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MARZENIA STAJĄ SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ

Okna dachowe stały się nieodłącznym elemen-
tem nowo wznoszonych budynków. Otwierają 
one nowe możliwości we współczesnej archi-
tekturze i aranżacji wnętrz. 
Stosując okna dachowe również przy adapta-
cji poddaszy nieużytkowych, możemy łatwo 
zmienić je w funkcjonalne i dowolnie stylizo-
wane wnętrze przeznaczone do pracy, wypo-
czynku, czy też dla dziecka. 

Firma FAKRO oferuje wiele ciekawych rozwią-
zań konstrukcyjnych okien dachowych, które 
gwarantują bezpieczeństwo i komfort zamiesz-
kania na poddaszu.
Obok standardowej oferty realizujemy indywi-
dualne zamówienia w zakresie nietypowych 
rozmiarów, kształtów i kolorów okien.

Okna FAKRO posiadają wszystkie prestiżowe 
certyfikaty. Proces produkcji i kontroli jakości 
jest zgodny z europejskimi standardami. 
Parametry techniczne, jakość oraz walory 
użytkowe sprawiają, że okna FAKRO znalazły 
tysiące nabywców nie tylko w Europie, ale 
również na innych kontynentach. 

Mamy nadzieję, że w naszym folderze znajdzie-
cie Państwo wyczerpujące informacje dotyczą-
ce produktów FAKRO. 
Do Państwa dyspozycji pozostają sprzedawcy 
i doradcy techniczni, którzy udzielą dodat-
kowych informacji i odpowiedzą na wszystkie 
pytania. 

Zapraszamy również do korzystania z na-
szych stron internetowych www.fakro.pl oraz 
www.fakro.com, gdzie znajdują się szczegóło-
we informacje na temat oferty FAKRO, sposobu 
montażu okien oraz logistyki. 
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BUDOWA OKNA DACHOWEGO

Okno dachowe FAKRO to produkt o wysokiej jakości wytwarzany z naj-
lepszych surowców, w oparciu o najnowsze technologie, gwarantujące 
trwałość, bezpieczeństwo, funkcjonalność i bardzo dobre parametry 
termoizolacyjne. 

O trwałości okien dachowych FAKRO decyduje między innymi specjalnie 
dobrane, najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, 
impregnowane próżniowo i dwukrotnie malowane. 
Drewno osłonięte jest z zewnątrz profilami z blachy aluminiowej 
powlekanej poliestrem, odpornym na działanie czynników atmosfe-
rycznych i promieni słonecznych UV. 

Zastosowanie termoizolacyjnych szyb zespolonych o współczyn-
niku przenikania ciepła Uszyby=1,0 W/m2K, wypełnionych gazem 
szlachetnym sprzyja utrzymaniu ciepła na poddaszu. Tak dobre 
parametry to przede wszystkim rezultat nałożenia na wewnętrzną 
stronę jednej z szyb warstwy srebra, odbijającej promieniowanie 
cieplne. W efekcie pozwala to zmniejszyć straty ciepła w okresie 
zimowym i ograniczyć nagrzewanie pomieszczenia latem. 

Bezpieczeństwo zapewniają hartowane szyby o podwyższonej 
wytrzymałości, których odporność na gradobicie objęta jest 
bezterminową gwarancją.

Z uwagi na szczelność stolarki otworowej stosowanej 
w nowoczesnym budownictwie pojawia się problem 
z prawidłową wentylacją, co może powodować występo-
wanie kondensacji pary wodnej w pomieszczeniach. 
W celu ograniczenia tego zjawiska, w oknach FAKRO sto-
sowany jest nawiewnik. Zapewnia on stały, regulowany 
dopływ świeżego powietrza przy zamkniętym oknie, 
dzięki czemu możliwe jest sprawne działanie wentylacji 
grawitacyjnej na poddaszu. 
Nawiewnik przez odpowiednie ukształtowanie kanału 
przepływu powietrza ma znakomite właściwości 
filtracyjne i akustyczne, a zamontowany w oścież-
nicy okna nie zmniejsza efektywnej powierzchni 
przeszklenia. W oknach FTP-V, FTP-W oraz FPP 
preSelect® stosowany jest automatyczny na-
wiewnik V40P.

Klamka umieszczona w dolnej części okna za-
pewnia jego łatwą obsługę niezależnie od 
wysokości montażu. Wyższy montaż okna 
zapewnia lepsze doświetlenie pomieszcza. 
Konstrukcja klamki umożliwia stopniowe 
ryglowanie, co pozwala na mikrouchy-
lenie okna. 
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WYBIERAMY OKNO DACHOWE
Dobór okna

Okna dachowe pełnią obecnie szereg ważnych 
zadań zarówno w nowoczesnym budownic-
twie, jak i przy modernizacji obiektów i adapta-
cji starych poddaszy na cele użytkowe.
Poza tradycyjną funkcją doświetlenia poddasza 
i zapewnienia możliwości przewietrzenia po-
mieszczenia, okno dachowe powinno zapewnić 
kontakt wzrokowy z otoczeniem oraz wizualnie 
powiększać przestrzeń użytkową na poddaszu. 
Jest wiele czynników, które decydują o wyborze 
optymalnego rodzaju okna dachowego.

Należą do nich:
—  kąt nachylenia dachu,
—  rozstaw krokwi,
—  wysokość zamontowania okna,
—  wysokość ścianki kolankowej, 
—  wysokość i rodzaj pomieszczenia,
—  przeznaczenie okna.
Przedstawione obok porównanie pomoże wy-
brać najlepszy typ okna dachowego. 

Automatyczny nawiewnik V40P
Nawiewnik jest elementem składowym układu wentylacji. W systemie wenty-
lacji grawitacyjnej  zapewnia on napływ świeżego powietrza do pomieszczenia 
dzięki różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem a otoczeniem. Zużyte, ogrzane 
powietrze m.in. z dużą zawartością wilgoci wypływa na zewnątrz przez kanały 
wentylacyjne.  Różnica ciśnień zależy od różnicy temperatur oraz siły podmuchu 
wiatru. W okresie zimowym oraz w czasie wietrznej pogody przez ten sam otwór 
w nawiewniku tradycyjnym przepływa kilkakrotnie więcej powietrza niż w normal-
nych warunkach. Powoduje to napływ zimnego powietrza w ilości przekraczającej 
nawet kilkakrotnie zalecane wartości, doprowadzając do wyziębienia pomieszcze-
nia. Automatyczny nawiewnik V40P niezależnie od różnicy ciśnień oraz wielkości 
podmuchu wiatru, wpuszcza do pomieszczenia zawsze te samą, optymalną ilość 
powietrza. Chroni przed wychłodzeniem pomieszczenia, co wydatnie zmniejsza 
koszty ogrzewania. Nawiewnik V40P w oknach dachowych FAKRO to zdrowy 
mikroklimat oraz oszczędność energii cieplnej.

