
 

 

 

Střešní okna, které předběhla budoucnost 

 

Jsme si vědomi hodnot, které formují náš život a respektujeme při vytváření našich výrobků.  

Střešní okna FAKRO jsou navržena tak, aby život ve vysněném domě byl nejenom pohodlný, 

ale také splňoval představy o komfortním bydlení a přinášel radost.  

FAKRO vytvořilo generaci střešních oken stvořených pro uživatele, kteří si cení funkčních 

a moderních řešení. Je jedno, jaké máte podkroví a interiér, okna FAKRO se hodí všude. 

Rozličné konstrukce umožňují přizpůsobit okna různým místnostem. Okna lze také spojovat 

do sestav a vytvářet velké prosklené plochy. Věříme, že si každý zákazník pro sebe z naší 

nabídky vybere optimální řešení, které dokonale splní jeho požadavky.   

 

  



 

Proč zvolit právě okna FAKRO? 

Na trhu existuje mnoho výrobců střešních oken se širokým sortimentem výrobků. Jak se 
v této bohaté nabídce vyznat a vybrat ten nejvhodnější produkt? Představujeme vám výhody 
našich oken – těmi se odlišujeme. 

Energeticky úsporná konstrukce 

Jednou z nejdůležitějších priorit během projektování střešních oken FAKRO je 

energetická úspornost. Speciální konstrukce okna FTT U8 se součinitelem Uw= 

0,58 W/m2K zajišťuje, že je to nejvíce energeticky úsporné střešní okno 

s jediným zasklením na světě. Tato konstrukce umožňuje zadržet tepelnou 

  energii uvnitř místnosti. 

Velké množství přirozeného světla 

Konstrukce střešních oken FAKRO zaručuje optimální prosvětlení podkroví. 

Speciálně vyprojektované profily rámu a křídla a umístění ventilační klapky 

v horní části rámu umožňuje přísun velkého množství přirozeného světla. 

 

Vyvážená energetická bilance 

Střešní okna jsou nejenom zdrojem světla, ale také pasivního tepla v zimním 

období. Velkou prosklenou plochou oken FAKRO proniká více tepla ze 

slunečních paprsků, které ohřívají prostory dokonce i v zimě. 

 

Zpevněná konstrukce okna – systém topSafe 

Střešní okna musí zaručit bezpečnost používání a chránit proti snadnému 

vstupu do interiéru zvenčí.  Patentovaný systém zpevněné konstrukce okna 

topSafe výrazně zvyšuje odolnost střešních oken proti vloupání a chrání je před 

otevřením během náhodného šlápnutí na křídlo. 

III. třída bezpečnosti 

Tvrzené sklo spolu s aplikací systému topSafe v konstrukci okna zajišťují, že 

střešní okna FAKRO obdržela certifikaci minimálně III. třídy bezpečnosti, která 

platí pro celé okno včetně skla, podle normy EN 13049. Firma FAKRO jako první 

nabídla plný sortiment oken s minimálně III. třídou bezpečnosti. 

 

 

 



 

 

Ochrana před vloupáním 

Odolnost proti vloupání je důležitým aspeketem výrobků FAKRO. Standardní 

okno pro šikmé střechy FTP-V P2 Secure splňuje evropskou 2. bezpečnostní 

třídu RC 2 N dle EN 1627. Montáž tohoto typu oken zvyšuje odolnost proti 

vloupání a užitkovou bezpečnost budovy. 

Klika v dolní části křídla 

Umístění kliky v dolní části křídla zaručuje pohodlnou obsluhu okna a jeho 

řádnou montáž v souladu s normou DIN 5034-1*. Při dodržení této normy je 

klika vždy v dosahu ruky. Vyšší montáž oken umožňuje pohodlný přístup 

k otevřenému oknu také vysoké osobě, a to i u oken s kyvnou konstrukcí.  

* norma platná pro německý trh 

Automatická ventilační klapka V40P 

Vysokou funkčnost v oknech FAKRO přináší také automatická ventilační klapka 

V40P, která zajišťuje přísun optimálního množství vzduchu. Bezobslužná 

ventilace v oknech FAKRO zaručuje v podkroví zdravé mikroklima a úsporu 

energie. Otevřená ventilační klapka se charakterizuje vysokou voděodolností 

           i za větru, chrání před pylem a hmyzem. 

Vysoká těsnost okna 

Použití dodatečného těsnění a systému navádění křídla zajišťuje vysokou 

těsnost okna. Inovativní systém umožňuje zajištění správného polohování křídla 

v rámu a dobrou spolupráci těsnění při opakovaném otevírání a zavírání křídla. 

