AKCE !
ZÍSKEJTE PRÉMII
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Akce trvá od 15.04. do 30.06.2022

* při nákupu střešního okna PTP-V U4 a rolety ARF

Energeticky úsporné a praktické výrobky FAKRO zajišťují nejvyšší standard b
díky kterému se doma cítíme bezpečně a jsme optimisticky naladěni. Prostě
Chcete-li zažít skvělý pocit z komfortního podkroví dle Vašich představ, kupt
získejte prémii 777 Kč zpět při nákupu balíčku střešního okna a zatemňující ro

Jak se zúčastnit akce?
I. Koupit energeticky úsporné a praktické výrobky FAKRO

V termínu od 15.04. do 30.06.2022 kupte střešní okno PTP-V U4 s vnitřní zat
realizační firmy zapsané v databázi firem na www.fakro.cz. Maximální mno
Uschovejte si doklad o koupi (fakturu) - jeho kopii budete muset připojit k p
II. Vypočítat si prémii, na kterou se můžete těšit
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III. Do 15. 07.2022 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 minimálně 1 ks balíčku střešního okna PTP-V U4
a rolety ARF získá prémii na bankovní účet. Jestliže Účastník zakoupil
více výrobků FAKRO zahrnutých do akce, pak se výše celkové částky
vypočítá z výše prémie 777 Kč krát počet zakoupených balíčků.
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ící rolety (celková výše prémie závisí na počtu zakoupených balíčků).

zatemňující roletou ARF zahrnutou do akce u distributora/prodejce/
množství zakoupených Výrobků jedním účastníkem není omezeno.
k přihlašovacímu formuláři.
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777 Kč za každý balíček

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

KYVNÁ PLASTOVÁ STŘEŠNÍ OKNA jsou oblíbenou konstrukcí
oken se závěsy umístěnými v polovině výšky okna.
Ekologická plastová střešní okna, vyrobena z PVC profilů obsahujících
až 63 % recyklovaného materiálu. Navíc materiály použité na výrobu
okna, jako jsou: sklo, plastové profily, hliníkové a ocelové komponenty,
lze prakticky ze 100 % znovu použít. Vícekomorové PVC profily jsou
zpevněny pozinkovanými ocelovými výztužemi, které zabraňují jejich
deformaci, a jsou vyrobeny na bázi ekologického stabilizátoru vápníku
a zinku.
Poskytují dostatek přirozeného světla v podkrovní místnosti. Díky
tomu se člověk v podkroví cítí dobře a rád tam tráví čas.
Zaručují bezpečí a klid na dlouhá léta. Okna mají dlouhou životnost
a odolávají povětrnostním vlivům. Materiál, ze kterého jsou vyrobena,
neabsorbuje vlhkost a nevyžaduje údržbu. Na zasklení se vztahuje
doživotní záruka na odolnost proti krupobití.
Omezují tepelné ztráty v zimním období, díky čemuž šetří náklady
na vytápění. Montáž společně s lemováním Thermo u oken vybavených
trojskly zlepšuje součinitel prostupu tepla až o 15 %.
Lze je instalovat v jakékoliv místnosti, např. v obývacím pokoji,
ložnici, dětském pokoji a také v místech se zvýšenou vlhkostí vzduchu
- kuchyních a koupelnách.
Jsou vhodná jak pro novou výstavbu, tak i jako okna na výměnu.
Stará střešní okna je možné vyměnit za nová bez zásahu do vnitřního
ostění. Výměna oken je tedy rychlá a jednoduchá.
Ideálně se hodí do každého interiéru. Dostupná jsou v klasické bílé
barvě a také v atraktivních dekorech: zlatý dub nebo borovice, které
se vzhledem neliší od přírodního dřeva.

ROLETA ARF poskytuje velmi dobrou ochranu před slunečními
paprsky. Jejím použitím můžete i během velmi slunečných dnů
dosáhnout celkového zatemnění místnosti ve chvílích, kdy potřebujete
odpočívat a relaxovat. Je zhotovena z elegantního, dekorativního
materiálu, který nepropouští světlo. Boční vodicí lišty umožňují nastavení
rolety v libovolné poloze a zatemnění interiéru.
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