Zasada działania nawiewnika V40P

Wydajność nawiewnika V40P zwiększa się 
wraz ze wzrostem różnicy ciśnień na zewnątrz 
i wewnątrz pomieszczenia, aż do osiągnięcia 
wartości optymalnej. Przy dalszym wzroście 
różnicy ciśnień wielkość przepływu powietrza 
utrzymywana jest na stałym poziomie. 
Sprężysta przesłona pneumatyczna w nawiew-
niku odchyla się zmniejszając powierzchnię 
przekroju kanału, ograniczając ilość przepływa-
jącego powietrza. 
Taka sytuacja występuje np. przy nagłych 
podmuchach wiatru oraz w okresie zimowym.
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Okna obrotowe
FTS-V, FTP-V, FTP-W, PTP, PTP-V
 Okna obrotowe to podstawowy rodzaj okien dachowych, 
zapewniający przewietrzanie i doświetlenie pomieszcze-
nia. Otwierane są obrotowo, maks. o kąt 180° stosowany 
do mycia zewnętrznej szyby oraz do obsługi markizy. Okna 
obrotowe mogą być wyposażone w akcesoria wewnętrzne 
i zewnętrzne wchodzące w skład systemu Fakro.

Okno uchylno-obrotowe
FPP preSelect®
Okna uchylno-obrotowe oprócz doświetlenia i przewie-
trzania pomieszczenia zapewniają swobodny dostęp do 
okna i szeroki widok na zewnątrz przez uchylone skrzydło. 
Otwierane są na dwa sposoby:
—  uchylny do 35°, umożliwia swobodne podejście do 

okna i szeroki widok,
—  obrotowy, używany do mycia okna i obsługi markizy.
Okna uchylno-obrotowe mogą być wyposażone w akceso-
ria wewnętrzne i zewnętrzne.

    

Okno panoramiczne
FEL
Okna panoramiczne charakteryzują się dużymi rozmiarami 
zapewniając dobre doświetlenie i przewietrzanie pomiesz-
czenia oraz dużym kątem uchylenia skrzydła, co umożliwia 
wyjście na dach. Otwierane są  na dwa sposoby: 
—  uchylny o 40°, pozwala na swobodne podejście do 

okna oraz nieograniczony widok na zewnątrz,
  uchylny o 68°, duże rozmiary okien oraz duży kąt 

uchylenia skrzydła umożliwia wygodne wyjście na 
dach lub może służyć do celów ewakuacyjnych,

—  obrotowy, używany do mycia okna i obsługi markizy.
Okna panoramiczne mogą być wyposażone w akcesoria 
wewnętrzne i zewnętrzne.

Okno kolankowe
BDL, BVL, BXL
Okna kolankowe montowane są w ścianie pionowej w ze-
spoleniu z oknami dachowymi. Zapewnia to bardzo dobre 
doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia oraz znacznie 
zwiększa kontakt wzrokowy z otoczeniem. Otwierane są 
uchylnie lub rozwiernie (BDL) i uchylnie (BVL).  
Okno BXL jest nieotwierane. Okna kolankowe mogą być 
wyposażone w akcesoria wewnętrzne.

Okna wyłazowe termo-
izolacyjne FWP-R, FWP-L
Okna wyłazowe to łatwe i bezpieczne wyjście na dach z 
pomieszczeń mieszkalnych. Umożliwiają również doświe-
tlenie i przewietrzania pomieszczenia. Otwierane są uchyl-
nie na bok o kąt 90° na prawą (FWP-R) lub lewą stronę 
(FWP-L). Okna wyłazowe mogą być wyposażone w akceso-
ria wewnętrzne identyczne jak do okien dachowych.

Świetliki
SFX, SFV, SFV-E
Świetliki stosowane są do doświetlenia pomieszczenia z 
dużej wysokości. Montowane są w dachach o małym kącie 
nachylenia. Świetlik SFX jest nieotwierany, natomiast SFV 
i SFV-E są otwierane uchylnie maks. do 30°, co zapewnia 
również przewietrzanie pomieszczenia. Świetliki SFV i 
SFV-E standardowo wyposażone są w moskitierę.  
Do świetlików możemy zamontować również specjalne 
akcesoria wewnętrzne.

Najważniejsze różnice między rodzajami okien dachowych
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OKNA OBROTOWE
Okna FTS, FTS-V, FTP-V

Okno obrotowe FT to popularna konstrukcja 
okien dachowych. Zawias umieszczony w po-
łowie wysokości okna umożliwia obrót skrzy-
dła i pozostawienie go w pozycji otwartej. 
Skrzydło można również obracać wokół osi 
o 180° i zablokować je zasuwką ryglującą, co 
pozwala na wygodne i bezpieczne mycie ze-
wnętrznej  szyby okna.
Okna obrotowe obsługiwane są za pomocą 
klamki z dwustopniowym mikrouchyleniem, 
umieszczonej w dolnej części skrzydła.

Ze względu na umieszczenie nawiewnika w 
górnej części ościeżnicy, okna FAKRO posia-
dają do 6% większą powierzchnię przeszklenia 
w porównaniu z innymi oknami dachowymi o 
podobnych rozmiarach. Pozwala to na lepsze 
doświetlenie pomieszczeń.

