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Malowane światłem ...
Światło zmienia poddasze w prztronne 
wnętrze. Reżyserem światła może zostać 
każdy z nas. Pomaluj światłem swoje 
poddasze za pomocą oryginalnych akce-
soriów do okien dachowych FAKRO. 



Dlaczego stosujemy akcesoria do okien dachowych? 

Dekoracja wnętrza AJP  ARS  ARP  ARF  APS
 Głównym zadaniem akcesoriów wewnętrznych jest dekoracja wnętrza. 

Bogaty wybór typów i kolorów zapewnia uzyskanie harmonii z wystro-
jem każdego pomieszczenia i daje możliwość dowolnego kształtowania 
charakteru poddasza.

Ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem wnętrza AMZ ARZ
 Najlepszą ochronę przed uciążliwym upałem stanowią akcesoria ze-

wnętrzne (markiza i roleta), które skutecznie chronią poddasze przed 
nagrzewaniem w gorące, letnie dni. 

Kontrola światła  AJP  ARS  ARP  ARF  APS  AMZ ARZ
 Akcesoria umożliwiają regulację ilości i intensywności światła wpada-

jącego do pomieszczenia. Dzięki nim możemy uzyskać zaciemnienie 
nawet w słoneczny dzień, w chwilach gdy potrzebujemy odpoczynku. 
Dodatkowo chronią przed szkodliwym oddziaływaniem refleksów np. 
podczas pracy na komputerze.  

Ochrona przed promieniami UV AJP  ARS  ARP  ARF  APS  AMZ ARZ
 Dodatki ograniczają przenikanie promieniowania UV do wnętrza po-

mieszczenia. Pomagają chronić przedmioty i materiały znajdujące się w 
pomieszczniu przed wyblaknięciem czy zżółknięciem.  

Ochrona prywatności   AJP  ARS  ARP  ARF  APS  AMZ ARZ
 Akcesoria do okien dachowych Fakro chronią przed niepożądanym za-

glądaniem z zewnątrz i zapewniają poczucie prywatności. 

Łatwy montaż i wygoda obsługi AJP  ARS  ARP  ARF  APS  AMS AMZ
 Dokładne dopasowanie akcesoriów do okien dachowych Fakro zapewnia 

ich szybki i łatwy montaż oraz wygodną obsługę. Oryginalne akcesoria 
Fakro charakteryzują się wysoką jakością, nowatorskimi rozwiązaniami i 
estetycznym wyglądem. 
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Które akcesoria najlepiej chronią przed nagrzaniem pomieszczenia?
Zgodnie z normą DIN 5034-1 pomieszczenia należy chronić przed nad-
miernym nagrzewaniem promieniami słonecznymi nie za pomocą ak-
cesoriów wewnętrznych tylko za pomocą osłon zewnętrznych (markizy, 
rolety zewnętrzne).

Jak to się przedstawia w rzeczywistości?
Firma Fakro w celu udoskonalania swoich produktów oraz w trosce 
o komfort ich użytkowników analizuje skuteczność ochrony przed na-
grzaniem za pomocą różnych osłon przeciwsłonecznych. 
W tym celu wykonano osiem jednakowych pomieszczeń badawczych, 
które są identycznie eksponowane na działanie promieni słonecznych 
oraz wyposażone w takie same okna dachowe. Badania wykonano przy 
zamkniętych oknach. Temperaturę mierzono w kilku punktach, metr 
nad podłogą. Na oknach zamontowano różne dodatki a wyniki ich badań 
przedstawiamy Państwu na wykresie. 

„Pomieszczenia należy chronić przed nagrzewaniem w 
okresie lata w miarę możliwości za pomocą zewnętrz-
nych osłon, umiejscowionych przed szybą, odbijających 
ciepło. 
Nagrzewanie pomieszczeń wynika z absorpcji promie-
niowania globalnego przez przedmioty w pomieszczeniu 
i powierzchnie ograniczające pomieszczenie (ściany, 
podłoga). 
Promieniowanie zaabsorbowane przeistacza się w dłu-
gofalowe promieniowanie podczerwone (cieplne), które 
nie jest przepuszczane przez szyby okien na zewnątrz i 
prowadzi do niepożądanego nagrzewania się pomiesz-
czenia w lecie.” - DIN 5034-1

Schroń się przed upałem...
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Maksymalna temperatura w pomieszczeniu na poddaszu w upalny, letni dzień w zależności od rodzaju zastosowanych akcesoriów ochronnych

Przedstawione powyżej nasze wyniki badań jednoznacznie określają, że 
akcesoria zewnętrzne (roleta i markiza) najlepiej chronią przed uciąż-
liwym upałem z zewnątrz. Optymalną osłoną przeciwsłoneczną jest 
markiza zewnętrzna, biorąc pod uwagę efekt ochrony cieplnej, cenę i 
łatwość montażu. 
Akcesoria wewnętrzne w ograniczonym stopniu chronią przed ciepłem, 
a ich głównym zadaniem jest dekoracja wnętrza oraz regulacja ilości 
światła wpadającego do pomieszczenia. 

Przepuszczalność ciepła w %
— okno bez osłon - 59% g =  0,59
— okno z roletą wew. o pełnym zaciemnieniu  - 35% g =  0,35
— okno z markizą zewnętrzną  - 4 − 14% g =  0,04 − 0,14
 (w zależności od materiału)
Markiza zewnętrzna chroni przed upałem do 8 razy skuteczniej niż roleta 
wewnętrzna zaciemniająca.

Markiza zewnętrzna oraz dodatek wewnętrzny zamontowane na jed-
nym oknie dachowym FAKRO tworzą zestaw akcesoriów zapewniają-
cy najwyższy komfort zamieszkania na poddaszu, ponieważ chronią 
przed ciepłem, światłem i dodatkowo dekorują wnętrze. 

Akcesoria zewnętrzne chronią przed ciepłem słonecznym. Absorbują one promienio-
wanie słoneczne już przed szybą i emitują ciepło na zewnątrz, niedopuszczając do 
nagrzewania się wnętrza pomieszczenia.

