
Společnost FAKRO započala 
svou působnost před více 
než třiceti lety. Dnes je 
FAKRO světovou dvojkou na 
globálním trhu střešních 
oken s přibližně 15% podílem. 
Produktovou nabídku tvoří 
přes 1 000 výrobků, které 
posíláme do více než 50 zemí 
po celém světě. Dosud našlo 
kupce přes 9 mil. střešních 
oken FAKRO.

Střešní okna

FAKRO www.fakro.cz

Silné stránky oken FAKRO

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ

• Energetická účinnost = nižší náklady na vytápění
• Odolnost = okna na dlouhá léta
• Bezpečnost = klidný život
• Funkčnost = pohodlné ovládání
• Estetika = krásné podkroví a střecha

AUTOMATICKÁ KLAPKA 

 

SYSTÉM 
Zajišťuje zvýšenou provozní
bezpečnost okna
a ochranu proti vloupání.

Ventilační klapka V40P automaticky
reguluje velikost průtokového kanálu
a přivádí do místnosti optimální
množství vzduchu. Zajišťuje v interiéru
zdravé mikroklima a zároveň ho chrání
před vychladnutím, což přispívá ke snížení
nákladů na vytápění.

Zvyšuje energetickou účinnost a prodlužuje
životnost střešních oken. Zavedená řešení 
dodatečně vylepšují kvalitu a parametry střešních
oken. Technologie thermoPro zlepšuje:

• energetickou účinnost oken,
• zvyšuje jejich odolnost (speciální odvodňovací kanálky pro odvod
   kondenzátu a ochranu před vlhkostí),
• zaručuje vynikající těsnost (3. a nejvyšší 4. třída těsnosti dle EN 12207),
• a v neposlední řadě usnadňuje montáž střešních oken
   (snadná montáž oken díky novým montážním úhelníkům
   a použití šroubů Torx).

TECHNOLOGIE thermoPro

V40PtopSafe



PLASTOVÁ STŘEŠNÍ OKNA

Bezúdržbová plastová okna jsou vhodná
do všech prostor včetně koupelen, kuchyní
a prádelen, jelikož plast odolává vlhkosti
a nevstřebává ji, okno má dlouhou životnost
a je odolné vůči korozi.

Nová generace střešních oken GREENVIEW

• Lepší parametry oken uspokojí i náročné zákazníky.
• Kvalita zaručena dlouholetou zárukou. 

Nový standard pro novou dobu
V roce 2023 uvede FAKRO na trh novou generaci střešních 
oken GREENVIEW. Ta kombinuje nejvyšší funkční a estetic-
ké standardy s  vysokou energetickou účinností přizpůso-
benou měnícímu se klimatu a řešeními, která zaručují 
bezpečnost tváří v tvář extrémním povětrnostním jevům.

Lepší ve všech ohledech
• Lepší akustické i tepelné parametry –> úspora  
 energií.
• Estetičtější vzhled okna
• Nový tvar vnějších profilů
• Nová vnější barva oken – antracit (RAL 7016)
• Nová barva vnitřních profilů – světlejší bílá
 (RAL 9003)
• Nová klika u dřevěných i plastových oken
• Nová, automatická ventilační klapka –> vyrobena
 z plastu – „teplejší“, menší riziko kondenzace.

Výhody

ZÁRUKA
10 LE

T

NA OKNA

NEOMEZENÁ
záruční doba tvrzených 
skel na odolnost proti 

krupobití
ZÁRUKA
20 LE

T*

NA ZASKLENÍ

Spokojený zákazník

• Díky konstrukčním změnám je výměna starých  
 oken snadná a rychlá. 

Snadno rychle

Ventilační klapka
2020

Ventilační klapka
GREENVIEW

Plastová okna PTP-V U4 jsou ideální volbou pří 
výměně střešních oken. Umožňují totiž výměnu oken 
bez zásahu do stávajícího ostění, a to nejen v případě 
výměny starých oken FAKRO za nová (v tomto případě 
se využívá verze RENO), ale i pří výměně oken jiných 
výrobců na nová střešní okna FAKRO.

K novým oknům je doporučeno použít speciální 
lemování E_U Thermo s dodatečnou termoizolací, 
s nastavitelnou hloubkou montáže okna ve střešním 
plášti.

Výměna oken
Úspora energií
•  Lepší tepelná izolace zaručuje menší tepelné   
 ztráty a nižší účty za topení.
• Součinitel prostupu tepla Uw u oken PTP-V
 s energeticky úsporným zasklením U4 činí
 1,1 W/m²K (při použití standardního lemování). 
 V případě montáže s lemováním EHV-AT Thermo  
 je Uw=1,0 W/m²K.

Barevná dostupnost
• Plastová okna jsou kromě bílé barvy dostupná  
 také v dekoru zlatý dub (GO), borovice (PI)
 a antracit (AC).

Dlouholetá záruka
• Díky ověřené kvalitě produktů, Fakro poskytuje  
 dlouholetou záruční dobu. Podmínkou získání  
 20leté záruky na zasklení je vyplnění elektronické- 
 ho formuláře na prodloužení záruky.

Výhody