W standardowej ofercie znajdują się trzy typy 
okien dachowych w kolorze naturalnym: FTS, 
FTS-V, FTP-V, różniących się parametrami tech-
nicznymi oraz wyposażeniem.
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Charakterystyka:
   
— okna wyposażone są w szyby termoizolacyjne jednokomorowe o współczynniku Uszyby=1,0 W/m2K (wg EN 674),
— wykonane z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo i malowanego lakierem akrylowym,
— w zależności od typu okna obrotowe wyposażone są w nawiewniki: FTS-V w nawiewnik V10, FTP-V w automatyczny nawiewnik V40P,
— klamka umieszczona w dolnej części skrzydła umożliwia łatwą obsługę okna oraz dwustopniowe mikrouchylenie, 
— montowane w dachu o kącie nachylenia od 15° do 90° wraz z kołnierzem uszczelniającym, 
— wzbogacone szeroką gamą akcesoriów wyposażenia dodatkowego.
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Okno FTP-W
Okno FTP-W jest oknem obrotowym o pod-
wyższonej odporności na wilgoć. Okno poma-
lowane jest lakierem poliuretanowym w kolo-
rze białym. Gruba warstwa lakieru i dodatkowe 
zabezpieczenie naroży okien przed wnikaniem 
wilgoci, bardzo skutecznie chronią drewnianą 
konstrukcję okna.

Okna FTP-W znajdują szerokie zastosowanie 
przede wszystkim w pomieszczeniach gdzie 
panuje okresowo podwyższona wilgotność 
powietrza, np. w kuchni czy w łazience. Okna 
FTP-W montowane są również w budynkach, w 
których zgodnie z życzeniem Klienta ma znaj-
dować się białe, łatwe do utrzymania w czysto-
ści okno dachowe np. w hotelach.

Charakterystyka:
   
— okno wyposażone jest w szyby termoizolacyjne jednokomorowe o współczynniku Uszyby=1,0 W/m2K  (wg EN 674),
— wykonane z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo i czterokrotnie malowanego lakierem poliuretanowym w kolorze białym, 

tworzącym trwałą i odporną na wilgoć powłokę,
— okno wyposażone jest w automatyczny nawiewnik V40P,
— klamka umieszczona w dolnej części skrzydła umożliwia łatwą obsługę okna oraz dwustopniowe mikrouchylenie, 
— montowane w dachu o kącie nachylenia od 15° do 90° wraz z kołnierzem uszczelniającym, 
— wzbogacone szeroką gamą akcesoriów wyposażenia dodatkowego.
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Okna PTP, PTP-V
Okno PTP jest oknem o konstrukcji alu-
miniowo-tworzywowej, otwieranym ob-
rotowo. Przeznaczone do pomieszczeń, 
w których panuje podwyższony poziom wilgo-
ci np. do łazienek czy kuchni. 
Okno PTP wykonane jest z wielokomoro-
wych profili PVC, w kolorze białym, które 
wewnątrz wzmocnione są ocynkowanymi 
rdzeniami stalowymi. Taka konstrukcja za-
pewnia dużą stabilność całego okna i za-
pobiega odkształcaniu się profili podczas 
jego użytkowania. 
Okno PTP jest trwałe, odporne na korozje i 
zmienne czynniki atmosferyczne, a konser-
wacja ograniczona jest do niezbędnego mini-
mum. Tworzywo, z którego jest wykonane nie 
pochłania wilgoci i charakteryzuje się wysoką 
odpornością na działanie kwasów czy alkoholi.

Charakterystyka:
   
— okno wyposażone jest w szyby termoizolacyjne jednokomorowe o współczynniku Uszyby=1,0 W/m2K (wg EN 674),
— wykonane z z wielokomorowych profili PVC, w kolorze białym, które wewnątrz wzmocnione są ocynkowanymi rdzeniami stalowymi,
— okno wyposażone jest w wydajny nawiewnik V35 w wersji okna PTP-V,  
— klamka umieszczona w dolnej części skrzydła umożliwia łatwą obsługę okna oraz dwustopniowe mikrouchylenie,  
— montowane w dachu o kącie nachylenia od 15° do 90° wraz z kołnierzem uszczelniającym, 
— wzbogacone szeroką gamą akcesoriów wyposażenia dodatkowego.
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FTS-V
Okno o współczynnikach:
Przenikania ciepła U = 1,4 W/m2K
Izolacyjności akustycznej Rw = 32dB

Szyba energooszczędna o współczynniku:
U = 1,0 W/m2K  wg EN 674

Zestaw szybowy: 4H - 16 - 4T
H - szyba zewnętrzna hartowana

Nawiewnik typu V10 
przepływ powietrza 10 m3/h

Najwyższej jakości drewno sosnowe, 
impregnowane próżniowo, malowane 
lakierem akrylowym

1 - uszczelka przylgowa
2 - uszczelka boczna

P - lakierowany profil dociskający szybę

Klamka lakierowana Standard z funkcją 
mikrouchylenia 

FTP-V
Okno o współczynnikach:
Przenikania ciepła U = 1,4 W/m2K
Izolacyjności akustycznej Rw = 32dB

Szyba energooszczędna o współczynniku:
U = 1,0 W/m2K  wg EN 674

Zestaw szybowy: 4H - 16 - 4T
H - szyba zewnętrzna hartowana

Automatyczny nawiewnik V40P 
przepływ powietrza 20-48 m3/h

Najwyższej jakości drewno sosnowe, 
impregnowane próżniowo, dwukrotnie 
malowane lakierem akrylowym

1 - uszczelka przylgowa
2 - uszczelka obwodowa
3 - uszczelka boczna

P - lakierowany profil dociskający szybę

Klamka anadowana Elegant z funkcją 
mikrouchylenia

FTP-W
Okno o współczynnikach:
Przenikania ciepła U = 1,4 W/m2K
Izolacyjności akustycznej Rw = 32dB

Szyba energooszczędna o współczynniku:
U = 1,0 W/m2K  wg EN 674

Zestaw szybowy: 4H - 16 - 4T
H - szyba zewnętrzna hartowana

Automatyczny nawiewnik V40P
przepływ powietrza 20-48 m3/h

Najwyższej jakości drewno sosnowe, 
impregnowane próżniowo, czterokrotnie 
malowane lakierem poliuretanowym (biały)

1 - uszczelka przylgowa
2 - uszczelka obwodowa
3 - uszczelka boczna

P - lakierowany profil dociskający szybę

Klamka anadowana Elegant z funkcją 
mikrouchylenia

PTP-V
Okno o współczynnikach:
Przenikania ciepła U = 1,5 W/m2K
Izolacyjności akustycznej Rw = 33dB

Szyba energooszczędna o współczynniku:
U = 1,0 W/m2K  wg EN 674

Zestaw szybowy: 4H - 16 - 4T
H - szyba zewnętrzna hartowana

Nawiewnik typu V35 
przepływ powietrza 16-37 m3/h

Wielokomorowe profile PVC w kolorze bia-
łym wzmocnione ocynkowanymi profilami 
stalowymi

1 - uszczelka przylgowa
2 - uszczelka obwodowa
3 - uszczelka boczna

P - lakierowany profil dociskający szybę

Klamka lakierowana Elegant w kolorze 
białym z funkcją mikrouchylenia

Parametry techniczne 

1 1

3

2

P

1

3

2

P

HHH

2P

H

1

3

2

P



10 www.fakro.pl

OKNA UCHYLNO-OBROTOWE
Okno FPP preSelect®

Okno uchylno-obrotowe FPP preSelect® to 
okno dachowe nowej generacji, charakteryzu-
jące się nowoczesną, funkcjonalną konstrukcją 
o wysokiej użyteczności i łatwej obsłudze. 