Promieniowanie cieplne, które przechodzi przez szybę pochłaniane jest przez zasłonę 
wewnętrzną. Przeistacza się ono w długofalowe promieniowanie podczerwone 
(cieplne), które nie jest przepuszczane przez szybę okien na zewnątrz - zasłona emituje 
ciepło do pomieszczenia działając jak grzejnik. Prowadzi to do niepożądanego nagrze-
wania się pomieszczeń, szczególnie od strony południowej w słoneczne, upalne dni.
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ŻALUZJE AJP, AJP-E, AJP-B 
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Światło w Twoich rękach ...
Żaluzja AJP to popularny dodatek do okien dachowych, za pomocą któ-
rego możemy regulować ilość napływającego światła do pomieszczenia. 
Poprzez zmianę kąta nachylenia lameli możemy sterować kierunkiem 
wpadania promieni słonecznych i tworzyć wyjątkowy nastrój.
Żaluzja chroni przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz stanowi ele-
ment dekoracyjny. Boczne aluminiowe prowadnice umożliwiają pełniej-
sze zaciemnienie wnętrza oraz pozwalają obrócić skrzydło przy zacią-
gniętej żaluzji. 

Żaluzja oferowana jest w trzech wersjach sterowania:
— żaluzja AJP obsługiwana ręcznie, 
— żaluzja AJP-E obsługiwana elektrycznie po podłączeniu do jednego 

z urządzeń sterujących FAKRO,
— żaluzja bateryjna AJP-B wyposażona w sterownik oraz pilota.
Napęd elektryczny w żaluzjach AJP-E, AJP-B umożliwia sterowanie tyl-
ko kątem nachylenia lamelek. W standardowej wersji działanie żaluzji 
AJP-E możliwe jest tylko przy zamkniętym oknie. 
Do obsługi wysoko zamontowanej żaluzji służy uniwersalny drążek ZST.

Charakterystyka:
— możliwość regulacji ilości wpadającego światła poprzez zmianę 

kąta nachylenia lameli,
— możliwość kierowania strumieniami światła,
—  ochrona przed promieniami UV,
—  częściowa redukcja nadmiaru ciepła w pomieszczeniu - str. 5,
—  ukrycie wnętrza przed obserwatorami z zewnątrz, które nie wiąże 

się ze znacznym zmniejszeniem dopływu światła,
— możliwość częściowego zasłonięcia okna poprzez zaciągnięcie żaluzji.

Żaluzja AJP-B zasilana bateryjnie i obsługiwana za pomocą 
pilota

Żaluzja AJP-E sterowana elektrycznie z możliwością obsługi 
przełącznikiem naściennym lub pilotem

Aluminiowe prowadnice pozwalają na pełniejsze zaciemnienie wnętrza i 
utrzymanie lamelek w linii
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Kolory żaluzji AJP, AJP-E, AJP-B

Grupa II

Grupa I
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140 - biały

154 - pomarańczowy

141 - jasnobeżowy

143 - błękitny

145 - granatowy

147 - morski

151 - cytrynowy

142 - jasnobrązowy

149 - pistacjowy

153 - czerwony

144 - niebieski

146 - groszkowy

148 - ciemnozielony

150 - jasnożółty

152 - żółty



160 - różowy

162 - brązowy

164 - zielony metalic

158 - wrzosowy

156 - morelowy

166 - grafitowy metalic

168 - złoty brokat

157 - jasnoróżowy

161 - popielato-niebieski

163 - złoty metalic

167 - srebrny brokat

165 - popielaty metalic

159 - fioletowy159 - fioletowy

169 - miedziany brokat

155 - ceglasty
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ROLETA ARS
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Żyj kolorowo ...
Roleta standard ARS chroni przed światłem stanowiąc jednocześnie 
dodatkową dekorację wnętrza. Roleta ARS redukuje dopływ światła, 
podnosi estetykę wnętrza, a szeroka kolorystyka materiałów (jedno-
barwnych i wzorzystych) pozwala dobrać materiał do wystroju każdego 
pomieszczenia. 
Roleta ARS to tkanina zrolowana na wałku ze sprężyną. Wyposażona 
jest w estetyczną listwę aluminiową kryjącą wałek rolety. Trzy pary za-
czepów umieszczonych na skrzydle okna umożliwiają ustawienie rolety 
w różnych pozycjach.

Roleta ARS obsługiwana jest ręcznie, a do obsługi wysoko zamontowa-
nej rolety służy uniwersalny drążek ZST. 

Charakterystyka:
— stopniowa redukcja dopływu światła,
— możliwość zatrzymania rolety w trzech różnych pozycjach,
— estetyczna listwa aluminiowa kryjąca wałek rolety,
—  zapewnienie prywatności użytkownikom poprzez całkowite zacią-

gnięcie rolety,
—  częściowa ochrona przed ciepłem słonecznym - str. 5,
—  ochrona przed promieniami UV,
—  szeroka paleta kolorów zaspokajająca indywidualne oczekiwania.

Listwa aluminiowa kryjąca wałek rolety

11

Zaczep rolety



1 : 4
1 : 1

Kolory rolet ARS
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Grupa I

 001 - biały

036 - białe kwiatki 037 - rumianki

016 - ciemnozielony014 - niebieski 015 - karmelowy 016 - ciemnozielony

010 - czerwony 013 - groszkowy011 - nugat 012 - wrzosowy 013 - groszkowy

007 - jasnobeżowy 008 - żółty 009 - pomarańczowy006 - len 007 - jasnobeżowy

004 - jasnoniebieski 005 - różowy002 - beżowy 003 - zielony 004 - jasnoniebieski

203 - kremowy

204 - jasnoróżowy



Grupa II 

047 - dwa misie 048 - misie na niebieskim045 - wesołe misie 046 - zoo 047 - dwa misie

