Fakro_DP.qxd

2007-09-12

19:04

Page 98

ile to kosztuje – propozycja firmy

FAKRO

Okna dachowe FAKRO
Okno obrotowe FTP-V

Okno obrotowe FTP-V

Zas³ony plisowane APS

Charakterystyka ogólna
Firma FAKRO nale¿y do najszybciej rozwijaj¹cych siê firm
w bran¿y okien dachowych – to lider na rynku polskim
i jeden z najwiêkszych producentów na œwiecie. Fakro oferuje okna dachowe o wysokiej, œwiatowej jakoœci, wytwarzane z najlepszych surowców, produkowane w oparciu
o najnowsze technologie. W ofercie firmy znajduj¹ siê
zarówno okna obrotowe jak i uchylno-obrotowe oraz szeroka gama akcesoriów wyposa¿enia dodatkowego: ¿aluzje,
zas³ony plisowane, rolety wewnêtrzne i zewnêtrzne oraz
markizy. Ponadto firma oferuje wy³azy dachowe i schody
strychowe. Jakoœæ produktów gwarantuj¹ liczne krajowe
i miêdzynarodowe certyfikaty, nagrody i wyró¿nienia przyznawane Grupie Fakro oraz nieustannie wzrastaj¹ca liczba
zadowolonych klientów. Produkty FAKRO sprzedawane s¹
w wiêkszoœci krajów œwiata. Sprzeda¿ na eksport stanowi
70% ogólnej produkcji firmy.

Opis techniczny
Okno obrotowe FTP-V
K¹t nachylenia dachu: od 15° do 90°
Wymiary (szer. x wys.) [cm]: 55x78, 55x98, 66x98, 66x118,
78x98, 78x118, 78x140, 94x118, 94x140, 114x118,114x140,
134x98, 78x160
Obs³uga: klamka umieszczona w dolnej czêœci skrzyd³a
umo¿liwia wygodne otwieranie i zamykanie okna oraz dwustopniowe mikrouchylenie. Dziêki specjalnej budowie zawiasu umieszczonego w po³owie wysokoœci okna, skrzyd³o
mo¿na obróciæ i pozostawiæ w pozycji otwartej, mo¿liwy
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jest tak¿e obrót o 180°, co
pozwala na ³atwe i bezpieczne umycie zewnêtrznej szyby okna.
Przeszklenie:
ciep³y pakiet szybowy U
szyby = 1,0 W/m2K sk³adaj¹cy siê z zewnêtrznej szyby hartowanej i wewnêtrznej ze
szk³a z pow³ok¹ niskoemisyjn¹
Wyposa¿enie: okno ma nawiewnik V-35 o wydajnoœci 2046 m3/h. Nawiewnik umo¿liwia p³ynn¹ regulacjê nawiewu
i optymaln¹ wymianê powietrza w pomieszczeniu.
Gwarancja: 10 lat na okna, 20 lat na pakiet szybowy, bezterminowa gwarancja odpornoœci na grad szyby hartowanej.
Kosztorys okien dachowych
Cena okna FTP-V w rozmiarze 78x140 cm
1342,00 z³ brutto
6 x 1342,00 z³ = 8052,00 z³ brutto
Cena ko³nierza EZV w rozmiarze 78x140 cm
268,40 z³ brutto
6 x 268,40 z³ = 1610,40 z³ brutto
Razem okna i ko³nierze 8052,00 z³ + 1610,40 z³ = 9662,40 z³ brutto
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