Okno dachowe FPP preSelect® posiada dwie 
oddzielone od siebie funkcje otwierania skrzy-
dła: uchylną oraz obrotową. Funkcja uchylna 
pozwala na pozostawienie skrzydła w dowol-
nym położeniu w zakresie od 0° do 35°, co 
umożliwia swobodne podejście do otwartego 
okna oraz zapewnia nieograniczony widok na 
zewnątrz. Funkcja obrotowa umożliwia obrót 
skrzydła o 180° i służy m.in. do mycia zewnętrz-
nej strony szyby i zakładania markizy.

Nowatorski i opatentowany system okuć gwa-
rantuje pełną stabilność skrzydła zarówno 
funkcji uchylnej jak i obrotowej. Zmianę spo-
sobu otwierania umożliwia wygodny i funk-
cjonalny przełącznik preSelect umieszczony 
w połowie wysokości ościeżnicy, dostępny po 
otwarciu skrzydła.

Charakterystyka:
   
— okno wyposażone jest w szyby termoizolacyjne jednokomorowe o współczynniku Uszyby=1,0 W/m2K (wg EN 674),
— wykonane z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo, trzykrotnie malowanego lakierem akrylowym,
— okno wyposażone jest w automatyczny nawiewnik V40P,
— obsługa okna odbywa się za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła.
 Zmianę sposobu otwierania umożliwia przełącznik preSelect umieszczony w ościeżnicy, dostępny jest po otwarciu okna,  
— montowane w dachu o kącie nachylenia od 15° do 55° wraz z kołnierzem uszczelniającym, 
— wzbogacone szeroką gamą akcesoriów wewnętrznych i zewnętrznych identycznych jak do okien obrotowych.
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Okno FEL
Okno FEL panoramiczne - to rodzaj okna 
dachowego o konstrukcji uchylno-obrotowej. 
Posiada podwójny system otwierania:
 — uchylny o kąt 40°, a po zwolnieniu blokady 

aż o kąt 68°,
— obrotowy umożliwiający obrót skrzydła o 180°, 

służący np. do mycia zewnętrznej części okna.

Duży kąt uchylenia skrzydła zapewnia swobod-
ny dostęp oraz widok przez otwarte okno. Duże 
wymiary okna oraz możliwość uchylenia skrzy-
dła do 68°, pozwalają wyjść na dach np. w celu 
przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz 
na stworzenia ewentualnej drogi ewakuacyjnej 
z zagrożonego pomieszczenia.

Charakterystyka:
 
— okno wyposażone jest w szyby termoizolacyjne jednokomorowe o współczynniku Uszyby=1,0 W/m2K (wg EN 674), 
 Szyba zewnętrzna wykonana jest ze szkła hartowanego, a szyba wewnętrzna jest laminowana,
— wykonane z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym,
— klamki zamontowane w dolnej części skrzydła umożliwiają jego uchylenie, natomiast górne uchwyty służą do obracania skrzydła oraz do 

zmiany sposobu otwierania okna, 
— montowane w dachu o kącie nachylenia od 15° do 55° wraz z kołnierzem uszczelniającym, 
— wzbogacone szeroką gamą akcesoriów wewnętrznych identycznych jak do okien obrotowych. 
 Dostosowana do okien FEL markiza i roleta zewnętrzna posiadają odmienną konstrukcję.
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OKNA DO ZESPOLEŃ
Okna FTL/D, FTL/D-W

Okno do zespoleń pionowych FTL/D
montowane jest pod standardowym oknem 
dachowym o dowolnej konstrukcji i stanowi 
„przedłużenie” okna połaciowego w dół. Takie 
połączenie umożliwia lepsze doświetlenie po-
mieszczenia oraz zwiększa pole widzenia.  

Okna do zespoleń otwierane są obro-
towo. Występują w kolorze naturalnym 
FTL/D lub w kolorze białym, o podwyższonej 
odporności na wilgoć FTL/D-W. 

W obydwu wersjach szyba zewnętrzna wyko-
nana jest ze szkła hartowanego, które posiada 
podwyższoną odporność na rozbicie. Szyba 
wewnętrzna wykonana jest ze szkła laminowa-
nego, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo 
użytkowania okien.

Okno to połączone jest z oknem dachowym za 
pomocą modułu do zespolenia pionowego KD.

Charakterystyka:
 
— okno wyposażone jest w szyby termoizolacyjne jednokomorowe o współczynniku Uszyby=1,0 W/m2K (wg EN 674). 
 Szyba zewnętrzna wykonana jest ze szkła hartowanego, a szyba wewnętrzna jest laminowana,
— wykonane z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym (FTL/D) 
 lub czterokrotnie lakierem poliuretanowym w kolorze białym (FTL/D-W),
— klamka umieszczona w dolnej części skrzydła pozwala na otwarcie okna i umożliwia dwustopniowe mikrouchylenie skrzydła, 
— montowane w dachu o kącie nachylenia od 15° do 90° wraz z kołnierzem uszczelniającym, 
— wzbogacone szeroką gamą akcesoriów wyposażenia dodatkowego.

 WYMIARY OKIEN DO ZESPOLEŃ PIONOWYCH

 wymiary okna [cm]
(zewnętrzne wymiary ościeżnicy) 

efektywna powierzchnia 
przeszklenia [m2]

symbol okna
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Okna kolankowe BDL, BVL, BXL
Okna kolankowe z nowej serii B_L przezna-
czone są głównie do montażu w pionowej 
ścianie kolankowej na poddaszu i zespalane ze 
standardowymi oknami dachowymi FAKRO o 
dowolnej konstrukcji.
Profile okna kolankowego idealnie komponują 
się zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz z 
profilami w oknach dachowych FAKRO, stano-
wiąc wspólną linię wzorniczą. Okna kolankowe 
B_L posiadają nową konstrukcję ościeżnic i 
skrzydeł. Zastosowano w nich całkowicie nowe 
okucia obwiedniowe, które umożliwiają otwie-
ranie okna zarówno rozwiernie jak i uchylnie do 
wewnątrz pomieszczenia, dokładnie tak samo 
jak okien pionowych.