020* -  maskotki 021* - clowny049 - trawy w prążki 018* - jumbo 020* -  maskotki

207 - beżowy 208 - jasnoniebieski205 - biały z błyszczącą nitką 206 - żółty 207 - beżowy

034* - kremowy032* - szafirowy 033* - morski 034* - kremowy

201 - kremowy 202 - jasnoniebieski043 - popielaty 044 - zielony 201 - kremowy

211 -  piaskowy zamsz z wzorkiem211 -  piaskowy zamsz z wzorkiem 215 -  brązowy z motywem 
roślinnym

209 - jasnobeżowy zamsz 210 -  czekoladowy zamsz 211 -  piaskowy zamsz z wzorkiem

010 - czerwony 013 - groszkowy011 - nugat 012 - wrzosowy

007 - jasnobeżowy 008 - żółty 009 - pomarańczowy006 - len

004 - jasnoniebieski 005 - różowy002 - beżowy 003 - zielony

203 - kremowy

13

* – dostępne do wyczerpania zapasów



Kolory rolet ARS

1 : 4
1 : 1
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212 -  biały z konturami kwiatów

030 - białe włókno

028 - popielaty wzorzysty 029 - beżowy wzorzysty025* -  zielony 026* - niebieski 028 - popielaty wzorzysty

213 -  gałązki na białym 214 - gałązki na beżowym038 - zielony wzorzysty 039 - niebieski wzorzysty 213 -  gałązki na białym

Grupa II 

* – dostępne do wyczerpania zapasów



028 - popielaty wzorzysty 029 - beżowy wzorzysty025* -  zielony 026* - niebieski

213 -  gałązki na białym 214 - gałązki na beżowym038 - zielony wzorzysty 039 - niebieski wzorzysty

049 - trawy w prążki 037 - rumianki 018* -  jumbo036 - białe kwiatki

020* - maskotki 021* - clowny 212 - biały z konturami kwiatów 213 - gałązki na białym

214 - gałązki na beżowym 215 - brązowy z motywem roślinnym

045 - wesołe misie045 - wesołe misie 046 - zoo046 - zoo 047 - dwa misie047 - dwa misie 048 - misie na niebieskim

Materiał rolet wzorzystych w całości
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* – dostępne do wyczerpania zapasów



ROLETY ARP, ARP-E
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Udekoruj wnętrze ...
Roleta ARP stanowi ochronę przed światłem zapewniając podczas sło-
necznych dni przyjemne zacienienie wnętrza. Zaciągnięta na okno da-
chowe zasłania ostre światło słoneczne. Roleta ARP to również dodat-
kowa dekoracja wnętrza na poddaszu. Szeroka gama kolorów i bogaty 
wybór wzorów materiału sprawia, że roleta podnosi estetykę wnętrza i 
pozwala dobrać materiał do wystroju każdego pomieszczenia.
Prowadnice aluminiowe kryją brzegi materiału i pozwalają ustawić ro-
letę w dowolnej pozycji.

Roleta ARP oferowana jest w dwóch wersjach:
— roleta ARP obsługiwana ręcznie,
— roleta ARP-E sterowana elektrycznie po podłączeniu do jednego z 

urządzeń sterujących Fakro.
W standardowej wersji działanie rolety ARP-E możliwe jest tylko przy 
zamkniętym oknie.
Do obsługi wysoko zamontowanej rolety ARP służy uniwersalny drążek 
ZST.

Charakterystyka:
— stopniowa redukcja dopływu światła,
— szeroka paleta kolorów zaspokajająca indywidualne oczekiwania,
— możliwość zatrzymania rolety w dowolnym miejscu dzięki bocz-

nym prowadnicom,
— zapewnienie prywatności użytkownikom poprzez całkowite zacią-

gnięcie rolety,
— częściowa ochrona przed ciepłem słonecznym,
— ochrona przed promieniami UV.

Boczne prowadnice umożliwiają zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji

17

Roleta ARP-E z napędem elektrycznym z możliwością obsługi 
przełącznikiem naściennym lub pilotem



Kolory rolet ARP

1 : 4
1 : 1

Grupa I

 001 - biały

036 - białe kwiatki 037 - rumianki

016 - ciemnozielony014 - niebieski 015 - karmelowy 016 - ciemnozielony

010 - czerwony 013 - groszkowy011 - nugat 012 - wrzosowy 013 - groszkowy

007 - jasnobeżowy 008 - żółty 009 - pomarańczowy006 - len 007 - jasnobeżowy

004 - jasnoniebieski 005 - różowy002 - beżowy 003 - zielony 004 - jasnoniebieski

203 - kremowy

204 - jasnoróżowy
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Grupa II 

209 - jasnobeżowy zamsz 210 -  czekoladowy zamsz

211 -  piaskowy zamsz 
 z wzorkiem

215 -  brązowy z motywem 
 roślinnym

212 -  biały z konturami kwiatów212 -  biały z konturami kwiatów

043 - popielaty 044 - zielony 209 - jasnobeżowy zamsz

010 - czerwony 013 - groszkowy011 - nugat 012 - wrzosowy

007 - jasnobeżowy 008 - żółty 009 - pomarańczowy006 - len

004 - jasnoniebieski 005 - różowy002 - beżowy 003 - zielony

203 - kremowy

038 - zielony wzorzysty 039 - niebieski wzorzysty028 - popielaty wzorzysty 029 - beżowy wzorzysty 038 - zielony wzorzysty

0213 - gałązki na białym 0214 - gałązki na beżowym 

19



ROLETY ARF, ARF-E
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Noc w ciągu dnia ...
Roleta ARF Sunset stanowi bardzo dobrą ochronę przed światłem sło-
necznym zapewniając zaciemnienie pomieszczenia. Dzięki jej zastoso-
waniu nawet podczas słonecznych dni na poddaszu może „zapanować 
przyjemny mrok” w chwilach, gdy potrzebujemy odpoczynku. 
Roleta ARF wykonana jest z eleganckiego, dekoracyjnego materiału. 
Posiada boczne prowadnice, które umożliwiają zatrzymanie rolety w 
dowolnej pozycji oraz pozwalają na zaciemnienie wnętrza.

