
za střešní okna 
s trojsklem nebo čtyřsklem

Až 000 Kč9 *
zpět 

Akce trvá v období od 15. srpna do 15. listopadu 2019.
* při koupi 6 kusů oken FTT U6, FTT U8 nebo FTT R3
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Energeticky úsporné a praktické výrobky FAKRO zajišťují nejvyšší standard a pocit jistoty, díky kterému se doma cítíme bezpečně a jsme 
optimisticky naladěni. Prostě se cítíme šťastní!
Chcete-li zažít pocit z komfortního podkroví dle Vašich představ, kupte vysoce kvalitní střešní okna FAKRO, zúčastněte se naší akce a získejte 
až 9 000 Kč!

I. Koupit energeticky úsporné a praktické výrobky FAKRO

V termínu od 15.8.2019 do 15.11.2019 kupte Výrobky FAKRO zahrnuté do akce u distributora/prodejce/realizační firmy zapsané v databázi 
firem na www.fakro.cz. Maximální množství zakoupených Výrobků jedním účastníkem je 6 kusů. Uschovejte si doklad o koupi (fakturu) - jeho 
kopii budete muset připojit k přihlašovacímu formuláři.

III. Do 30.11.2019 vyplnit přihlašovací formulář na www.fakro.cz

IV. Počkat na ověření přihlášky

Vaše přihláška bude ověřena a o rozhodnutí o jejím schválení/odmítnutí 
budete informovaní emailem. V případě schválení Vám bude na účet 
uvedený v přihlašovacím formuláři zaslána prémie. 

Účastník za nákup 1 až maximálně 6 Výrobků FAKRO zahrnutých do akce 
získá prémii na bankovní účet. Jestliže Účastník zakoupil více výrobků 
FAKRO zahrnutých do akce,  pak se výše celkové částky tvoří z hodnoty 
výrobků s nejvyšší hodnotou prémie. 

II. Vypočítat si prémii, na kterou se můžete těšit

Jak se zúčastnit akce?

KYVNÉ střešní okno se zasklením U5

FTP-V, FTU-V, PTP-V, PTP-V/PI, PTP-V/GO

ZPĚT

1000 KčKYVNÉ střešní okno se zasklením U4

FTP-V, FTU-V, PTP-V, PTP-V/PI, PTP-V/GO

ZPĚT

500 Kč
VÝKLOPNĚ-KYVNÉ střešní okno se zasklením U5

FPP-V, FPU-V, PPP-V, PPP-V/PI, PPP-V/GO

ZPĚT

1200 Kč

 Přihláška k akci musí obsahovat:

* Přihlašovací formulář – formulář je dostupný na webové stránce FAKRO 
(www.fakro.cz)

* Kopii dokladů o koupi – kopii faktury za nákup výrobků FAKRO 
zahrnutých do akce potvrzující nákup výrobků v období trvání akce, 
obsahující jejich názvy a množství

Podrobnosti na 
www.fakro.cz

SUPER ENERGETICKY ÚSPORNÉ střešní okno

FTT U6, FTT U8, FTT R3

ZPĚT

1500 Kč

S JEDINÝM ZASKLENÍM

FTT  U8  Thermo

NE
JT
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LE

JŠÍ  STŘEŠNÍ  OKNO NA TRHU



Kyvná střešní okna jsou oblíbenou 
konstrukcí oken se závěsy umístěnými 
v polovině výšky okna. Pohodlnou obsluhu 
přináší klika umístěná v dolní části křídla, 
která umožňuje spárové větrání ve dvou 
polohách. 
Kyvná střešní okna mohou být vyrobena 
z  borovicového dřeva lakovaného 
transparentním ekologicky nezávadným 
akrylátovým lakem (FTP-V) nebo  lakovaného bílým polyuretanovým 
lakem, který na povrchu rámu a křídla vytváří hladký bílý povlak (FTU-V). 
Kyvná střešní okna lze vyrobit i z vícekomorových PVC profilů v bílém 
provedení (PTP-V), v dekoru borovice (PTP-V/PI) či zlatý dub (PTP-V/GO).

Výklopně-kyvná střešní okna jsou okna 
nové generace se dvěma oddělenými 
funkcemi otevírání, výklopnou a kyvnou. 
Výklopná funkce v rozsahu 0-35° umožňuje 
přístup ke spodní hraně okna a přináší 
neomezený výhled ven. Volbu způsobu 
otevírání zajišťuje přepínač preSelect 
dostupný po otevření křídla.
Výklopně-kyvná střešní okna mohou být dřevěná lakovaná 
transparentním lakem (FPP-V), lakovaná bílým polyuretanovým lakem 
(FPU-V), z PVC profilů bílé barvy (PPP-V) nebo v dekoru borovice (PPP-V/
PI) či zlatý dub (PPP-V/GO).

S u p e r  e n e r g e t i c k y 
úsporná střešní okna 
jsou speciální okna určená 
pro energeticky úsporné 
a pasivní stavby.  Zasklení 
je osazeno ve speciálně 
vyprojektovaném rámu křídla, 
který je konstruován ze širších 
dřevěných profilů ve srovnání 
se standardním oknem. 

FTT U6 - okno se super energeticky úsporným zasklením  
U6 (U

w 
= 0,80  W/m2K)

FTT U8 - okno spolu s těsnícím lemováním EHV-AT Thermo a 
s pasivním zasklením U8 představuje nejteplejší střešní 
okno dostupné na trhu. Je určeno do pasivních staveb, 
což stvrdil certifikát Passive House. (U

w 
= 0,58 W/m2K)

Podrobnosti na 
www.fakro.cz

S JEDINÝM ZASKLENÍM

FTT  U8  Thermo
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