Okna kolankowe dostępne są w wersjach:
Okno kolankowe BDL - otwierane rozwiernie i 
uchylnie. Rozwarcie skrzydła do 90°, uchylenie 
skrzydła maks. 12 cm (niezależnie od rozmia-
ru). Zarówno funkcja uchylna jak i rozwierna 
obsługiwana jest za pomocą jednej klamki 
znajdującej się w bocznej części skrzydła. Okno 
można zamknąć na kluczyk, który znajduje się 

w standardowym wyposażeniu. Może być 
otwierane rozwiernie na prawą BDL-R lub 
na lewą stronę BDL-L.
Okno kolankowe BVL - otwierane uchyl-
nie. Uchylenie skrzydła maks. 12 cm, klam-
ka z zamknięciem na kluczyk znajduje się w 
górnej części skrzydła.
Okno kolankowe BXL - nieotwierane.

Charakterystyka:
 
— okna kolankowe wyposażone są w jednokomorowy pakiet szybowy 4H–14–33.1T, o współczynniku Uszyby = 1,1 W/m²K, z zewnętrzną 

szybą hartowaną i wewnętrzną ze szkła laminowanego, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo użytkowania okien;
— wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym,
— nowe okucia obwiedniowe;
— okna BDL i BVL obsługiwane za pomocą nowoczesnej klamki. Umożliwia zamknięcie okna i chroni przed przypadkowym otwarciem 

skrzydła; 
— zespolenie kolankowe montowane jest w dachu o kącie nachylenia od 15° do 55° wraz z nowym kołnierzem uszczelniającym EU_/B; 
— wzbogacone szeroką gamą akcesoriów wyposażenia dodatkowego.

 WYMIARY OKIEN KOLANKOWYCH

 wymiary okna [cm]
(zewnętrzne wymiary ościeżnicy) 

symbol okna
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KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE
Funkcja kołnierzy

Niezbędnym elementem pozwalającym na pra-
widłowe zamontowanie okna w połaci dacho-
wej jest kołnierz uszczelniający. Precyzyjnie za-
projektowane, systemowe elementy kołnierza 
pozwalają na trwałe i szczelne połączenie okna 
z pokryciem dachowym.
Zadaniem kołnierza jest odprowadzanie wody 
deszczowej i śniegu poza okno oraz zabezpie-
czenie przed wiatrem.

Ze względu na różnorodność pokryć dacho-
wych w ofercie FAKRO znajduje się kilka typów 
kołnierzy uszczelniających.
W standardzie wszystkie wykonane są z blachy 
aluminiowej, trwale zabezpieczonej lakierem 
poliestrowym.
Podstawowym kolorem jest kolor popielato-
-brązowy zbliżony do RAL 7022, dzięki któremu 
okno doskonale komponuje się z typowymi ko-
lorami pokryć dachowych.

Kołnierze uszczelniające do okien dachowych Fakro dzielimy na grupy w zależności od rodzaju pokrycia i zastosowania. 
Standardowe kołnierze pozwalają na montaż okna w najpopularniejszych rodzajach pokryć dachowych: płaskich, falistych i wysokopro-
filowanych.
Okna dachowe możemy montować na trzech głębokościach, w związku z tym kołnierze standardowe dzielimy jeszcze na typy. 
Ostania litera w oznaczeniu tych kołnierzy oznacza głębokość montażu okna. 

W ofercie firmy Fakro znajdują się również kołnierze dodatkowe do mniej popularnych pokryć dachowych:
- kołnierze EL - do pokryć łuskowych, takich jak gonty bitumiczne, łupek o grubości pokrycia do 10 mm (2 warsty po 5 mm),
- kołnierze EG - do pokryć łuskowych takich jak dachówka karpiówka o grubości pokrycia 24÷32 mm (2 warsty po 12÷16 mm),
- kołnierze EE - do blachy płaskiej.

Ponadto Fakro produkuje również kołnierze do zastosowań specjalnych.
Więcej informacji na temat wszystkich kołnierzy Fakro znajdziecie Państwo w Katalogu Produktów 2007 lub na stronach internetowych. 
Fachową poradą służą również nasi doradcy techniczni.

ZESPOLENIA KOŁNIERZY
System zespoleń to gotowe rozwiązania kołnierzy do łączenia okien w grupy: poziome, pionowe i blokowe. W systemach zespoleń odle-
głość między oknami w pionie i poziomie wynosi standardowo 10 cm. Modułowy system zespoleń Fakro składa się z siedmiu modułów, 
dzięki którym możemy zrealizować każde typowe zespolenie. W przypadku gdy odległość między oknami jest inna niż 10 cm, na indywi-
dualne zamówienie klienta wykonujemy modułowy system zespoleń o niestandardowych szerokościach rynny wewnętrznej.
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Rodzaje kołnierzy standardowych

Kołnierze do pokryć wysokoprofilowanych 
EHN

Kołnierz EH pozwala na szczelne połączenie 
okna z profilowanymi pokryciami dachowymi, 
takimi jak: dachówka, blacha wysokoprofilowa-
na.

Może być stosowany do pokryć dachowych o 
wysokości profilu do 90 mm.

Kołnierze do pokryć płaskich cienkich 
ESV, ESJ

Kołnierz ES umożliwia szczelne połączenie 
okna z płaskimi pokryciami dachowymi, takimi 
jak: papa, gonty bitumiczne, łupki o grubości 
pokrycia do 10 mm (2 warstwy po 5 mm).

Standardowa głębokość montażu okna z zasto-
sowaniem kołnierza ES to V - wersja ESV.

Kołnierze do pokryć falistych 
EZN, EZV, EZJ

Kołnierz EZ umożliwia szczelne połączenie 
okna z profilowanymi pokryciami dachowymi, 
takimi jak: dachówka, blacha profilowana.

Jest to kołnierz uniwersalny, który może być 
stosowany nie tylko do pokryć falistych, ale do 
wszystkich rodzajów pokryć dachowych o wy-
sokości profilu do 45 mm.

