
Charakterystyka ogólna

Firma FAKRO należy do najszybciej rozwijających się firm

w branży okien dachowych –  to lider na rynku polskim

i jeden z największych producentów na świecie. Fakro oferu-

je okna dachowe o wysokiej, światowej jakości, wytwarzane

z najlepszych surowców, produkowane w oparciu o najnow-

sze technologie. W ofercie firmy znajdują się zarówno okna

obrotowe jak i uchylno-obrotowe oraz szeroka gama akceso-

riów wyposażenia dodatkowego: żaluzje, zasłony plisowane,

rolety wewnętrzne i zewnętrzne oraz markizy. Ponadto firma

oferuje wyłazy dachowe i schody strychowe. Jakość produk-

tów gwarantują liczne krajowe i międzynarodowe certyfikaty,

nagrody i wyróżnienia przyznawane Grupie Fakro oraz nie-

ustannie wzrastająca liczba zadowolonych klientów. Produkty

FAKRO sprzedawane są w większości krajów świata. Sprzedaż

na eksport stanowi 70% ogólnej produkcji firmy.

Opis techniczny

Okno obrotowe FTP-V

Kąt nachylenia dachu: od 15° do 90°

Wymiary (szer. x wys.) [cm]: 55x78, 55x98, 66x98, 66x118,

78x98, 78x118, 78x140, 94x118, 94x140, 114x118,114x140,

134x98, 78x160

Obsługa: klamka umieszczona w dolnej części skrzydła

umożliwia wygodne otwieranie i zamykanie okna oraz dwu-

stopniowe mikrouchylenie

Dzięki specjalnej budowie zawiasu umieszczonego w poło-

wie wysokości okna, skrzydło można obrócić i pozostawić

w pozycji otwartej, możliwy jest także obrót o 180°, co pozwa-

la na łatwe i bezpieczne umycie zewnętrznej szyby okna

Przeszklenie: ciepły pakiet szybowy U szyby = 1,0W/m
2
K

składający się z zewnętrznej szyby hartowanej i wewnętrznej

ze szkła z powłoką niskoemisyjną   

Wyposażenie: okno ma nawiewnik V-35 o wydajności

20-38m
3
/h. Nawiewnik umożliwia płynną regulację nawiewu

i optymalną wymianę powietrza w pomieszczeniu.

Gwarancja: 10 lat, na pakiet szybowy 20 lat

2006
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FAKROile to kosztuje – propozycja firmy

CENA OKNA FTP-V w rozmiarze 78x140 – 1278,56 zł brutto

5 x 1278,56 zł = 6392,80 zł brutto

Cena kołnierza EZV w rozmiarze 78x140 – 256,20 zł brutto

3 x 256,20 zł = 768,60 zł brutto

Zespolenie kołnierzy B2/1 w rozmiarze 78x140 – 614,88 zł brutto

Razem kołnierze 768,60 zł +  614,88 zł = 1383,48 zł brutto

Razem okna i kołnierze 6392,80 + 1383,48 = 7776,28 brutto

Kosztorys okien dachowych dla

projektu NASTKA

FAKRO Sp. z o.o.

ul. Węgierska 144 A

33-300 Nowy Sącz

tel 018 444 03 30

faks 018 444 03 33

Infolinia 0 800 100 052

www.fakro.pl

Okna dachowe FAKRO

Rolety wewnętrzne ARS

Roleta zewnętrzna ARZ Okno obrotowe FTP-V

Zasłona plisowana APS

Fakro.qxd  06-07-19  18:08  Page 97


