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OKNA I W YŁAZY DACHOWE

n ZASTOSOWANIE

Okna dachowe stosowane są w dachach 
o kącie nachylenia:
l okna obrotowe FT: od 15° do 90°

l okno o podwyższonej osi obrotu FYP-V: od 

20° do 65°

l okno o podwyższonej osi obrotu z naświe-

tlem dolnym FDY-V: od 25° do 65°

l okna uchylno-obrotowe FPP-V preSelect: od 

15° do 55°

l okna wyłazowe termoizolacyjne FW: 

od 15 do 55°

l okno do dachów płaskich: od 2 do 15°

n ZALETY

l szerokie możliwości zastosowania – różne 

konstrukcje okien

l trwałość, funkcjonalność i bardzo dobre 

parametry termoizolacyjne

l bezpieczeństwo użytkowe – min. III klasa 

bezpieczeństwa wg EN 13049, innowacyjny 

system topSafe zapewniający podwyższoną 

odporność na włamanie

l technologia thermoPro − zastosowane 

rozwiązania poprawiają jakość i parametry 

okien dachowych, a konsekwencją jest wyższa 

ich energooszczędność, zwiększona trwałość, 

doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż

l możliwość wymiany powietrza przy 

szczelnie zamkniętym oknie (automatyczny 

nawiewnik V40P, nawiewniki V35 i V22, mikro-

uchylenie)

l system montażu umożliwia zamontowanie 

okien zarówno na krokwiach, jak i na łatach, 

w większości pokryć dachowych oraz osadze-

nie okna na trzech głębokościach w połaci 

dachu

l system zespoleń pozwala łączyć okna 

w grupy poziome, pionowe, blokowe

l duży wybór dodatkowych akcesoriów (żalu-

zje, rolety, markizy zewnętrzne, moskitiery, 

systemy zdalnego otwierania, automatyka 

przeciwdymowa i przeciwdeszczowa)

n CHARAKTERYSTYKA

Rodzaje okien:
l obrotowe

l o podwyższonej osi obrotu

l o podwyższonej osi obrotu z naświetlem 

dolnym

l uchylno-obrotowe

l kolankowe

l balkonowe

l wyłazy termoizolacyjne

l wyłazy dachowe standard

l okna do dachów płaskich

Materiał: drewno sosnowe klejone warstwo-

wo, impregnowane próżniowo lub wieloko-

morowe profile z PVC w kolorze białym oraz 

w kolorze okleiny – sosna lub złoty dąb.

Wykończenie powierzchni:
l drewniane profile malowane są kilkakrotnie 

bezbarwnym lakierem akrylowym (na zamó-

wienie w dowolnym kolorze z palety RAL) lub 

lakierem poliuretanowym o podwyższonej 

odporności na wilgoć w kolorze białym (np. 

FTU-V)

l oblachowanie okna i kołnierze uszczelnia-

jące wykonane z aluminium, trwale zabezpie-

czone modyfikowanym poliestrem, w kolorze 

popielato-brązowym lub na zamówienie 

dowolnym kolorem z palety RAL

Szyby: zespolona jednokomorowa wypełnio-

na argonem 4H/16/4T, szyba zewnętrzna ze 

szkła hartowanego, wewnętrzna typu float 

z powłoką niskoemisyjną.

Uszczelki: przylgowe, wciskane z TPE.

Okucia: zawiasy FAKRO, zasuwka blokująca 

(umożliwia unieruchomienie skrzydła do 

mycia), klamka w dolnej części okna z mikro-

uchyleniem.

Współczynnik izolacyjności akustycznej 
okna Rw [dB]: 32

Współczynnik przenikania ciepła
[W/(m2K)]:
l 1,0 dla szyby

l 1,2 dla okien

Wymiary ościeżnicy (zewnętrzne) [mm]: 
szerokość od 550 do 1340, wysokość od 780 

do 2550.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska.

Dystrybucja: hurtowa, detaliczna.

Gwarancja: okna dachowe FAKRO objęte są 

10-letnią gwarancją; na pakiet szybowy obo-

wiązuje 20 lat gwarancji; odporność szyb har-

towanych objęta jest bezterminową gwarancją 

na gradobicie.

Aprobaty i certyfikaty: znakowanie produk-

tów znakiem CE, certyfikat TÜV.

Usługi: doradztwo techniczne, serwis, realiza-

cja nietypowych zamówień.

Pozostała oferta: składane schody strychowe 

z drewna sosnowego, wyłazy dachowe, świetli-

ki rurowe, markizy do okien pionowych.

n   FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144 A, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 444 0 444, faks 18 444 0 333, www.fakro.pl, e-mail: fakro@fakro.pl
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Ława kominiarska RSB. Umożliwia łatwe i bezpieczne wyjście na dach 
z wnętrza budynku oraz wygodną komunikację na dachu. Dzięki unikatowej 
konstrukcji może być stosowana do różnych typów pokryć dachowych nieza-
leżnie od ich kształtu i rodzaju. Szeroki zakres regulacji uchwytów pozwala 
dostosować ławę do różnych modułów, profili i przetłoczeń pokryć dacho-
wych. Dostępna jest z podestem o długości 45 cm, w ośmiu najpopularniej-
szych kolorach pokryć dachowych.