Standardowa głębokość montażu okna z zasto-
sowaniem kołnierza EZ to V - wersja EZV.



16 www.fakro.pl

NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA

Niestandardowe szyby

Firma FAKRO do swoich okien oferuje różnego rodzaju 
szyby. Istnieje możliwość zamówienia okna:
- z szybą absorbcyjną,
- z szybą ornamentową,
- z szybą refleksyjną,
- z szybą witrażową,
- z szybą samoczyszczącą,
- z szybą laminowaną,
- z szybą elektrofotochromową,
- z szybą zespoloną dźwiękoizolacyjną,
- z szybą antywłamaniową klasy P4A.

Niestandardowe kształty i rozmiary

Okna Fakro mogą mieć dowolne kształty i rozmiary sto-
sowne do życzeń klienta. Dokonując zamówienia okna 
nietypowego należy podać kąt nachylenia dachu oraz 
rodzaj jego pokrycia. Należy dostarczyć również szkic 
okna z zaznaczonymi długościami boków oraz kątami 
wewnętrznymi nietypowego kształtu okna.
Istnieje możliwość zamówienia okna kolebkowego z 
wygiętymi w kształcie łuku ościeżnicą, skrzydłem oraz 
pakietem szybowym. Przy zamówieniu należy podać 
promień łuku dachu.

Niestandardowe oblachowanie

Oblachowanie zewnętrzne okna oraz kołnierz uszczel-
niający mogą być wykonane nie tylko z blachy alumi-
niowej, ale także na życzenie klienta z blachy miedzia-
nej CU lub z blachy tytanocynkowej TC.

Na życzenie klienta, firma FAKRO oferuje oblachowanie 
zewnętrzne okna i kołnierz uszczelniający pomalowa-
ny na dowolnie wybrany kolor z palety RAL. Każdy typ 
kołnierza uszczelniającego i oblachowanie zewnętrzne 
okna może być ściśle dopasowane do najbardziej nie-
typowych kolorów pokryć dachowych.
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AKCESORIA MONTAŻOWE
 

Szpalety wewnętrzne XLW, XLP

Szpaleta wewnętrzna przeznaczona jest do 
szybkiego wykonania wnęki okiennej od strony 
pomieszczenia. Daje ona możliwość zastosowa-
nia prowidłowej ilości izolacji termicznej wokół 
okna i nie ogranicza kąta padania światła.
Szpalety XLW wykonane są z wodoodpornych 
płyt laminowanych w kolorze białym, nato-
miast szpalety XLP wykonane są z płyt lami-
nowanych w kolorze sosny. Wszystkie szpalety 
dostępne są w dwóch wersjach: o szerokości 
30 cm i 40 cm.
Szpalety mogą być stosowane w oknach o na-
chyleniu od 20° do 75°.

Kołnierze paroprzepuszczalny XDP

Kołnierz paroprzepuszczalny XDP służy do ła-
twego połączenia okna z folią paroprzepusz-
czalną stosowaną w konstrukcji dachu.
Wykonany jest z najwyższej jakości membrany 
wysokoparoprzepuszczalnej EUROTOP, dosko-
nale chroni przd zawilgoceniem materiał ter-
moizolacyjny zamontowany wokół okna.
W komplecie z kołnierzem paroprzepuszczal-
nym znajduje się materiał izolacyjny z wełny 
owczej, który służy do wykonania dodatkowej 
izolacji termicznej wokół ościeżnicy okna. 
Dla każdego okna należy dobrać odpowiedni 
rozmiar kołnierza.

Kołnierz paroszczelny XDS

Kołnierz XDS służy do szczelnego połączenia 
okna z folią paroszczelną montowaną od środka 
pomieszczenia. Nie dopuszcza do zawilgocenia 
wełny izolacyjnej, co spowodowałoby znaczny 
spadek jej właściwości termoizolacyjnych.
Kołnierz paroszczelny wykonany jest z folii po-
lietylenowej.
Dla każdego okna należy dobrać odpowiedni 
rozmiar kołnierza.
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AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH
 

Akcesoria do okien dachowych łączą w sobie 
cechy funkcjonalne i użytkowe z atrakcyjną for-
mą dekoracyjną. Stwarzają możliwość kontroli 
działania światła, redukcji nadmiaru ciepła w le-
cie oraz oszczędności energii cieplnej w zimie. 
Bogata oferta typów, wzorów i kolorów wypo-
sażenia dodatkowego zapewnia uzyskanie har-
monii okna z wystrojem każdego wnętrza i daje 
możliwość dowolnego kształtowania charakte-
ru pomieszczenia.

Wśród akcesoriów zewnętrznych wyróżniamy: 
markizy, rolety zewnętrzne ręczne i elektryczne.
Wśród akcesoriów wewnętrznych wyróżniamy: 
żaluzje, rolety standard, rolety przyciemniające, 
rolety zaciemniające SUNSET, zasłony plisowa-
ne i moskitiery.

Do obsługi okien zamontowanych poza bezpo-
średnim zasięgiem użytkownika, firma FAKRO 
oferuje funkcjonalne drążki. Umożliwiają one 
łatwe otwieranie i zamykanie okien wysoko za-
montowanych, oraz sterowanie żaluzjami i ro-
letami wewnętrznymi – drążek ZST jak również 
markizami zewnętrznymi – drążek ZSZ

Więcej informacji znajdziecie Państwo w folderze 
akcesoriów oraz na stronach internetowych.

ZESTAWY STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO
 

Do okien dachowych zamontowanych w miej-
scach trudno dostępnych, firma Fakro oferuje
nowoczesne systemy sterowania elektryczne-
go. Elementy i układy automatyki w zależności 
od indywidualnych potrzeb klientów realizo-
wać mogą różne funkcje sterowania oknami.
W zależności od potrzeb i preferencji, klient 
może w swoich oknach zamontować rolety 
zewnętrzne oraz żaluzje lub rolety wewnętrzne 
sterowane elektrycznie.

