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Szanowni Państwo,

mając na uwadze, że otaczająca nas 
przestrzeń ma duży wpływ na nasze 

samopoczucie, pragniemy przedstawić 
sposoby na osiągnięcie przyjemnego, 

jasnego i komfortowego wnętrza. 
Promienie słoneczne poprawiają nam 

nastrój, powodują, że myśli stają się bardziej 
pozytywne, a życie nabiera jaśniejszych 

barw. Każdy z nas chce mieszkać  
i pracować w sprzyjających warunkach  

i miłej atmosferze.  Dzięki zastosowaniu 
okien i akcesoriów marki FAKRO  

możemy to osiągnąć. 
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NASZE CELE

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenia stosowane w oknach FAKRO zwiększają komfort mieszkania.  

Dzięki nim możemy czuć się bezpiecznie w naszych domach oraz możemy być spokojni  
o swoją rodzinę i najbliższych. Sny pod oknami FAKRO są pełne relaksu i wypoczynku.

ODPOWIADAMY NA TWOJE POTRZEBY
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Słuchamy jego potrzeb i skutecznie  
na nie odpowiadamy. Szeroka paleta kolorów i różnorodność typów drewna pozwala  

nam stworzyć produkt „skrojony na miarę potrzeb” nawet najbardziej  
wymagającego Klienta. Zastosowanie najnowszych rozwiązań oraz dbałość  

o każdy detal powodują unikatowość produktu oraz zadowolenie inwestora.

KREUJEMY DESIGNERSKIE ROZWIĄZANIA
Współczesny Klient oczekuje, aby produkt był nie tylko funkcjonalny, ale również nie zaburzał 

kompozycji i aranżacji przestrzeni. Produkty marki FAKRO spełniają te rynkowe wymagania. 

JESTEŚMY EKOLOGICZNI - GO GREEN
Projektujemy, planujemy i produkujemy z dbałością o środowisko naturalne.  

Oferowanie ekologicznych i energooszczędnych produktów jest wpisane w DNA naszej firmy. 
Zapewniamy, że każdemu procesowi, każdemu działaniu i każdej naszej decyzji zawsze  

towarzyszy troska o komfort i zdrowe życie przyszłych pokoleń.
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SALON

Kanapa, dobra książka, 
relaksacyjna muzyka – idealny 

scenariusz na popołudniowy 
odpoczynek po ciężkim dniu 

pracy. Salon jest miejscem, 
w którym rozmawiamy, 

spotykamy się z przyjaciółmi 
 i rodziną, bawimy się z dziećmi. 

Dobra atmosfera salonu,  
w blaskach naturalnego światła, 

rozgoni wszystkie frustracje 
i smutki oraz zainspiruje 

do realizacji kreatywnych 
pomysłów. 

        DOMOWE
 CENTRUM

RELAKSU

1. Okna dachowe FTW Z-Wave.

2. Okno balkonowe GALERIA.

2



www.fakro.pl8 www.fakro.pl8

1



9

POKÓJ DZIECIĘCY

Poddasze, to idealny wybór 
na aranżację pokoju dla dzieci. 

Okno dachowe marki FAKRO przenosi 
najmłodszych w odległe krainy, co 
jeszcze bardziej pobudza dziecięcą 

wyobraźnię. Barwne rolety wpłyną 
na spokojne i kolorowe sny, 
a antywłamaniowa klamka 

podwyższy bezpieczeństwo. 

OAZA
ZABAWY

1. Zespolenie okien obrotowych FTP-V.
Roleta zaciemniająca ARF PRINT.

2. Okno do dachów płaskich DXF.

2
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POKÓJ NASTOLATKA

Kiedy ma się kilkanaście lat cały 
świat stoi przed nami otworem. 

Pod oknami dachowymi marki 
FAKRO kłębią się różne myśli, 
pierwsze dylematy, pomysły 
na siebie. To tam próbujemy 

odkryć w sobie muzyczne pasje, 
uczymy się do egzaminów  

albo obmyślamy plan  
na przyszłość. 

MIEJSCE 
NAUKI I PASJI

2

1. Zespolenie okien w kolorze białym. 
Okno uchylno-obrotowe FPU-V 

i okno nieotwierane FXU.
 

2. Zespolenie okien obrotowych FTP-V.
Rolety plisowane APF.
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SYPIALNIA

W codziennej bieganinie często 
podejmujemy nagłe, nieprzemyślane 

decyzje. Tuż przed zaśnięciem możemy 
zwolnić tempo, zastanowić się, 

popatrzeć w niebo. Widok gwiazd tuż 
nad naszym łóżkiem z pewnością ukoi 

zmęczenie. Nie zapominajmy także  
o przewietrzeniu sypialni, ponieważ 

świeże powietrze poprawia jakość snu.  
W okresie letnim przed owadami 

uchroni nas moskitiera AMS  
marki FAKRO. 

PRZYSTANEK
OD CODZIENNEJ

BIEGANINY

2

1. Okno o konstrukcji obrotowej FTP-V.

2. Okno o konstrukcji obrotowej FTP-V.
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KUCHNIA

Miejsce wspólnych dyskusji,  
zapachu kawy o poranku, 

prób i sukcesów kulinarnych.  
W kuchni spędzamy sporo 

czasu przygotowując obiad czy 
wyjątkową, wieczorną kolację. 
Zastosowanie okien FAKRO nie 

tylko dostarczy naturalnego 
światła, ale także zapewni 

dopływ świeżego powietrza 
do pomieszczenia, w którym 

kłębią się różne zapachy i ciepło 
generowane przez kuchenne 

sprzęty.

