WYPRÓBUJ MARKIZĘ

ZA DARMO*

*Kup i wypróbuj markizę ręczną – jeśli nie będziesz
zadowolony możesz ją zwrócić, a my oddamy Ci pieniądze.

MARKIZY DO OKIEN DACHOWYCH

MARKIZY

DO OKIEN DACHOWYCH

SKUTECZNA
OCHRONA
PRZED UPAŁEM

Podczas upałów szukamy
schronienia wewnątrz
budynku, aby odpocząć
w przyjemnym chłodzie.
Wnętrza budynków naturalnie
nagrzewają się miedzy innymi
przez przeszklenia, dlatego
doskonałym rozwiązaniem
są markizy montowane na
zewnątrz okien. Markizy
idealnie sprawdzają się jako
osłona okien dachowych,
chroniąc poddasze przed
nagrzewaniem w trakcie
wysokich temperatur.

Zgodnie z normą DIN 5034-1
pomieszczenia należy chronić
przed nadmiernym nagrzewaniem
promieniami słonecznymi nie za
pomocą akcesoriów wewnętrznych
tylko za pomocą osłon zewnętrznych
(rolety, markizy).

96%

4%

Markizy do okien dachowych
to optymalne rozwiązanie,
które skutecznie chroni
poddasze przed nagrzewaniem w gorące, letnie dni.
Montowana po zewnętrznej
stronie okna, absorbuje
promieniowanie słoneczne
już przed szybą i emituje ciepło
na zewnątrz, nie dopuszczając
do nagrzewania się pomieszczenia. W praktyce powoduje
to spadek temperatury
wewnętrznej nawet o 10° C.
Markiza jest do 8 razy
skuteczniejsza w ochronie
przed nagrzewaniem
pomieszczeń na poddaszu
w porównaniu z roletami
wewnętrznymi.

WIDOK
NA ZEWNĄTRZ
Osłony te skutecznie zacieniają wnętrze, przy jednoczesnym zapewnieniu widoczności na zewnątrz.
Co więcej markiza ma prześwit, który nie zasłania
widoku na zewnątrz, a z drugiej strony zapewnia nam
prywatność w ciągu dnia, chroniąc przed wzrokiem
sąsiadów.

KOMFORTOWA
OBSŁUGA
Markizy dostępne są w wersji
manualnej (AMZ i AMZ New Line)
oraz elektrycznej (AMZ Solar, AMZ
Z-Wave, AMZ WiFi i AMZ Electro),
czyli można sterować nimi za
pomocą pilota, przełącznika lub
smartfona. W wersji Solar posiada
czujnik natężenia światła, który
w zależności od natężenia
promieniowania słonecznego
automatycznie uruchamia
rozwijanie markizy lub jej zwijanie.
To wyjątkowe rozwiązanie zostało
opatentowane, a całkowicie samoczynna, automatyczna obsługa
sprawia, że z wyjątkową łatwością
możemy chronić pomieszczenie
przed nagrzaniem.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Użytkowanie budynków znacznie
wpływa na emisję gazów cieplarnianych. Markiza jest produktem
ekologicznym i ekonomicznym
ponieważ ogranicza lub całkowicie
eliminuje zużycie energii w urządzeniach klimatyzacyjnych przez
co przyczynia się do redukcji emisji
CO2 do atmosfery, a my płacimy
niższe rachunki za energię.

NATURALNE
ŚWIATŁO

ZAPEWNIA CISZĘ
PODCZAS DESZCZU

Markizy umożliwiają
napływ naturalnego
światła. W pomieszczeniu
jest wystarczająco
jasno i nie ma potrzeby
włączania oświetlenia.

Zaciągnięta na oknie
w czasie deszczu markiza
redukuje odgłos spadających kropel. Dzięki temu
możemy spać spokojnie
w ciszy.

POPRAWA
ERGONOMII
Rozkład natężenia światła
w pomieszczeniu jest
równomierny i bardziej
przyjazny dla ludzkich oczu.
Zapewnia im wizualny
komfort, chroniąc je przed
szkodliwym oddziaływaniem
refleksów, co jest szczególnie
ważne podczas pracy
z komputerem.

OCHRONA PRZED UV
Markiza na oknach dachowych minimalizuje
również przenikanie
szkodliwych promieni
UV, chroniąc przedmioty
przed odbarwieniem
i wyblaknięciem.

www.fakro.pl

KOLORY MARKIZ:

AMZ
I GRUPA CENOWA
materiały z 10% prześwitem względnym
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AMZ
II GRUPA CENOWA
materiał z 1% prześwitem względnym

092

ZASADY PROGRAMU

„WYPRÓBUJ MARKIZĘ ZA DARMO”:
1.

2.
3.
4.
5.

W terminie od 29.04 do 31.08.2022 r. kup w dowolnym
punkcie handlowym lub w sklepie internetowym FAKRO,
markizę ręczną AMZ lub AMZ New Line i zachowaj
dowód zakupu.
W ciągu 14 dni od daty zakupu markizy, zarejestruj się na stronie
www.fakro.pl/promocje/wyprobuj-markize-za-darmo/.
Zamontuj i testuj markizę przez 2 miesiące (60 dni).
Jeśli uznasz, że markiza nie spełnia Twoich oczekiwań,
możesz ją zwrócić w ciągu kolejnych 14 dni po okresie
testowania.
Zwrotu możesz dokonać:
• w punkcie handlowym, w którym ją zakupiłeś
• lub jeśli zakup odbywał się przez sklep internetowy FAKRO,
możesz ją odesłać bezpośrednio do siedziby firmy.

W obu przypadkach do zwracanych markiz, dołącz dowód
zakupu i formularz zgłoszeniowy, który otrzymałeś w wiadomości
zwrotnej podczas rejestracji do programu.
W ramach programu możesz zwrócić maksymalnie 5 szt.
promocyjnych markiz.

FAKRO Sp. z o.o. ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz,
tel. 18 444 0 400, www.fakro.pl, fakro@fakro.pl
Fakro Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych
i specyfikacji oferowanych produktów. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie stanowią zapewnienia
w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, nie są także opisem towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej Ustawy.
Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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Szczegóły programu dostępne są w regulaminie na www.fakro.pl

