
   
ROLETA  ZA  1  KČ *
 K   OKNŮM   S   TROJSKLY  

Akce probíhá od 23.4.2018 do 30.6.2018
Více na www.fakro.cz

* Za nákup střešního okna s energeticky úsporným trojsklem U4 nebo U5 
získejte roletu ARP nebo ARS za symbolickou 1 kč.



Energeticky úsporné a praktické výrobky FAKRO 
zajišťují nejvyšší standard a pocit jistoty, díky 
kterému se doma cítíme bezpečně. 
Chcete-li zažít pocit z komfortního podkroví dle 
Vašich představ, kupte vysoce kvalitní 
střešní okna FAKRO, zúčastněte se naší akce 
a získejte roletu za 1 kč. 

Jak se 
zúčastnit akce?
1.  Koupit výrobky FAKRO s energeticky úsporným trojsklem 
 V termínu od 23. dubna do 30. června 2018 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 přiložit k přihlašovacímu formuláři.

2.  Do 15. července 2018 vyplnit přihlašovací formulář 
     na www.fakro.cz 
 Přihláška musí obsahovat: 
 Přihlašovací formulář – formulář je dostupný na webové 
 stránce FAKRO (www.fakro.cz)
 Kopie dokladu o koupi – kopie faktury za nákup výrobků 
 FAKRO zahrnutých do akce potvrzující nákup výrobků 
 v období trvání akce, obsahující jejich názvy a množství. 

3.  Počkat na ověření přihlášky 
 Vaše přihláška bude ověřena a o rozhodnutí o jejím 
 schválení/ odmítnutíbudete informováni e-mailem. 
 Účastník za nákup 1 až max. 6 výrobků FAKRO 
 zahrnutých do akce získá roletu za 1 kč. 

=

U4 nebo U5

ARP nebo ARS



Kyvná 
střešní okna 
Oblíbená konstrukce oken se závěsy 
umístěnými v polovině výšky okna. 
Pohodlnou obsluhu okna přináší klika 
Elegant umístěná  v dolní části křídla. 
Klika umožňuje spárové větrání ve dvou 
polohách. Pojistka blokující křídlo  
v poloze pootočené o 180° umožňuje 
umytí vnější strany zasklení a stažení 
markýzy. Široké spektrum vnitřních 
i předokenních doplňků a příslušenství. 
Rozsah montáže 15-90°.

Výklopně-kyvná 
střešní okna preSelect
Střešní okna nové generace vybavená 
dvěma oddělenými funkcemi otevírání 
– výklopnou a kyvnou. Oddělené funkce 
otevírání zajišťují stabilitu a zvyšují 
bezpečnost při užívání. Výklopná funkce  
v rozsahu 0-35° umožňuje snadný přístup 
k oknu, zvětšuje tak užitnou plochu 
místnosti a poskytuje neomezený výhled 
do okolí. Kyvná funkce s úhlem otočení 
do 180° naopak slouží k mytí vnějšího skla 
a stažení markýzy. Volbu funkce zajišťuje 
přepínač preSelect umístěný v horní 
polovině rámu. Rozsah montáže 15-55°.

Okna se zvýšenou 
osou otáčení proSky 
Kyvná okna s osou otáčení umístěnou 
nad středem okna tak, aby se dokonce 
i vysoká osoba mohla pohodlně dostat 
ke spodní hraně otevřeného okna. Jedná 
se o největší (nejdelší) jednokřídla střešní 
okna dostupná na trhu s výškou až 206 
cm. Široká paleta vnitřních i vnějších 
doplňků. Rozsah montáže 20-65°.

Více na www.fakro.cz