DOMOWE
SMAKI

2

1. Okna o konstrukcji obrotowej
FTT Thermo sterowane elektrycznie.

2. Kombinacja okien o konstrukcji  
obrotowej w kolorze białym FTU-V. 
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JADALNIA

Wygodne krzesła i duży stół. 
Jadalnia to miejsce, gdzie 
w codziennej bieganinie 
rodzina znajdzie czas by 

usiąść i porozmawiać przy 
smacznym posiłku.

Dodatkowo widok na 
otaczającą przestrzeń, 

który zapewnią okna FAKRO, 
przeniesie nas myślami 

do natury i jej piękna.

SMACZNIE
I ZDROWO

2

1. Okno o konstrukcji uchylno-obrotowej
FPP-V preSelect MAX. Roleta zaciemniająca ARF.

2. Okno do dachów płaskich DEF.
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ŁAZIENKA

Kąpiel z hydromasażem, orzeźwiający 
prysznic po joggingu, a co 

najważniejsze, chwila dla siebie. Aby 
dłużej zachować funkcjonalność  

i estetykę łazienki warto zastosować 
okna dachowe marki FAKRO wykonane 

z materiałów gwarantujących długą 
trwałość. Nawiewniki zapewnią 

wymianę powietrza i odpowiedni 
poziom wilgotności. 

CHWILA
DLA SIEBIE

2

1. Okno aluminiowo-tworzywowe 
o konstrukcji obrotowej PTP-V.

2. Okno aluminiowo-tworzywowe
o konstrukcji obrotowej

PTP-V sterowane elektrycznie.
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BIURO

Biuro na poddaszu ma swój klimat, 
jednak trzeba uważać aby nadmierny 

upał nie zamienił naszej pracy w 
udrękę. Dobrym rozwiązaniem są 

rolety i markizy marki FAKRO, chroniące 
pomieszczenie przed zbytnim

 nagrzaniem. Piękny widok 
zapewnią nam okna marki FAKRO 
o podwyższonej osi obrotu, okna 
kolankowe, czy okna balkonowe 

Galeria. Poczucie komfortu  
w biurze wpływa na wyższą jakość  

i efektywność naszej pracy. 

JASNY
UMYSŁ

2

1. Zespolenie okien FYP-V proSky 
z dolnym oknem FXP.

Rolety zaciemniające ARF.

2. Okna FTT Thermo sterowane elektrycznie.
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STRYCH

Strych to część domu pełna 
wspomnień i cennych 

przedmiotów. Schody strychowe 
FAKRO wytrzymują duże obciążenie 

i zapewniają maksymalny komfort 
użytkowania. Wysoka izolacyjność 

termiczna i bardzo łatwy montaż 
stanowią dopełnienie ich zalet. 

DROGA 
DO ŚWIATA 

SKARBÓW

1. Supertermoizolacyjne 
schody strychowe LWT.

2. Schody strychowe LST 
o konstrukcji nożycowej.

2
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KLATKA SCHODOWA

1. Okno do dachów płaskich DEF.
 

2. Zespolenie okien 
o konstrukcji obrotowej FTP-V.

Klatka schodowa jest często 
ważnym elementem mieszkania, 

współtworzącym jego wizerunek. 
Odpowiednio oświetlona 

naturalnym światłem wygląda 
majestatycznie i zaprasza nas 

do wyjścia na poddasze w celu 
zrelaksowania się w tej części 

domu, w której mamy najwięcej 
prywatności.

DROGA 
DO ZACISZA

2
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TARAS

Zaprośmy otaczający 
nas świat do naszego 

domu. Dzięki drzwiom 
wielkopowierzchniowym 

linii FAKRO Innoview mamy 
doskonały widok na zewnątrz 

oraz wygodne wyjście na 
taras. Szeroko otwarte drzwi 

powiększają przestrzeń salonu, 
a granica między wnętrzem  

a ogrodem zanika.

DOM 
OTWARTY 

NA OTOCZENIE

1. Drzwi podnoszono-przesuwne  
HST INNOVIEW.

2. Okno INNOVIEW.

2



www.fakro.pl28

1

www.fakro.pl28



29

OKNA PIONOWE

Ważnym elementem każdego 
domu są okna zapewniające 

dopływ światła do 
poszczególnych pomieszczeń.
Wiecznie aktualne drewno od 

wewnątrz w połączeniu  
z okładziną aluminiową okna 

od zewnętrznej strony, to 
kombinacja nadająca stylu  

i zapewniająca trwałość. Okna 
pionowe FAKRO Innoview to 

piękno, elegancja  
oraz najwyższa jakość.

STYLOWE 
DOŚWIETLENIE

1. Okno pionowe INNOVIEW.

2. Okno INNOVIEW PSK 
o konstrukcji uchylno-przesuwnej.

2
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WEJŚCIE DO DOMU

Drzwi frontowe powinny robić 
dobre wrażenie na odwiedzających. 

Styl budynku z zewnątrz 
współtworzą drzwi wejściowe  

i bramy garażowe. Modernistyczny 
design stolarki pionowej 

Innoview dodaje budynkowi 
charakteru, a najwyższa jakość 

produktów gwarantuje skuteczną 
termoizolację, wygodę użytkowania 

i spokój o bezpieczeństwo 
domowników. 

PIERWSZE 
WRAŻENIE

1. Brama garażowa INNOVIEW LINE.

2. Drzwi wejściowe INNOVIEW LINE.

2
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