Systemy sterowania wyposażone w siłowniki 
mogą być obsługiwane za pomocą przełącz-
nika naściennego lub pilota. Mogą również 
współpracować z detektorem deszczu, detek-
torem wiatru i czujnikami dymu.
Okna mogą być dostarczone z fabrycznie 
zamontowanymi elementami sterowania 
elektrycznego oraz z zamontowanymi elek-
trycznymi roletami lub żaluzjami. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w folde-
rze zestawów sterowania elektrycznego oraz 
na stronach internetowych. 
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OKNA WYŁAZOWE TERMOIZOLACYJNE
Okna FWP-R, FWP-L

Okno wyłazowe termoiozacyjne FW jest 
oknem o konstrukcji klapowej, otwieranym 
na bok. Po odblokowaniu klamki, otwieramy 
skrzydło o kąt 90°. Zamontowana w górnej 
części okna sprężyna gazowa ułatwia płynne 
otwieranie, stabilnie utrzymuje otwarte skrzy-
dło oraz chroni je przed przypadkowym zatrza-
śnięciem. 
Okno występuje w wersji otwieranej na prawą 
FWP-R lub lewą FWP-L stronę (widok z ze-
wnątrz). 
Duży wymiar okna wyłazowego w świetle 
umożliwia łatwe i bezpieczne wyjście na dach.

Okno wyłazowe termoizolacyjne łączy w sobie 
zalety okna dachowego oraz wyłazu dachowego. 
Dzięki zastosowaniu bezpiecznych termoizola-
cyjnych szyb zespolonych, okno polecane jest 
do wszystkich pomieszczeń ogrzewanych.

Charakterystyka:
 
— okno wyposażone jest w szyby termoizolacyjne jednokomorowe o współczynniku Uszyby=1,0 W/m2K (wg EN 674),
— wykonane z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym,
— klamka umieszczona w połowie wysokości skrzydła umożliwia otwarcie lub mikrouchylenie okna, 
— montowane w dachu o kącie nachylenia od 15° do 55° wraz ze specjalnymi kołnierzami uszczelniającymi (kołnierze do okien obrotowych nie 

pasują do okien wyłazowych),
— standardowo wyposażony w kątowniki ułatwiające montaż,
— wzbogacone szeroką gamą akcesoriów wewnętrznych identycznych jak do okien obrotowych. 

Kołnierze do wyłazu termoizolacyjnego

Do połączenia okien wyłazowych z pokryciem 
dachowym służą specjalne kołnierze uszczel-
niające. Rozróżniamy  trzy podstawowe rodzaje 
kołnierzy:
- ESW do pokryć płaskich, 
- EZW do pokryć falistych o wysokości profilu do 

45 mm,
- EHW do pokryć falistych wysokoprofilowych 

o wyskokości profilu do 90 mm.

 66x98 66x118 94x118 94x98

 
0,38

 
0,47  0,75  0,60

 03 04 08 15

 wymiary okna [cm]
(zewnętrzne wymiary ościeżnicy) 

efektywna powierzchnia 
przeszklenia [m2]

symbol okna

 WYMIARY OKIEN WYŁAZOWYCH TERMOIZOLACYJNYCH

Więcej informacji znajdziecie Państwo w folderze 
wyłazów oraz na stronach internetowych. 

Wyłazy FW_ o symbolach 08, 15 spełniają wy-
magania zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690).§ 308, pkt. 3. „Jako wyjście z klatki 
schodowej na dach należy stosować (...) klapy 
wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle.”
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WYŁAZY DACHOWE STANDARD
Wyłazy dachowe WSS, WSZ, WSH

Wyłaz dachowy WS umożliwia bezpieczne 
wyjście na dach budynku w celu przeprowa-
dzenia prac konserwacyjnych.

Wyłaz dachowy posiada konstrukcję klapową.
Półkolista kopuła z poliwęglanu otwierana jest 
do góry o kąt 180°, zapewniając łatwe wyjście 
na dach oraz efektywne doświetlenie pomiesz-
czenia. Materiał, z którego jest wykonana cha-
rakteryzuje się zwiększoną odpornością na 
działanie czynników atmosferycznych.

Metalowy uchwyt w dolnej części wyłazu umoż-
liwia uchylenie kopuły w celu przewietrzenia 
pomieszczenia. Ze względu na małą izolacyj-
ność termiczną wyłaz dachowy przeznaczony 
jest wyłącznie do pomieszczeń nieogrzewa-
nych.

Fazy ryglowania wyłazu

Charakterystyka:
 
— ościeżnica wykonana jest z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo,
— wyłaz posiada uchwyt umożliwiający blokowanie skrzydła w trzech pozycjach, co pozwala na wietrzenie pomieszczenia, 
— montowany jest w dachu o kącie nachylenia od 15° do 55°,
— prosty montaż na łatach nie wymaga wykonania wymianów czy nadbitek, jak również umożliwia przesuwanie wyłazu w czasie montażu 
 w poziomie w celu lepszego dopasowania do profilu pokrycia dachowego,
— zestaw montażowy dodawany standardowo do wyłazu usprawni jego łatwy montaż.

Wyłaz dachowy dostępny jest w trzech typach, 
w zależności od rodaju pokrycia dachowego:
— WSS z kołnierzem do pokryć płaskich, 
— WSZ z kołnierzem do pokryć profilowanych,
— WSH z kołnierzem do pokryć wysokoprofilo-

wanych.

Kołnierz uszczelniający jest integralną częścią 
wyłazu dachowego.  

 54x75 86x86 

   

 wymiary wyłazu [cm]
(zewnętrzne wymiary ościeżnicy) 

WYMIARY WYŁAZÓW DACHOWYCH

Wyłazy WS_ o rozmiarze 86x86 cm spełniają 
wymagania zawarte w: Rozporządzeniu Mini-
stra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690).§ 308, pkt. 3. „Jako wyjście z klatki schodo-
wej na dach należy stosować (...) klapy wyłazo-
we o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle.”
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Wyłazy dachowe WGT, WGI

Wyłaz dachowy WG przeznaczony jest do 
poddaszy nieużytkowych. Umożliwia on łatwe 
i bezpieczne wyjście na dach, jak również 
zapewnia doświetlenie pomieszczenia. 
Wyłaz WG posiada kontrukcję klapową, skrzydło 
podnoszone jest do góry.

Wyłaz WG dostępny jest w dwóch wersjach:
—  wersja WGT z pojedynczą szybą hartowaną 

4H,
— wersja WGI z szybą zespoloną 4H-10-4H, 

obie szyby; wewnętrzna i zewnętrzna są 
hartowane

Ze względu na małą izolacyjność termiczną 
wyłaz dachowy przeznaczony jest wyłącznie do 
pomieszczeń nieogrzewanych.