Toto řešení předchází poškození křídla a také usnadňuje montáž okna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Okna se zasklením U5 

 

Super energeticky úsporným zasklením U5 lze vybavit okna: 

- kyvná dřevěná 

- kyvná dřevěná s elektrickým ovládáním 

- kyvná plastová 

- výklopně-kyvná dřevěná 

- výklopně-kyvná plastová 

- okna se zvýšenou osou otáčení dřevěná 

- okna se zvýšenou osou otáčení plastová 

 

Jedná se o velmi oblíbené zasklení, a to díky svým výborným parametrům, kterých dosahuje. 

Popis zasklení: 

• trojsklo (dvě komory)  

• složeno ze tří tvrzených skel s tloušťkou 4 mm, krajní skla mají nízkoemisní vrstvu 

• obě komory mají šířku 10 mm a jsou plněny inertním plynem - kryptonem 

• vybaveno thermo distančním rámečkem TGI  

• součinitel prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2K (dle EN 673) 

• součinitel Uw pro dřevěná okna s U5 = 0,97 W/m2K 

• součinitel Uw pro plastová výklopně-kyvná okna PPP-V U5 =  1,1 W/m2K 

• součinitel Uw pro plastová kyvná okna PTP-V U5 = 0,95 W/m2K 

 



 

Okna se zasklením U6 

 

Nižší náklady na vytápění zajistí speciální střešní okna vybavená super energeticky 

úsporným zasklením U6.  

Jedná se o kyvná okna se závěsy umístěnými nad polovinou výšky okna. Dokonce i vysoké 

osoby zde budou mít pohodlný přístup k otevřenému oknu.  

Popis zasklení: 

• trojsklo (dvě komory) 

• složeno ze tří skel: vnější tvrzené sklo, prostřední tvrzené s nízkoemisní vrstvou, vnitřní 

laminované bezpečnostní tř. P2A 

• vybaveno dvěma thermo distančními rámečky TGI. 

• komory plněny inertním plynem – argonem 

• součinitel prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2K (dle EN 673) 

• součinitel Uw pro okno s U6 a standardním těsnícím lemováním = 0,80 W/m2K 

• součinitel Uw pro okno s U6 a těsnícím lemováním EHV-AT Thermo =  0,71 W/m2K 

 

 

Střešní okno FTT U6 jako jediné na trhu získalo certifikát 

Kvalitní okna pro pasivní stavby. 

  



 

Okna se zasklením U8 

 

Speciální střešní okna určená pro nízkoenergetické a pasivní stavby. Zasklení je osazeno ve 

speciálně vyprojektovaném rámu křídla. Konstrukce okna minimalizuje vznik tepelných mostů. 

Okna jsou vybavena pětinásobným těsněním. 

Díky svým parametrům se jedná o nejteplejší střešní okno s jediným zasklením dostupné na 

trhu.  

Popis zasklení: 

• pasivní čtyřsklo (tři komory) 

• složeno ze čtyř tvrzených skel a vybaveno třemi nízkoemisními vrstvami  

• vybaveno thermo distančními rámečky TGI 

• komory jsou 12 mm široké a plněné inertním plynem - kryptonem 

• součinitel prostupu tepla Ug = 0,3 W/m2K (dle EN 673) 

• součinitel Uw pro okno FTT U8 = 0,58 W/m2K 

• dodává se společně se zasklením EHV-AT Thermo (které je součástí zasklení) 

 

 

Okno FTT U8 Thermo získalo certifikát potvrzující jeho skvělé 
termoizolační parametry. Certifikát vydal Passivhaus Institut) 
v Darmstadtu, a potvrzuje, že je vhodné pro pasivní stavby. 

 

 

 

 

 



 

Okna se zasklením R3 

 

Nižší náklady na vytápění a také útlum hluku zajistí speciální střešní okna vybavená super 

energeticky úsporným zasklením proti hluku R3. 

Jedná se o kyvná okna se závěsy umístěnými nad polovinou výšky okna. Dokonce i vysoké 

osoby zde budou mít pohodlný přístup k otevřenému oknu.  

Popis zasklení: 

• trojsklo (dvě komory) 

• složeno ze tří skel, vnější sklo je tvrzené, vnitřní laminované 

• vybaveno thermo distančním rámečkem TGI 

• komory jsou plněné inertním plynem - argonem 

• součinitel prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2K (dle EN 673) 

• součinitel Uw pro okno FTT R3 = 0,81 W/m2K 

• vynikající parametry útlumu hluku Rw = 42 dB.  

  



 

Okna do plochých střech 

 

Okna do plochých střech byla konstruována a vyrobena z materiálů té nejvyšší kvality, 

s využitím inovativních řešení a důrazem na estetiku. Všechny níže uvedené výhody zaručují, 

že tyto výrobky zajišťují komfortní a kvalitní využívání místností pod plochou střechou. 

Vysoká energetická úspornost 

Díky vhodné konstrukci zaručují okna do plochých střech FAKRO velmi dobré 

termoizolační parametry. Okna jsou dostupná s dvojskly, trojskly nebo čtyřskly, 

a okna typu C jsou navíc vybavena kopulí. 

