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Naše strešné okná PVC sú ekologickými 
výrobkami. Rámové profily sú až zo 63% vyrobené 
z recyklovaného materiálu. Navyše materiály 
používané na výrobu okien, ako sú sklo, PVC profily, 
hliníkové a oceľové komponenty, sa dajú prakticky 
100% znovu použiť.

Použitie recyklovaných komponentov vo výrobe 
výrazne znižuje množstvo odpadu a pomáha znižovať 
spotrebu fosílnych palív ako je napr. ropa.

Okná zabezpečujú dostatok denného  svetla  
v podkroví , čo nám prináša radosť, chceme tam 
prebývať, cítime sa dobre a chce sa nám žiť.

Zaručujú bezpečnosť a pokoj po mnoho 
rokov. Okná sú odolné voči nepriaznivým 
poveternostným vplyvom. Materiál, z ktorého sú 
vyrobené, neabsorbuje vlhkosť a nie je potrebné ho 
natierať, pričom na sklá sa vzťahuje doživotná záruka 
na odolnosť voči krupobitiu.

Okná zabraňujú tepelným stratám energie v zime, 
čo nám umožňuje ušetriť na vykurovaní. Dodávajú 
sa s trojsklom, pričom ich montáž s lemovaním 
Thermo zlepšuje súčiniteľ  prestupu  tepla až o 15 %.

Môžu byť namontované v každej miestnosti: 
obývacej izbe, spálni, detskej izbe aj priestoroch so 
zvýšenou vlhkosťou, ako sú kuchyne a kúpeľne.

Sú rovnako vhodné pre novostavby, ako aj pre 
výmenu okien. Obľúbené strešné okná je možné 
vymeniť bez poškodenia ostenia, pričom celý proces 
je rýchly a jednoduchý.

Zelená farba prítomná v logu FAKRO je tu s nami od 
samého vzniku spoločnosti, pričom ekológia s ňou 
spojená je aspekt, ktorý preniká do všetkých oblastí 
našej činnosti.

Navrhujeme, plánujeme a vyrábame s ohľadom na 
prírodné prostredie. Ponúkať ekologické a energeticky  
efektívne produkty je v DNA spoločnosti FAKRO. 
Zabezpečujeme, aby každý proces, každá akcia a každé 
rozhodnutie, ktoré urobíme, boli vždy sprevádzané 
záujmom o pohodlie a zdravý život budúcich generácií. 
Všetky tieto aktivity sme teraz zhrnuli v tejto jednej 
dôležitej filozofii GO Green. 



VYBERTE SI SVOJU FARBU
Naše okná sa dajú dokonale zladiť s každým 
interiérom. Sú dostupné v klasickej bielej farbe, ako 
aj v atraktívnych odtieňoch ako je borovica a zlatý 
dub, ktoré pripomínajú prírodné drevo.

biela

borovica

zlatý dub

antracit



PREČO PRÁVE HLINÍKOVO-
-PLASTOVÉ OKNÁ FAKRO?
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Firma FAKRO Sp. z o.o. - si vyhradzuje právo vykonávať zmeny technických parametrov a špecifikácií výrobkov
bez predchádzajúceho upozornenia a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby.

OKNÁ PVC
VHODNÉ AJ DO MIESTNOSTÍ S 
VYSOKOU VLHKOSŤOU (KÚPEĽNE, 
KUCHYNE)

 ÁNO

POTREBA LAKOVANIA KAŽDÝCH 
PÁR ROKOV  NIE

POTREBA UDRŽIAVAŤ DREVENÉ 
PRVKY ČISTÉ NIE

POUŽITIE RECYKLOVANÝCH 
MATERIÁLOV  ÁNO