Roleta ARF oferowana jest w dwóch wersjach sterowania:
— roleta ARF obsługiwana ręcznie, 
— roleta ARF-E sterowana elektrycznie po podłączeniu do jednego z 

urządzeń sterujących FAKRO.
W standardowej wersji działanie rolety ARF-E możliwe jest tylko przy 
zamkniętym oknie. 
Do obsługi wysoko zamontowanej rolety służy uniwersalny drążek ZST.

Charakterystyka:
— stopniowa redukcja dopływu światła, aż po zaciemnienie wnętrza,
—  częściowa ochrona przed ciepłem słonecznym - str. 5,
—  zapewnienie prywatności użytkownikom poprzez całkowite zacią-

gnięcie rolety,
—  ochrona przed promieniami UV,
—  ograniczenie strat ciepła w okresach grzewczych, 
— możliwość zatrzymania rolety w dowolnym miejscu dzięki pro-

wadnicom,
— łatwe w utrzymaniu czystości,
— estetyczna listwa aluminiowa kryjąca wałek rolety.

Roleta ARF-E z napędem elektrycznym z możliwością obsługi 
przełącznikiem naściennym lub pilotem

21

Boczne prowadnice umożliwiają zatrzymanie rolety w dowolnej 
pozycji oraz pozwalają na  zaciemnienie pomieszczenia



Kolory rolet ARF, ARF-E

1 : 4
1 : 1
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058 - błękitny 059 - zielony057 - pomarańczowy 058 - błękitny

055 - popielaty 056 - bordowy053 - jasnobeżowy 054 - żółty 055 - popielaty

Grupa II

Grupa III

051- granatowy 

Grupa I

052 - beżowy

062 - żółta łąka 063 - kwadraty na zieleni060 - granatowa jodła 061 - bordowe wiśnie 062 - żółta łąka

066 - rudy len 067 - kółka na beżowym064 - miś w obłokach 065 - beżowy len 066 - rudy len

N51 - granatowy N52 - beżowy068 - kółka na błękitnym 069 - kółka na granatowym N51 - granatowy



060 - granatowa jodła 061 - bordowe wiśnie062 - żółta łąka

063 - kwadraty na zieleni 064 - miś w obłokach 069 - kółka na granatowym

Materiał rolet wzorzystych w całości

058 - błękitny 059 - zielony057 - pomarańczowy

055 - popielaty 056 - bordowy053 - jasnobeżowy 054 - żółty

062 - żółta łąka 063 - kwadraty na zieleni060 - granatowa jodła 061 - bordowe wiśnie

066 - rudy len 067 - kółka na beżowym064 - miś w obłokach 065 - beżowy len

N51 - granatowy N52 - beżowy068 - kółka na błękitnym 069 - kółka na granatowym
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ZASŁONA PLISOWANA APS
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Otocz się pięknem ...
Zasłona plisowana APS to elegancka, dekoracyjna zasłona przeciwsło-
neczna wzbogacająca każde wnętrze. Poprzez jej zastosowanie w po-
mieszczeniu uzyskujemy miękkość światła i harmonię kolorów współ-
grających z wystrojem wnętrza. Prowadnice aluminiowe w kolorze 
białym kryją brzegi materiału i pozwalają ustawić zasłonę w dowolnej 
pozycji. 

Charakterystyka: 
— uzyskanie miękkości światła i harmonii kolorów współgrających 

z wystrojem wnętrza,
— możliwość regulacji ilości wpadającego światła,
— częściowa redukcja ciepła w pomieszczeniu - str 5,
— ochrona przed promieniami UV,
—  możliwość zatrzymania zasłony w dowolnym miejscu, dzięki bocz-

nym prowadnicom,
—  zapewnienie prywatności użytkownikom poprzez całkowite zacią-

gnięcie zasłony.

Prowadnice pozwlają ustawić zasłonę w dowolnej pozycji
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Grupa II

082 - orientalny różowy 083 - orientalny turkusowy 080 - granatowy 081 - zielony 082 - orientalny różowy

Grupa I

073 -  beżowy 074 - ceglasto-czerwony 071 - bialy 072 - pomarańczowy obłok 073 -  beżowy

075 - biały z zagnieceniami 076 - kremowy z zagnieceniami076 - kremowy z zagnieceniami 077 -  żółty z zagnieceniami

078 -  gołębi z pionowymi 
zagnieceniami

079 - szkic kwiatowy

Kolory zasłon plisowanych APS



082 - orientalny różowy 083 - orientalny turkusowy 080 - granatowy 081 - zielony

074 - ceglasto-czerwony 

Materiał zasłon plisowanych w całości

076 - kremowy z zagnieceniami 077 -  żółty z zagnieceniami 079 - szkic kwiatowy078 -  gołębi z pionowymi zagnieceniami

080 - granatowy 081 - zielony 082 - orientalny różowy 083 - orientalny turkusowy 

071 - bialy071 - bialy 072 - pomarańczowy obłok072 - pomarańczowy obłok 073 -  beżowy073 -  beżowy 074 - ceglasto-czerwony 
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MOSKITIERA AMS
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1 : 2
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MOSKITIERA AMS

Niezakłócony spokój ...
Moskitiera AMS chroni dom przed komarami i innymi owadami, zapew-
niając mieszkańcom spokojny wypoczynek. Dzięki moskitierze możemy 
zostawić uchylone okno dachowe nie obawiając się przedostania owa-
dów do pomieszczenia. 
Moskitiera AMS to jedyny dodatek, który montowany jest do szpalety, 
a nie do okna. Wykonana jest z siatki powlekanej PCV oraz wyposażona 
jest w prowadnice aluminiowe w kolorze białym.

Charakterystyka:
— ochrona pomieszczenia przed komarami i innymi owadami przy 

uchylonym oknie,
— minimalne zacienienie pomieszczenia.

