


Okna FAKRO otwierają nowe spojrzenie na przestrzeń wewnątrz domu.
Dzięki szerokim możliwościom dostosowania formatu i kształtu okien FAKRO INNOVIEW 
można myśleć inaczej o wystroju wnętrza, wykorzystując perspektywę, widok i charakter 
otoczenia jako integralny element koncepcji wystroju. 

WIELKOWYMIAROWE 
DRZWI I OKNA ZMIENIAJĄ 
POSTRZEGANIE PRZESTRZENI 
MIESZKALNYCH 

WIELKIE PRZESZKLENIA POZWALAJĄ WYDOBYĆ WIĘCEJ Z JAKOŚCI  I KOMFORTU 
ŻYCIA NA CO DZIEŃ. 

Zwykłe okna zatrzymują ciepło w domu i wpuszczają do niego światło. Okna FAKRO oferują 
korzyść dodatkową, pozwalają na projektowanie unikalnych wnętrz, w których estetyka  
i klimat otoczenia zostaje w pełni wykorzystana dla budowy unikalnego charakteru wnętrza. 



FAKRO zmienia koncepcję wnętrza, daje możliwość 
przemiany tradycyjnego podziału na dom – czyli wszystko 
co jest w środku, a pozostaje odrębne  
od tego, co na zewnątrz. FAKRO korzysta  
z nowoczesnych rozwiązań po to, by dawać możliwość 
tworzenia wnętrz otwartych na otaczający świat.

MARKA INNOVIEW – 
NOWE SPOJRZENIE
NA DOMOWĄ 
PRZESTRZEŃ

Okna INNOVIEW to przede wszystkim niesamowity widok, który 
codziennie odkrywa więcej... Świat widziany przez okna Twojego 
domu jest bardziej ekscytujący, niż mógłbyś przypuszczać. 
Wystarczy lepiej się przyjrzeć. 



Okna i drzwi INNOVIEW oprócz spektakularnego widoku charakteryzują 
się unikatowymi rozwiązaniami.  

Połączenie drewna i aluminium

Drewno – naturalny materiał stosowany  
w budownictwie od wieków.

Aluminium – idealny materiał do ochrony drewna  
przed czynnikami zewnętrznymi.

ZALETY OKIEN 
I DRZWI INNOVIEW

WYSOKA TRWAŁOŚĆ



Zaawansowane rozwiązania techniczne umożliwiają 
wykonania konstrukcji o ogromnych rozmiarach. 
Maksymalny rozmiar 12m w poziomie oraz 2,8m  
w pionie.

Precyzyjne mechanizmy pozwalają przesuwać 
wielkogabarytowe skrzydła z niespotykaną dotąd 
lekkością – granica między wnętrzem, a otoczeniem 
zaciera się, a przemieszczanie się między nimi jest 
wyjątkowo bezpieczne. 

POWIĘKSZONA 
PRZESTRZEŃ

MAKSYMALNY 
KOMFORT



Dzięki najnowocześniejszemu systemowi okuć, które posiadają właściwości 
antywłamaniowe w klasie RC2, wszystkie drzwi przesuwne INNOVIEW mają 
podwyższoną odporność na włamanie i zapewniają to, co w twoim domu 
najważniejsze – poczucie spokoju i bezpieczeństwa. 

Innowacyjne połączenie drewnianej ramy z aluminiową okładziną  
to zapowiedź nowego trendu w architekturze. Nowoczesne wzornictwo  
i różnorodne kolory gwarantują dopasowanie okien i drzwi INNOVIEW  
do rozmaitych brył, tekstur i otoczenia. To najnowsze rozwiązania 
techniczne i technologiczne, które tworzą idealną harmonię. 

PODWYŻSZONE 
BEZPIECZEŃSTWO

WYJĄTKOWA 
ESTETYKA



Zastosowana technologia oraz odpowiednie materiały 
pozwalają na długoletnie, bezawaryjne użytkowanie bez 
konieczności konserwacji. Solidne wykonanie oraz precyzyjne 
mechanizmy przesuwne gwarantują jakość na lata. Okna 
INNOVIEW to także skuteczna izolacja termiczna i dźwiękowa.

Zastosowane rozwiązania techniczne jak system cichego 
domykania soft close, energooszczędny 10-cio komorowy 
niski próg, wózki jedne sprawiają że okna i drzwi INNOVIEW 
to unikatowe rozwiązanie pod względem użytkowani i obsługi. 

NIESPOTYKANA 
ODPORNOŚĆ

NOWOCZESNOŚĆ



Produkty INNOVIEW charakteryzują się najwyższą jakością, 
bezpieczeństwem, komfortem i estetyką, a także gwarancją 
harmonii z pozostałymi produktami z serii.
 
W ofercie znajdują się także produkty z serii INNOVIEW LINE: 
• markizy
• drzwi wejściowe
• bramy garażowe

INNOVIEW LINE  
- KOMPLETNE 
ROZWIĄZANIA DLA 
TWOJEGO DOMU
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