moskitiery – kiedy zechcesz - zatrzymają światło, nadmiar ciepła,
niechcianych skrzydlatych gości.
Stworzysz niepowtarzalne wnętrza
i indywidualny klimat.

akcesoria
do okien dachowych

automatyka

Systemy sterowania oknami i akcesoriami, systemy oddymiania, czujniki
deszczu, wiatru. Wszystko zintegrowane w jeden system sterowania,
po to by Twój dom był super
komfortowy.

świetliki rurowe

wyłazy dachowe

Do pomieszczeń użytkowych
(termoizolacyjne) i do poddaszy
nieogrzewanych, z szybą hartowaną
lub kopułą z poliwęglanu, otwierane
na prawo, na lewo lub do góry.
Czasem trzeba wyjść na dach.
Najlepiej wychodzić wygodnie
i bezpiecznie.

Mała kopuła w dachu, rura światłonośna i rozpraszacz w suﬁcie. Tylko
tyle i aż tyle! Słońce w przedpokoju,
w łazience, w całym domu! Nawet
tam, gdzie wydaje się to niemożliwe.

kolektory słoneczne

schody strychowe

Kolektory słoneczne, montowane
samodzielnie lub w zespoleniu
z oknami dachowymi. Ciepła woda
użytkowa i wspomaganie ogrzewania mieszkania lub domu.
Czysta, niewyczerpana i darmowa
energia prosto ze słońca. Najwyższy
czas zadbać o nasz wspólny świat...
i o własną kieszeń!

Drewniane lub metalowe, dwu
i trzysegmentowe, nożycowe,
ognioodporne, termoizolacyjne.
Oszczędzają miejsce i zapewniają
dostęp do nieużytkowych przestrzeni pod dachem. To takie proste...
a przecież składane!

K

jak klient

Wszystko co robimy - od wymyślenia produktu po moment, kiedy gotowy
i zapakowany traﬁa do punktu handlowego - robimy dla klienta.
Troska o klienta to nie tylko dbałość o produkt. Staramy się, aby nasze wyroby
były łatwo i szybko dostępne. Dlatego stale poszerzamy sieć dystrybucji, a nasi
partnerzy handlowi mogą liczyć na wsparcie doradców technicznych. Systematycznie też podnosimy jakość usług posprzedażowych. Nasz serwis działa
szybko i sprawnie. Wybór właściwego produktu spośród tak bogatej oferty nie
jest łatwy. Dbamy więc o to, by sprzedawca był kompetentny i dobrze poinformowany.
Publikujemy w prasie artykuły informacyjne. Stale aktualizujemy stronę
internetową. Organizujemy szkolenia dla sprzedawców, dekarzy i architektów.
Jeśli to wszystko za mało, zawsze można do nas zadzwonić. Staramy się,
by każdy klient czuł, że jest najważniejszy. Bo rzeczywiście tak jest.
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Staramy się, by każdy klient czuł, że jest najważniejszy
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jak klient

internet
logistyka

Okno to za mało, jeżeli chcesz na poddaszu stworzyć świat naprawdę
wyjątkowy. Światło niezbędne do życia trzeba czasem ujarzmić. Możesz to

Produkt, nawet najlepszy, to dzisiaj za mało. Liczy się czas dotarcia
do klienta. Sprawna i szybka dystrybucja to podstawa rozwoju ﬁrmy.
Wiemy o tym od zawsze. Kilkadziesiąt ciężarówek, setki tysięcy
przejechanych kilometrów. Dostarczamy produkty do każdego miejsca
w Europie. Do Ameryki, Azji i na inne kontynenty nasze produkty docierają
drogą morską. Klienci nie lubią czekać. Nie pozwalamy im na to.

zrobić nie wychodząc z domu. Dla wygody naszych klientów prowadzimy
sklepy internetowe. W nich kupisz rolety, żaluzje, markizy, moskitiery. Mnóstwo kolorów, wzorów i faktur. Wybierasz, klikasz i masz!

doradztwo techniczne
promocja

Nietypowy dach, oryginalne zespolenie, wygórowane wymagania?
Jeżeli żadne z naszych standardowych rozwiązań nie spełnia Twoich

Starannie promujemy naszą markę na wielu płaszczyznach. Marka FAKRO to
obietnica trwałości i niezawodności produktów. Paryski Batimat, moskiewski
Mosbuilt, Targi BAU w Monachium i wiele innych. Jesteśmy obecni na największych imprezach wystawienniczych na całym świecie. Setki metrów kwadratowych powierzchni, nowatorsko zaaranżowane stoiska, fachowa obsługa, szeroki
wybór materiałów promocyjnych. Targi to dla nas okazja do zaprezentowania
nowości, nawiązania kontaktów, promocji ﬁrmy, ale też do spotkań ze stałymi
kontrahentami. W końcu na targach obecni jesteśmy od wielu lat.