Konstrukcja moskitiery zapewnia pełną ochronę przed owadami

Siatka ochronna powlekana PCV

29



MARKIZY AMZ, AMK, AME 

1 : 2
1 : 1
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092 - popiel 093 - biel perłowa   

094 - jasny beż090 - popiel 091 - biel perłowa 094 - jasny beż

Grupa II

Grupa I



Odpocznij w cieniu ...
Markiza stanowi optymalne rozwiązanie jako ochrona przed nadmiernym 
ciepłem słonecznym, pozwalając jednocześnie na kontakt wzrokowy z 
otoczeniem. Markiza absorbuje promieniowanie słoneczne już przed szy-
bą i emituje ciepło na zewnątrz, przez co w słoneczne dni bardzo dobrze 
chroni wnętrze przed uciążliwym upałem. Zapewnia również naszym 
oczom wizualny komfort, chroniąc je przed szkodliwym oddziaływaniem 
refleksów, co jest szczególnie ważne podczas pracy z komputerem. 
Markiza wykonana jest z wytrzymałej, odpornej na czynniki atmosferycz-
ne siatki. Jest ona zrolowana na wałku ze sprężyną i włożona w kaseton 
aluminiowy montowany nad oknem. Taka konstrukcja umożliwia łatwą 
obsługę markizy, a także pozwala na zastosowanie szerszego materiału, co 
skuteczniej zacienia wnętrze. W komplecie z markizą znajduje się drążek o 
długości 80 cm. Dostępny jest również drążek ZSZ o długości 150 cm.

Zastosowanie markiz:
— AMZ do okien obrotowych FT, PT i uchylno-obrotowych FPP preSelect,
— AMK do okien uchylno-obrotowych FK, 
— AME do okien panoramicznych FE.

Markizy AMZ, AMK, AME występują w dwóch grupach:
I grupa - oferowana w 3 kolorach (materiał z 10% prześwitem względnym),
II grupa - oferowana w 2 kolorach (materiał z 1% prześwitem względnym).

Charakterystyka:
— najlepsza ochrona przed uciążliwym upałem (efekt - cena) - str. 5, 
— skuteczne zacienienie wnętrza przy jednoczesnym zapewnieniu wi-

doczności,
— ochrona przed promieniami UV,
— zaciągnięta w czasie deszczu redukuje odgłos spadających kropel,
— łatwy montaż - markizę montujemy od wewnątrz (wystarczy wykrę-

cić cztery wkręty i ponownie je wkręcić w te same otwory),
— wygodna obsługa - markizą można zasłonić okno na całe lato bez 

potrzeby codziennego rozwijania i zwijania.

Skuteczne zacienienie wnętrza przy jednoczesnym zapewnieniu widoczności

Łatwe zakładanie markizy
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ROLETY ARZ-H, ARZ-E, ARZ Solar, ARK-E
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101 - jasny popiel 102 - ciemny popiel 



ROLETY ARZ-H, ARZ-E, ARZ Solar, ARK-E

Odkryj oazę ...
Roleta zewnętrzna zapewnia pełny komfort użytkowania poddasza po-
nieważ chroni przed nadmiarem ciepła, umożliwia całkowite zaciemnie-
nie wnętrza, stanowi ochronę przed hałasem z zewnątrz oraz zapewnia 
poczucie prywatności na poddaszu.
Roleta dzięki temu, że zamontowana jest na zewnątrz, skutecznie chroni 
w słoneczne dni przed uciążliwym upałem. Lamele aluminiowe, stano-
wiące pancerz rolety od strony wewnętrznej podklejone są materiałem 
ograniczającym przepływ ciepła. 
Rolety zewnętrzne oferowane są w trzech wersjach sterowania:
— roleta ARZ-H zwijana ręcznie za pomocą korby (w komplecie),
— rolety ARZ-E, ARK-E sterowane elektrycznie po podłączeniu do 

jednego z urządzeń sterujących FAKRO,
— roleta ARZ Solar wyposażona w sterownik, akumulator oraz pilo-

ta. Akumulator ładowany jest z baterii słonecznej umieszczonej na 
rolecie. Zalecana w miejscach, gdzie brak jest możliwości doprowa-
dzenia zasilania 230V. 

Zastosowanie rolet:
— ARZ-H do okien obrotowych FT. ARZ-E i ARZ Solar do okien obroto-

wych FT, PT i uchylno-obrotowych FPP preSelect,
— ARK-E do okien uchylno-obrotowych FK i panoramicznych FE.

Charakterystyka:
— skuteczna ochrona przed uciążliwym upałem - str. 5,
— ograniczenie strat ciepła w zimie,
— całkowite zaciemnienie wnętrza,
— ochrona przed nadmiernym hałasem,
— ochrona przed promieniami UV,
— zapewnienie poczucia prywatności,
— roleta zewnętrzna stanowi element utrudniający włamanie.

Stosując rolety zewnętrzne przy zespoleniach okien należy zachować min. 
20 cm  odległości między oknami w pionie oraz 10 cm między oknami w 
poziomie. 

    

Korbka do ręcznej obsługi rolety ARZ-H 

Roleta ARZ Solar zasilana baterią słoneczną, sterowana za 
pomocą pilota

Rolety zewnętrzne ARZ-E, ARK-E z możliwością
obsługi przełącznikiem naściennym lub pilotem
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Drążki do obsługi akcesoriów

Do obsługi okien zamontowanych poza bezpośred-
nim zasięgiem użytkownika, firma FAKRO oferuje 
funkcjonalne drążki. Umożliwiają one łatwe otwiera-
nie i zamykanie okien wysoko zamontowanych, oraz 
sterowanie żaluzjami i roletami wewnętrzymi jak 
również markizami zewnętrznymi. 

Drążek teleskopowy ZST
Uniwersalny drążek teleskopowy ZST pozwala na ła-
twe otwieranie wysoko zamontowanych okien. Służy 
również do sterowania roletami ARS, ARP i ARF oraz 
żaluzją AJP, które zamontowane są poza bezpośred-
nim zasięgiem użytkownika. Długość drążka wynosi 
119 cm i posiada możliwość regulacji na długość 134, 
162, 190 i 218 cm. Dzięki zastosowaniu dodatkowego 
przedłużenia ZSP można uzyskać następujące długo-
ści drążka: 246, 274, 302 i 330 cm. 