Schody typu LTK Energy. To nowa generacja supertermoizolacyjnych 
schodów strychowych przeznaczonych do montażu w budynkach, gdzie 
występuje duża różnica temperatur pomiędzy pomieszczeniem użytkowym 
a nieużytkowym strychem. Klapa supertermoizolacyjna gr. 6,6 cm wykona-
na jest z wąskiej ramy z drewna sosnowego, oklejonej z obu stron białą płytą 
HDF, wewnątrz wypełniona polistyrenem, który doskonale ogranicza straty 
ciepła. Współczynnik U dla schodów wynosi 0,68 W/(m2K).

Nowe okno dachowe FPP -V preSelect2. To rozwinięcie koncepcji po-
przedniej wersji unikatowego okna uchylno-obrotowego. Teraz w oknie 
preSelect2 skrzydło uchylane jest prawie o 30% więcej – aż do kąta 45°. Taki 
zakres otwarcia umożliwia jeszcze pełniejsze wykorzystanie stworzonej na 
poddaszu dodatkowej powierzchni. Zapewnia także łatwość podejścia wy-
sokiej osoby do okna dachowego i podziwianie szeroko roztaczających się 
widoków.

Okno obrotowe FTP-V Z-Wave. Wyposażone w urządzenia umożliwiające 
jego zdalne otwieranie i zamykanie oraz sterowanie dodatkami za pomocą 
pilota. Posiada w czujnik deszczu, który automatycznie uruchamia funkcję 
zamykania skrzydła podczas opadów. Dzięki stykom na ościeżnicy umożli-
wiające łatwe zamontowanie elektrycznych akcesoriów. Okno wyposażone 
w automatyczny nawiewnik V40P i system wzmocnienia konstrukcji okna 
topSafe.

Okno o podwyższonej osi obrotu z naświetlem dolnym FDY – V Duet 
proSky. To duże okno, w którym w jednej ościeżnicy umieszczone są dwa 
skrzydła. Górne otwierane jest obrotowo, lecz oś obrotu umieszczona jest 
powyżej połowy wysokości okna, dzięki czemu nawet wysoka osoba może 
wygodnie stać przy otwartym oknie. Skrzydło dolne jest nieotwierane i wy-
posażone w szybę laminowaną (bezpieczną). Ma automatyczny nawiewnik 
V40P, system wzmocnienia konstrukcji okna topSafe.

Aluminiowo-tworzywowe okna dachowe. Przeznaczone do pomiesz-
czeń o podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki, salony ką-
pielowe, pralnie). Okna są trwałe, odporne na korozję, konserwacja ograni-
czona do niezbędnego minimum. Mogą być otwierane obrotowo lub 
uchylnie-obrotowo. Wyposażone w wydajny nawiewnik V35 i system top-
Safe podnoszący bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe. Dostępne 
są w kolorze białym oraz w kolorze okleiny sosna lub złoty dąb. 

Markiza AMZ Z-Wave do okien dachowych. Sterowanie elektryczne 
łączy skuteczność ochrony przed nagrzewaniem (do 8 razy skuteczniejszą 
w porównaniu z zasłonami wewnętrznymi) z najwyższym komfortem ob-
sługi. Markiza AMZ Z-Wave zasilana jest prądem z sieci elektrycznej i stero-
wana za pomocą pilota lub przełącznika naściennego w bezprzewodowym 
systemie Z-Wave. Można ją zatrzymać w dowolnej pozycji.

Okno oddymiające FSP. To element grawitacyjnego systemu oddymiania 
i służy do odprowadzania z wnętrza budynku dymu i ciepła w trakcie poża-
ru. W normalnych warunkach eksploatacji okno przewietrza i doświetla 
pomieszczenia. Ma dwa siłowniki elektryczne (24 V), które poprzez sygnał 
elektryczny z systemu sterowania, podnoszą skrzydło. Otwarte skrzydło 
osłania otwór oddymiający przed bocznym wiatrem, co pozwala na skutecz-
ne odprowadzenie dymu z pomieszczenia.

Okno balkonowe FGH-V Galeria. Duże okno dachowe wyposażone w no-
watorski system okuć, w którym otwarte skrzydła tworzą balkon. Górne 
skrzydło otwierane jest uchylnie do góry, a dolne do przodu. Boczne barier-
ki ochronne zintegrowane są z dolnym skrzydłem i wysuwają się w trakcie 
jego otwierania. W trakcie zamykania dolnego skrzydła, barierki balkonu 
chowają się w oknie i nie są widoczne ponad połacią dachu. Ukryte są pod 
oblachowaniem okna i nie ulegają zabrudzeniu.