 

Bezpečnost 

Okna do plochých střech typu Secure splňují evropskou 2. bezpečnostní třídu 

RC 2 dle EN 1627. Kromě toho okna do plochých střech splňují nejvyšší třídu 

odolnosti proti nárazu SB 1200 dle EN 1873. Montáž tohoto typu oken do 

plochých střech značně zvyšuje bezpečnost a odolnost proti vloupání. 

Velké množství přirozeného světla 

Okno má za úkol prosvětlit vnitřní prostory pod plochou střechou. Díky 

speciálním tvarům profilů se okna do plochých střech charakterizují až o 16 % 

větší plochou zasklení v porovnání s řešeními, která nabízí konkurence. Interiéry 

pod plochou střechou tak budou plné přirozeného světla. 

Možnost atypických rozměrů 

Kromě standardních rozměrů je možno okna typu F vyrobit v libovolné velikosti 

(v rozsahu 60x60 - 120x220 cm). Možnost výroby okna typu F v požadovaném 

atypickém rozměru umožňuje snadnou výměnu stávajících světlíků a zlepšení 

termoizolačních parametrů celé budovy. 

Doplňky a ovládání 

Montáž vhodných vnitřních a vnějších doplňků zvyšuje funkčnost a estetiku 
oken v ploché střeše. Markýzy chrání před nahříváním, vnitřní doplňky chrání 
před přímým slunečním světlem a plní dekorativní funkci. 

  



 

Okna do plochých střech typu F 

 

Okno do plochých střech typu F vyniká velmi dobrými termoizolačními parametry 
a moderním vzhledem. Konstrukce rámu je stejná jako u oken s kopulí. Rozdíl je v použitém 
zasklení, které u tohoto okna vzniklo pomocí technologie vlepování skla, což zaručuje 
vysokou odolnost a stálost okna, a také estetický vzhled. 

Zasklení je vyrobeno technologií vlepování skla, což zaručuje dlouhou životnost a estetický 
vzhled. Vnější reflexní sklo je tvrzené, vnitřní je laminované s bezpečnostní třídou P2A 
(v případě rozbití skla zůstanou střepy na fólii). 

  

Okna D_F jsou dostupná ve verzi ColourLine 

Inovativní okna do plochých střech D_F ColourLine umožňují 
barevně sladit okno se stylem stávající střechy. 

Díky široké nabídce barev z palety RAL Classic lze přizpůsobit 
barvu okna individuálním požadavkům zákazníka. 

 

Okno do plochých střech typu F je určeno k použití do střech se sklonem 2-15°. 

 

Okna jsou dostupná v následujících verzích:  

• DEF – s elektrickým ovládáním 

• DMF – s manuálním ovládáním 

• DXF – neotevíratelné 

  



 

Okna do plochých střech typu C 

 

Okno do plochých střech D_C je standardně vybaveno bezpečnostním zasklením odolným 

proti vloupání P2. V případě rozbití skla se střepy neroztříští, ale zůstanou ležet na fólii.  

Zasklení P2 a inovativní systém montáže kupole (na tento systém byla podána patentová 

přihláška), který znesnaďnuje její demontáž, zvyšuje odolnost proti vloupání. Kopule je 

vyrobena z polykarbonátu. Tento polykarbonát je vysoce odolný proti nárazu a vůči působení 

atmosferických vlivů (déšť, kroupy). Speciální povlak na vnějším i vnitřním povrchu chrání 

před působením UV paprsků. 

Okno může být výbaveno čirou D_C-C nebo mléčnou D_C-M kopulí. 

 

Okna jsou dostupná v následujících verzích:  

• DEC – s elektrickým ovládáním 

• DMC – s manuálním ovládáním 

• DXC – neotevíratelné 

 

 

  



 

Okna do plochých střech s pochozím sklem DXW 

 

Speciální konstrukce oken se zvýšenou nosností a sklo s protiskluzovým povrchem umožňuje 

bezpečnou chůzi po oknech.  

Vyrovnání povrchu skla do roviny terasy a použití skla s protiskluzovým povrchem umožňuje 

volný pohyb a nenarušuje její estetiku. Je to skvělé řešení pro terasy a zelené střechy, kdy je 

dodržena rovina střechy se zachováním vlastností střešního okna. 

• Díky zpevněné konstrukci, 

protiskluzovému povrchu, 

bezpečnostnímu zasklení s vnitřním 

laminovaným sklem je okno typu 

DXW natolik bezpečné, že se po 

něm dá volně pohybovat. 

• Optimalizovaná konstrukce okna do 

plochých střech umožňuje montáž 

vnitřních doplňků. 

• Úkolem okna je přísun přirozeného 

světla do místností pod plochou 

střechou.  