Drążek ZSZ
Drążek ZSZ do sterowania markizą wykonany jest z 
okrągłego profilu aluminiowego i pozwala na ob-
sługę markiz AMZ i AMK. Drążek wyposażony jest w 
plastikowy uchwyt umożliwiający obsługę markizy 
w wysoko zamontowanych oknach. Standardowa 
długość drążka to 150 cm. Markiza AMZ zawiera w 
standardzie drążek o długości 80 cm.
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Pomoc w obsłudze wysoko zamontowanych okien

Sterowanie roletami ARF i ARPSterowanie żaluzją AJP Otwieranie oknaSterowanie roletą ARS Drążek ZSZ do sterowania markizą



ZTCi/ZRC
Przełącznik naścienny ZTCi z wbudowanym transfor-
matorem oraz nadajnik podczerwieni ZRC do zdal-
nego sterowania jednym produktem (siłownik ZC24, 
roleta zewnętrzna ARZ-E, roleta wewnętrzna ARF-E, 
roleta wewnętrzna ARP-E lub żaluzja AJP-E).

Elementy sterowania elektrycznego 

230V

ZKC

ZTC

24V 230V

230V
24V

ZTCi
ZRC

230V

ZTC3iw/ZRC
Centrala sterująca ZTC3iw z pilotem ZRC do zdalnego 
sterowania maksymalnie trzema produktami (siłow-
nik ZC24, roleta zewnętrzna ARZ-E, roleta wewnętrzna 
ARF-E, roleta wewnętrzna ARP-E lub żaluzja AJP-E). 
Możliwość dokupienia klawiatury ZKC.

ZTC
Przełącznik naścienny astabilny ZTC z wbudowanym 
transformatorem do sterowania jednym produktem 
(siłownik ZC24, roleta zewnętrzna ARZ-E, roleta we-
wnętrzna ARF-E, roleta wewnętrzna ARP-E lub żalu-
zja AJP-E).
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typ i rozmiar

Akcesoria wewnętrzne 

Okno
obrotowe

FT

Okno 
aluminiowo-
tworzywowe

PTP

Okno
uchylno-
obrotowe

FPP

Okno
uchylno-
obrotowe

FK

Okno
uchylno-
obrotowe

FE

Okno
dolne
FT/D

Okno
kolankowe

FL

Wyłaz
termo-

izolacyjny
FW

Żaluzja AJP + + + + + + + +
Roleta ARS + + + + + + + +
Roleta ARP + + + + + + + +
Roleta ARF + + + + + + + +
Zasłona 
plisowana APS + + + + + + + +

Moskitiera 
AMS  + + + + + +* — +

Akcesoria zewnętrzne 
Markiza AMZ + + + — — + — —
Markiza AMK — — — + — — — —
Markiza AME — — — — + — — —
Roleta ARZ-H + — — — — +** — —
Rolety ARZ-E, 
ARZ Solar + + + — — +** — —

Roleta ARK-E — — — + + — — —

Sterowanie  
ZC230, ZC24 + — + + + + —  —

*  dla szpalety do zespolenia o dł. do 240 cm 
**  przy zachowaniu 20 cm odległości między oknami w pionie 

Aby odpowiednio dobrać wielkość i rodzaj dodatków 
należy znać rozmiar i typ okna, który podany jest na 
tabliczce znamionowej umieszczonej na skrzydle okna. 
Akcesoria do okien dachowych FAKRO dostępne są:
— w sieci handlowej okien FAKRO, 
— w sklepie internetowym www.sklep.fakro.pl,
— w najlepszych sklepach z wyposażeniem do okien.
Stosowanie oryginalnych akcesoriów FAKRO zapewnia 
utrzymianie 10 lat gwarancji na okna dachowe.
Próbki materiałów z wydruku mogą różnić się od rze-
czywistych. W punktach sprzedaży dostępne są trzy 
rodzaje próbników, które zawierają wszystkie próbki 
materiałów akcesoriów z oferty FAKRO. 

Dobór akcesoriów



CENNIK 

Akcesoria wewnętrzne
wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160

symbol oknasymbol okna 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Żaluzje
AJP Grupa I     3

cena netto 174,00 197,00 207,00 221,00 200,00 221,00 237,00 248,00 268,00 274,00 328,00 274,00 274,00
cena brutto 212,28 240,34 252,54 269,62 244,00 269,62 289,14 302,56 326,96 334,28 400,16 334,28 334,28

AJP Grupa II   10
cena netto 210,00 236,00 248,00 266,00 240,00 266,00 284,00 298,00 322,00 328,00 395,00 328,00 328,00
cena brutto 256,20 287,92 302,56 324,52 292,80 324,52 346,48 363,56 329,84 400,16 481,90 400,16 400,16

AJP-E Grupa I*    20
cena netto — — 675 00 685,00 695,00 710,00 720,00 730,00 740,00 750,00 760,00 750,00 750,00
cena brutto — — 823,50 835,70 847,90 866,20 878,40 890,60 902,80 915,00 927,20 915,00 915,00

AJP-E Grupa II*    20
cena netto — — 735,00 745,00 755,00 770,00 790,00 800,00 815,00 820,00 830,00 820,00 820,00
cena brutto — — 896,70 908,90 921,10 939,40 963,80 976,00 994,30 1000,40 1012,60 1000,40 1000,40

AJP-B Grupa I**   10
cena netto — — 500,00 513,00 512,00 526,00 542,00 543,00 561,00 564,00 585,00 564,00 556,00
cena brutto — — 610,00 625,86 624,64 641,72 661,24 662,46 684,42 688,08 713,70 688,08 678,32