oczekiwań, a pytania mnożą się
z prędkością światła – chętnie
pomożemy. Dobierzemy odpowiedni
rozmiar, kształt, rodzaj kołnierza,
zespolenie. Doradzimy jak zamontować nasze produkty. Polecimy fachowców. Główne zadanie naszych
doradców to dbałość o klienta.

szkolenia

Najwyższa jakość produktu oraz certyﬁkaty to dzisiaj jeszcze nie wszystko.
Produkty muszą być profesjonalnie
zamontowane. Trzy tysiące dekarzy,
dwa tysiące sprzedawców, tysiąc
architektów w ciągu jednego roku
w centrum szkoleniowym FAKRO
i setki szkoleń w terenie. Wszystko po
to, aby mieć pewność, że oddajemy
nasze produkty w ręce fachowców.

R

jak rozwój

Marzyliśmy o ﬁrmie, która produkuje wysokiej jakości produkty znane na całym
świecie. Jesteśmy taką ﬁrmą. Po dwudziestu latach od założenia skutecznie konkurujemy z największymi przedsiębiorstwami w branży. Posiadamy dwanaście
zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji, na Ukrainie i w Chinach, prowadzimy
trzynaście zagranicznych ﬁrm dystrybucyjnych (USA, Anglia, Francja, Holandia,
Włochy, Hiszpania, Niemcy, Austria, Rosja, Ukraina, Słowacja, Węgry, Chiny).
Współpracujemy z siecią zagranicznych importerów stale poszerzając krąg
odbiorców.
Jesteśmy drugą ﬁrma na świecie w branży okien dachowych. Posiadamy około
15% udziałów w rynku światowym. 70% naszej produkcji przeznaczamy na
eksport. Powierzchnia budynków produkcyjno- handlowych wynosi tyle, ile
dwadzieścia pełnowymiarowych boisk piłkarskich! Jesteśmy jedną z najbardziej
innowacyjnych ﬁrm. Rocznie zgłaszamy kilkanaście patentów. Nieustannie
zwiększamy zatrudnienie.
Dzisiaj na całym świecie pracuje dla nas ponad trzy tysiące osób. Zasada jest
prosta – od samego początku inwestujemy 100% wypracowanych zysków.
Marzymy, a potem tworzymy przyszłość ...
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Marzymy, a potem tworzymy przyszłość
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Prace badawcze i konstrukcyjne

Innowacyjne produkty

Nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy to prawdziwa duma FAKRO. Siedemdziesięciu konstruktorów pracuje nad tworzeniem nowatorskich rozwiązań.
Co roku zgłaszamy kilkanaście patentów. Dzisiaj eksportujemy nie tylko okna
dachowe, ale także myśl twórczą polskich inżynierów i konstruktorów. Nasze
rozwiązania techniczne traﬁają do wielu krajów świata. Wytyczamy nowe
kierunki rozwoju dla branży okien dachowych na całym globie.

Od zawsze stawiliśmy na innowacyjność. Nasz cel to dostarczanie produktów wysokiej jakości, które spełniają oczekiwania klientów na całym
świecie. Ale wysoka jakość to dzisiaj nie wszystko. Dlatego dostarczamy
naszym Klientom unikatowe rozwiązania. Okno o podwyższonej odporności na włamanie Secure, okno o podwyższonej osi obrotu proSky,
z naświetlem dolnym Duet proSky, okna uchylno-obrotowe
preSelect, balkonowe, kolebkowe, klapy oddymiające a w nich przyciemniane szyby, łatwozmywalne, ornamentowe... Jakie tylko zechcesz!
Automatyczny nawiewnik optymalnie dozuje ilość napływającego powietrza i gwarantuje oszczędność energii.

Innowacyjna firma

Innowacyjne technologie

Sprawimy, że Twój dom będzie inteligentny: podniesiemy komfort jego
użytkowania, zadbamy o twoje bezpieczeństwo, pomożemy Ci oszczędzać
energię. FAKRO oferuje możliwość korzystania z bezprzewodowej komunikacji radiowej. Jeśli tylko zechcesz możesz sterować naszymi produktami
przy użyciu pilota, telefonu komórkowego lub przez internet z dowolnego
miejsca na świecie... Nasz system Z-Wave pozwoli Ci również jednym pilotem
obsługiwać urządzenia TV i AGD.

Nowatorskie rozwiązania stosujemy
nie tylko w sferze produktowej, ale
również organizacyjnej, marketingowej oraz zarządzania. Dzisiaj
jesteśmy jedną z najbardziej innowacyjnych polskich ﬁrm.

