
OKNA DACHOWE

Trzyszybowe okna obrotowe

automatyczny nawiewnik V40P

superenergooszczędny pakiet trzyszybowy: Uw=1,1W/m2K 
ze standardowym kołnierzem,
Uw=1,0W/m2K z kołnierzem EHV-AT Thermo

superenergooszczędny pakiet trzyszybowy: Uw=0,97W/m2K 
ze standardowym kołnierzem,
Uw=0,86W/m2K z kołnierzem EHV-AT Thermo

drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem 
akrylowym w kolorze naturalnym

Zakres montażu 15-90°

Produkt superTrio. W zestawie z kołnierzem uszczelniającym 
Thermo i markizą - 3 kolory oblachowania do wyboru bez dopłat.

78-118 (1536zł/netto) U4
78-118 (2024zł/netto) U5

78-140 (1638zł/netto) U4
78-140 (2126zł/netto) U5

FTP-V

Trzyszybowe okna obrotowe
o podwyższonej odporności

na wilgoć

78-118 (1804zł/netto) U4 78-140 (1872zł/netto) U4

PTP-V
Wydajny nawiewnik V35

Energooszczędny pakiet szybowy U4:
Uw=1,1W/m2K ze standardowym kołnierzem,
Uw=1,0W/m2K z kołnierzem EHV-AT Thermo,

Wielokomorowe profile PVC w kolorze białym 
wzmocnione rdzeniami stalowymi

Dostępne również w kolorze okleiny antracyt (PTP-V/AC), 
złoty dąb (PTP-V/GO) lub sosna (PTP-V/PI)

Tworzywo nie pochlania wilgoci, okno jest trwałe 
i odporne na korozję

Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo 
podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki)

Okna wyłazowe 78-118 (2755zł/netto) U5

FWP Trzyszybowy, super-energooszczędny pakiet szybowy U5

Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo

Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym

Montaż w dachu o nachyleniu 15-55°

Do montażu okien stosowane są kołnierze uszczelniające te same co do okien dachowych. 
Umożliwia to łączenie okna wyłazowego z oknami dachowymi w jednym zespoleniu.

Uniwersalna konstrukcja okna wyłazowego. Przed montażem istnieje 
możliwość zmiany strony otwierania. 
Fabrycznie dostarczany jest jako wyłaz prawy. Możliwość zamówienia wyłazu FWP - lewy.

Produkt superTrio. W zestawie z kołnierzem uszczelniającym 
Thermo - 3 kolory oblachowania do wyboru bez dopłat.

Zakres montażu 15-90°

Produkt superTrio. W zestawie z kołnierzem uszczelniającym 
Thermo i markizą - 3 kolory oblachowania do wyboru bez dopłat.



Kołnierze uszczelniające
78-118 (339zł/netto) 78-140 (360zł/netto)

EZ_  (do pokryć falistych)
Kołnierz EZ pozwala na 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 
wysokości profilu do 45 mm. 

Standardowo przystosowany jest do montażu pojedynczego okna w 
połaci dachu.

78-118 (387zł/netto) 78-140 (409zł/netto)

EHV-AT termo
Uniwersalny kołnierz uszczelniający EH_-AT Thermo z dodatkową 
termoizolacją jest doskonałym systemowym rozwiązaniem gwarantującym 
szczelne i „ciepłe” połączenie okna z połacią dachu. Kołnierz 
uszczelniający EH_-AT Thermo umożliwia docieplenie okien dachowych 
ponad poziomem łat. Posiada przyklejony od wewnątrz elastyczny materiał 
dociepleniowy, który szczelnie przylega do ościeżnicy okna dzięki czemu 
po zamontowaniu tworzy termoizolacyjną ramę. Ogranicza ryzyko 
powstawania ewentualnych mostków termicznych i strat ciepła.

Kołnierze Thermo są uniwersalne i mogą być stosowane do wszystkich 
pokryć dachowych: EHV-AT Thermo do pokrycia o wysokości profilu do 90 
mm

Kołnierze do zespoleń okien

Wyłazy standard do pomieszczeń nieogrzewanych

KSV-1
78-118 (324zł/netto)
78-140 (345zł/netto)

KSV-3
78-118 (324zł/netto)
78-140 (345zł/netto)

- Konstrukcja klapowa, skrzydło podnoszone
jest do góry, dostępny jest w dwóch wersjach:

- wersja WGI z pakietem szybowym z 
zewnętrzną szybą hartowaną 3H-8-3 oraz 
sprężyną gazową,

- wersja WGT z pojedynczą szybą hartowaną 4H,
montaż w dachach o nachyleniu 15-60°.

46x75 - 424zł/netto

46x55 – 327zł/netto
46x75 – 356zł/netto

System zespoleń to gotowe rozwiązania 
kołnierzy do łączenia okien w grupy: 
poziome, pionowe i blokowe. 

W systemach zespoleń odległość 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.