AJP-B Grupa II**   10
cena netto — — 550,00 564,00 563,00 579,00 596,00 597,00 617,00 620,00 644,00 620,00 612,00
cena brutto — — 671,00 688,08 686,86 706,38 727,12 728,34 752,74 756,40 785,68 756,40 746,64

Rolety
ARS Grupa I  Rolety w kolorach: 001, 002, 004      3  3 Rolety w pozostałych kolorach  10 10

cena netto 84,00 84,00 89,00 89,00 97,00 97,00 97,00 101,00 112,00 126,00 146,00 126,00 126,00
cena brutto 102,48 102,48 108,58 108,58 118,34 118,34 118,34 123,22 136,64 153,72 178,12 153,72 153,72

ARS Grupa II    10
cena netto 136,00 136,00 140,00 140,00 146,00 146,00 146,00 162,00 162,00 178,00 190,00 178,00 146,00
cena brutto 165,92 165,92 170,80 170,80 178,12 178,12 178,12 197,64 197,64 217,16 231,80 217,16 178,12

ARP Grupa I    10
cena netto 138,00 138,00 148,00 154,00 152,00 170,00 171,00 185,00 194,00 218,00 228,00 218,00  —
cena brutto 168,36 168,36 180,56 187,88 185,44 207,44 208,62 225,70 236,68 265,96 278,16 265,96 —

ARP Grupa II    10
cena netto 163,00 163,00 178,00 186,00 184,00 202,00 204,00 216,00 228,00 234,00 244,00 234,00 —
cena brutto 198,86 198,86 217,16 226,92 224,48 246,44 248,88 263,52 278,16 285,48 297,68 285,48 —

ARP-E Grupa I    20
cena netto 584,00 600,00 610,00 628,00 614,00 658,00 720,00 770,00 790,00 850,00 872,00 773,00 —
cena brutto 712,48 732,00 744,20 766,16 749,08 802,76 848,40 939,40 963,80 1037,00 1063,84 943,00 —

ARP-E Grupa II    20
cena netto 650,00 667,00 680,00 698,00 683,00 730,00 800,00 850,00 877,00 930,00 970,00 859,00 —
cena brutto 793,00 813,74 829,60 851,56 833,26 890,60 976,00 1037,00 1069,94 1134,60 1183,40 1047,98 —

 Termin realizacji zamównienia – dni robocze.
* Do produktu należy dokupić urządzenie sterujące - Elementy sterowania elektrycznego.
** W zestawie znajduje się sterownik z pilotem.

37



Akcesoria wewnętrzne
wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160

symbol oknasymbol okna 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Rolety
ARF Grupa I    3

cena netto 195,00 195,00 200,00 208,00 204,00 219,00 239,00 250,00 260,00 280,00 290,00 280,00 259,00
cena brutto 237,90 237,90 244,00 253,76 248,88 267,18 291,58 305,00 317,20 341,60 353,80 341,60 315,98

ARF Grupa II  10 10
cena netto 254,00 254,00 260,00 271,00 266,00 285,00 311,00 325,00 338,00 364,00 377,00 364,00 337,00
cena brutto 309,88 309,88 317,20 330,62 324,52 347,70 379,42 396,50 412,36 444,08 459,94 444,08 411,14

ARF Grupa III    10
cena netto 283,00 283,00 290,00 302,00 296,00 318,00 357,00 373,00 388,00 418,00 432,00 418,00 386,00
cena brutto 345,26 345,26 353,80 368,44 361,12 387,96 435,54 455,06 473,36 509,96 527,04 509,96 470,92

ARF-E Grupa I*    20
cena netto 584,00 600,00 610,00 628,00 614,00 658,00 720,00 770,00 790,00 850,00 872,00 773,00 773,00
cena brutto 712,48 732,00 744,20 766,16 749,08 802,76 878,40 939,40 963,80 1037,00 1063,84 943,06 943,06

ARF-E Grupa II*    20
cena netto 650,00 667,00 680,00 698,00 683,00 730,00 800,00 850,00 877,00 930,00 970,00 859,00 859,00
cena brutto 793,00 813,74 829,60 851,56 833,26 890,60 976,00 1037,00 1069,94 1134,60 1183,40 1047,98 1047,98

ARF-E Grupa III*    20
cena netto 697,00 720,00 730,00 750,00 733,00 786,00 858,00 910,00 942,00 995,00 1040,00 922,00 922,00
cena brutto 850,34 878,40 890,60 915,00 894,26 958,92 1046,76 1110,20 1149,24 1213,90 1268,80 1124,84 1124,84

Zasłony plisowane
APS Grupa I    10

cena netto 186,00 186,00 198,00 212,00 205,00 231,00 235,00 255,00 276,00 285,00 308,00 285,00 257,00
cena brutto 226,92 226,92 241,56 258,64 250,10 281,82 286,70 311,10 336,72 347,70 375,76 347,70 313,54

APS Grupa II    10
cena netto 223,00 223,00 238,00 254,00 246,00 277,00 282,00 306,00 331,00 342,00 370,00 342,00 302,00
cena brutto 272,06 272,06 290,36 309,88 300,12 337,94 344,04 373,32 403,82 417,24 451,40 417,24 368,44

Moskitiery
AMS - maksymalna długość szpalety 200 cm    10 10

cena netto 299,00 299,00 307,00 307,00 335,00 335,00 335,00 354,00 354,00 361,00 361,00 361,00 —
cena brutto 364,78 346,78 374,54 374,54 408,70 408,70 408,70 431,88 431,88 440,42 440,42 440,42 —

AMS - maksymalna długość szpalety 240 cm    10 10
cena netto — — 317,00 317,00 361,00 361,00 361,00 361,00 361,00 435,00 435,00 — 361,00
cena brutto — — 386,74 386,74 440,42 440,42 440,42 440,42 440,42 530,70 530,70 — 440,42