Nasze produkty otrzymały najbardziej
prestiżowe krajowe i zagraniczne nagrody, a ﬁrma uhonorowana została
Kamertonem Innowacyjności.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo,
wzmocnienia antywłamaniowe,
trwałe i funkcjonalne produkty... to
wszystko wyróżnia nas na rynku.
Stosowane standardowo szyby
hartowane jak i wzmocnione okucia
sprawiają, że nasze okna są bezpieczne i posiadają podwyższoną
odporność na włamanie. Wszystko
dla twojego bezpieczeństwa!

O

jak odpowiedzialność
Jakie będzie jutro? Jaki będzie świat w roku 2050? Razem możemy sprawić,
by był jak najlepszy. To jest właśnie odpowiedzialność. Kładąc nacisk na rozwój
ﬁrmy i zwiększanie zatrudnienia nie zapominamy, że środowisko naturalne,
w jakim żyjemy, również wymaga naszej opieki i troski. Drewno sosnowe,
z którego produkujemy nasze okna i schody pochodzi z terenów, gdzie prowadzona jest planowana gospodarka leśna. Nasze produkty otrzymały certyﬁkat
FSC, który jest najlepszym dowodem na to, że nie jest nam obojętne gdzie i jak
pozyskujemy surowce. Stosujemy ekologiczne lakiery, segregujemy i utylizujemy
odpady.
Co jeszcze? Siedzibą naszej ﬁrmy jest malowniczy Beskid Sądecki. Nie sposób nie
dostrzegać uroku tego regionu i wyjątkowości jego mieszkańców. Dbamy więc
o rozwój Sądecczyzny wspierając inwestycje, sponsorując drużyny sportowe
i liczne wydarzenia kulturalne. Promujemy turystykę górską, sporty zimowe,
zdrowy styl życia. Wiemy, że od tego też zależy nasze samopoczucie.
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Dbamy
o środowisko naturalne

Wspieramy wydarzenia
kulturalne i sportowe

Nasze okna produkowane są z drewna, które pochodzi z lasów spełniających Zasady Dobrej Gospodarki
Leśnej. Jesteśmy odpowiedzialni
i dlatego respektujemy zasady
ochrony przyrody oraz społeczności
lokalnych. Zaawansowane rozwiązania techniczne zastosowane
w oknach dachowych oszczędzają
energię, przyczyniając się do ochrony
nieodnawialnych zasobów naturalnych Ziemi. Wykorzystywana przez
nas wełna owcza jest nie tylko doskonałym materiałem termoizolacyjnym.
Jest również wygodna
i przyjazna dla montażysty.

Wspieramy wiele działań sportowych, aby wspólnie z zawodnikami
dostarczać niezapomnianych przeżyć i wrażeń wszystkim Polakom. Od
lat jesteśmy oﬁcjalnym Sponsorem Polskiej Reprezentacji w piłce nożnej.
Jesteśmy również sponsorem jednej z czołowych drużyn polskiej ekstraklasy
w siatkówce kobiet - Muszynianki FAKRO – wielokrotnego Mistrza Polski,
osiągającego doskonałe wyniki także na arenie międzynarodowej.

Pracownicy
Przedsiębiorstwo to przede wszystkim ludzie. Praca nie powinna być
wyłącznie źródłem środków do życia.

Chętnie sponsorujemy wydarzenia społeczno-kulturalne, branżowe i sportowe
o zasięgu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym.
Co roku do Nowego Sącza przyjeżdżają dzieci z rejonów górskich z najbardziej
egzotycznych miejsc świata. Impreza ma na celu prezentację zespołów folklorystycznych, wymianę międzykulturową a przede wszystkim integrację połączoną
z wyśmienitą zabawą zarówno uczestników jak i widzów.

Powinna przynosić satysfakcję
i możliwości rozwoju. Staramy się,
aby tak było. Pracownikom
zapewniamy szkolenia wewnętrzne
i zewnętrzne. Dzięki temu mogą
zdobywać nową wiedzę i doskonalić umiejętności. Nasi pracownicy
mogą korzystać z basenów, sauny
i wielu innych form aktywności
ﬁzycznej. Nie zapominamy o ich
zdrowiu. Pamiętając o ciele nie
zapominamy o duchu.

Stała dawka kultury to doﬁnansowane przedstawienia teatralne
i koncerty. Organizujemy też imprezy
integracyjne, na których każdy pracownik wraz z rodziną może znaleźć
coś dla siebie i miło spędzić czas.
Wiemy, że dobre ﬁrmy tworzą ludzie
zadowoleni z życia.

PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ
a obszar naszych zainteresowań wykracza daleko
poza produkcję okien dachowych.
Od okien wszystko się zaczęło,
ale na pewno na tym nie poprzestaniemy...
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Patrzymy w przyszłość

FAKRO Sp. z o.o., ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz
tel. 018 444 0 444, www.fakro.pl, fakro@fakro.pl
infolinia 0800 100 052
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