Fazy ryglowania wyłazu

Charakterystyka:
 
— ościeżnica wykonana jest z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo,
— skrzydło wykonane jest z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, wyposażone od wewnątrz w uszczelkę obwodową, 
— wyłaz posiada uchwyt umożliwiający blokowanie skrzydła w trzech pozycjach, co pozwala na wietrzenie pomieszczenia,
— montowany jest w dachu o kącie nachylenia od 15° do 60°,
— prosty montaż na łatach nie wymaga wykonania wymianów czy nadbitek, jak również umożliwia przesuwanie wyłazu w czasie montażu w 

poziomie w celu lepszego dopasowania do profilu pokrycia dachowego,
— zestaw montażowy dodawany standardowo do wyłazu usprawnia jego montaż.

 45x55 45x75 

   

 wymiary wyłazu [cm]
(zewnętrzne wymiary ościeżnicy) 

WYMIARY WYŁAZÓW DACHOWYCH

Wyłaz dachowy zintegrowany jest z uniwersal-
nym kołnierzem uszczelniającym zakończonym 
elastycznym fartuchem.
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ŚWIETLIKI
Świetliki otwierane SFV, SFV-E i nieotwierany SFX

Świetliki stanowią nową linię produktów 
w europejskiej ofercie firmy FAKRO. 
Są to produkty o nowatorskiej konstrukcji, cha-
rakteryzujące się dobrymi cechami użytkowymi 
oraz prostym sposobem montażu. Występują w 
wersji nieotwieranej SFX oraz otwieranej uchyl-
nie: manualnie SFV, elektrycznie SFV-E. Świetli-
ki polecane są do dachów o niewielkim kącie 
nachylenia, szczególnie gdy okno montowane 
jest na dużej wysokości, poza bezpośrednim 
zasięgiem użytkownika. Najważniejszą cechą 
świetlików jest doświetlenie pomieszczenia. 
Doskonale spełniają swoją funkcję, dostarcza-
jąc odpowiednią ilość naturalnego światła do 
wnętrza budynków mieszkalnych (klatki scho-
dowe, hole, antresole). Polecane są również do 
doświetlenia budynków przemysłowych, np. 
hal produkcyjnych, magazynów.
Główną zaletą świetlików są „ciepła” konstruk-
cja ramy, pakiet szybowy wypełniony gazem 
szlachetnym, z wewnętrzną szybą pokrytą 
powłoką niskoemisyjną Low-E i z zewnętrzną 
szybą hartowaną. Wszystkie te elementy wpły-

wają na energooszczędność świetlików.

Charakterystyka:
 
— wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo i malowanego lakierem akrylowym,
— pakiet szybowy wypełniony gazem szlachetnym, z wewnętrzną szybą pokrytą powłoką niskoemisyjną Low-E i z zewnętrzną szybą 

hartowaną,
— podwójny system uszczelnienia (SFV, SFV-E),
— łatwy i szybki system montażu,
— szablon montażowy ułatwiający wycięcie odpowiedniej wielkości otworu (eliminuje możliwość wycięcia zbyt małego lub zbyt dużego 

otworu),
— montowane w dachu o kącie nachylenia 15-85° (SFX) i 15-60° (SFV i SFV-E) wraz ze specjalnymi kołnierzami uszczelniającymi,
— wzbogacone gamą akcesoriów wyposażenia dodatkowego specjalnie przeznaczonych do świetlików,
— świetliki otwierane (SFV, SFV-E) standardowo wyposażone są w moskitierę, montowaną bezpośrednio w ramie okna,
— sterowane elektrycznie (SFV-E) lub ręczny mechanizm otwierania i zamykania (SFV). 
 W przypadku wysoko zamontowanych świetlików obsługa drążkiem.

 WYMIARY ŚWIETLIKÓW

 wymiary świetlików [cm]
wym. montażowe świetlików [cm]

efektywna powierzchnia przeszklenia [m2]

symbol świetlika 

 63x118 83x118 83x140
 56,4x115,2 76,7x115,2 76,7x131,7 

 
0,46

 0,66  
0,80

  
 24/46 32/46 32/55   
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Świetlik rurowy SLT
Świetlik rurowy SLT to produkt, którego głów-
ną funkcją jest dostarczanie naturalnego świa-
tła do wnętrza budynku. Taki rodzaj świetlików 
pozwala na doświetlenie wszystkich pomiesz-
czeń w budynku, nawet tych, w których nie ma 
możliwości zamontowania okien dachowych 
czy pionowych np. łazienki, garderoby, koryta-
rze, klatki schodowe a nawet piwnice. Świetlik 
rurowy SLT przenosi światło dzienne wpada-
jące do rury światłonośnej poprzez kopułę 
zamontowaną na dachu. Następnie promie-
nie słoneczne odbijając się od ścian giętkiej, 
refleksyjnej rury kierowane są ku dołowi na roz-
praszacz. Zamontowany w suficie rozpraszacz 
równomiernie rozprowadza promienie światła, 
doświetlając pomieszczenie. 
Świetlik rurowy może być wykorzystywany 
również wieczorami oraz w nocy, poprzez zain-
stalowanie w nim oprawy oświetleniowej speł-
niającej funkcje lampy.

Charakterystyka:
 
— świetlik rurowy składa się z: kopuły, kołnierza, rury światłonośnej, rozpraszacza pryzmatycznego i przezroczystego oraz z ramy sufitowej,
— zastosowana giętka rura światłonośna pozwala w łatwy sposób ominąć ewentualne przeszkody konstrukcyjne, co znacznie skraca 

koszt i czas montażu, 
— specjalnie przygotowane kołnierze gwarantują szczelność i łatwość montażu. 
 Dostępne są dwa rodzaje kołnierzy; do pokryć płaskich SLS i profilowanych SLZ,
— świetliki rurowe mogą być montowane na dachach o nachyleniu 15° – 60° lub na dachach płaskich (na zamówienie).

 WYMIARY ŚWIETLIKÓW RUROWYCH

średnica świetlika [mm]

długość rury [cm]

 350 550

 210* 210*
* Możliwość nabycia modułu przedłużającego rurę
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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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FAKRO Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a
tel. 0 18 444 0 444, fax 0 18 444 0 333

bezpłatna infolinia 0 800 100 052
http://www.fakro.pl, e-mail: fakro@fakro.pl