 Termin realizacji zamównienia – dni robocze.
* Do produktu należy dokupić urządzenie sterujące - Elementy sterowania elektrycznego.
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Akcesoria zewnętrzne
wymiary okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160

symbol oknasymbol okna 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Rolety
Roleta ARZ-H    10

cena netto 950,00 970,00 995,00 1010,00 1080,00 1090,00 1100,00 1180,00 1190,00 1280,00 1290,00 1090,00 1090,00
cena brutto 1159,00 1183,40 1213,90 1232,20 1317,60 1329,80 1342,00 1439,60 1451,80 1561,60 1573,80 1329,80 1329,80

Roleta ARZ-E*    10
cena netto 990,00 1030,00 1090,00 1130,00 1160,00 1170,00 1190,00 1290,00 1310,00 1370,00 1390,00 1350,00 1210,00
cena brutto 1207,80 1256,60 1329,80 1378,60 1415,20 1427,40 1541,80 1573,80 1598,20 1671,40 1695,80 1647,00 1207,80

Roleta ARZ-Solar**    20
cena netto 2019,00 2086,00 2165,00 2171,00 2169,00 2224,00 2269,00 2274,00 2281,00 2274,00 2465,00 2255,00 2255,00
cena brutto 2463,18 2544,92 2641,30 2648,62 2646,18 2713,28 2768,18 2774,28 2782,82 2774,28 3007,30 2751,10 2751,10

Roleta ARK-E*    10
cena netto — — — — — 1170,00 1190,00 1290,00 1310,00 — 1390,00 — —
cena brutto — — — — — 1427,40 1541,80 1573,80 1598,20 — 1695,80 — —

Markizy
AMZ Grupa I - materiał z 10 % prześwitem względnym    3 3

cena netto 139,00 139,00 159,00 159,00 165,00 165,00 165,00 189,00 189,00 209,00 233,00 209,00 204,00
cena brutto 169,58 169,58 193,98 193,98 201,30 201,30 201,30 230,58 230,58 254,98 284,26 254,98 248,88

AMZ Grupa II - materiał z 1 % prześwitem względnym     10 10
cena netto 169,00 169,00 189,00 189,00 199,00 199,00 199,00 229,00 219,00 269,00 280,00 244,00 244,00
cena brutto 206,18 206,18 230,58 230,58 242,78 242,78 242,78 279,38 267,18 328,18 341,60 297,68 297,68

AMK, AME Grupa I - materiał z 10 % prześwitem względnym    10 10
cena netto — — — — — 165,00 165,00 189,00 189,00 — 233,00 — —
cena brutto — — — — — 201,30 201,30 230,58 230,58 — 284,26 — —

AMK, AME Grupa II - materiał z 1 % prześwitem względnym     10 10
cena netto — — — — — 199,00 199,00 229,00 219,00 — 280,00 — —
cena brutto — — — — — 242,78 242,78 279,38 267,18 — 341,60 — —

Drążki
ZST - uniwersalny drążek teleskopowy do obsługi żaluzji, rolet i okna   3

cena netto 54,00
cena brutto 65,88

ZSP - przedłużka drążka teleskopowego   3
cena netto 28,00
cena brutto 34,16

ZSZ - drążek 150  cm do obsługi markizy  3
cena netto 25,00
cena brutto 30,50

Elementy sterowania elektycznego
ZTC 
Przełącznik naścienny astabilny ZTC z wbudowanym transformatorem do sterowania jednym produktem (siłownik ZC24, roleta zewnętrzna ARZ-E, roleta wewnętrzna ARF-E, ARP-E lub żaluzja AJP-E).  10

cena netto 219,00
cena brutto 267,18

ZTCi/ZRC 
Przełącznik naścienny ZTCi z wbudowanym transformatorem oraz pilot ZRC do zdalnego sterowania jednym produktem (siłownik ZC24, roleta zewnętrzna ARZ-E, roleta wewnętrzna ARF-E, ARP-E Przełącznik naścienny ZTCi z wbudowanym transformatorem oraz pilot ZRC do zdalnego sterowania jednym produktem (siłownik ZC24, roleta zewnętrzna ARZ-E, roleta wewnętrzna ARF-E, ARP-E Przełącznik naścienny ZTCi z wbudowanym transformatorem oraz pilot ZRC do zdalnego sterowania jednym produktem (siłownik ZC24, roleta zewnętrzna ARZ-E, roleta wewnętrzna ARF-E lub żaluzja AJP-E).  10

cena netto 379,00
cena brutto 462,38

ZTC3iw/ZRC 
Centrala sterująca ZTC3iw z pilotem ZRC do zdalnego sterowania maksymalnie trzema produktami (siłownik ZC24, rolety zewnętrzne ARZ-E, roleta wewnętrzna ARF-E, ARP-E lub żaluzja AJP-E). Możliwość dokupienia klawiatury ZKC.  10

cena netto 748,00
cena brutto 912,56

 Termin realizacji zamównienia – dni robocze.
* Do produktu należy dokupić urządzenie sterujące - Elementy sterowania elektrycznego.
** W zestawie znajduje się sterownik z pilotem i akumulatorem.
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Doradcy techniczni:
Białystok 0-601 54-08-04  
Bielsko Biała 0-605 57-42-66
Bydgoszcz 0-601 54-08-01  
Częstochowa 0-605 78-57-39  
Gdańsk  0-605 78-57-14 
Gdańsk 0-601 46-66-77  
Katowice 0-601 54-08-03  
Kielce 0-605 57-42-67 
Kraków  0-605 57-42-68  

Kraków  0-601 86-76-01  
Lublin 0-601 54-08-05  
Łódź 0-601 54-08-02  
Nowy Sącz 0-601 96-88-32  
Olsztyn 0-603 86-29-28  
Opole 0-601 16-07-87  
Poznań 0-601 63-28-35
Poznań 0-601 46-66-73
Rzeszów 0-603 92-60-27

Szczecin 0-601 82-09-01  
Warszawa 0-601 51-25-52  
Warszawa 0-605 57-42-65  
Warszawa 0-605 09-22-98  
Wrocław 0-601 16-07-88  
Wrocław 0-605 03-12-05  
Zielona Góra 0-601 16-07-86
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