FAKRO
DAKVENSTERS, STEEDS
EEN STAP VOORUIT

FAKRO: DAKVENSTERS
DIE VER VOOR OP
HUN TIJD ZIJN
Bij de ontwikkeling en het
ontwerp van onze producten
laten we ons graag inspireren
door wat mensen van hun
droomwoning verwachten:
comfortabel woonplezier.
FAKRO dakvensters beantwoorden daar perfect aan. Door
het grote glasoppervlak valt
er veel natuurlijk licht binnen
en dat creëert meteen al een
positieve sfeer. Vernieuwende
oplossingen zoals het automatische ventilatierooster
V40P maken het leven een stuk
gemakkelijker en het innovatieve topSafe systeem verhoogt
nog de gebruiks- en inbraakveiligheid. Dankzij de integratie
van duurzame technologieën is
de FTT U8 Thermo bovendien

het meest energiezuinige dakvenster ter wereld. Het beschikt
over uitstekende thermisch isolerende kwaliteiten en bespaart
zo extra energie. Dit alles is voor
ons niets nieuws:
al meer dan 20 jaar streven
we naar de beste productkwaliteit om tegemoet te komen aan
de wensen van onze klanten,
waar ter wereld ze ook wonen.
Ons niet-aflatend streven naar
innovatie wordt gevoed door
een onstuitbare drang om
steeds betere producten te
maken voor een hoger wooncomfort en -plezier. Het is dan
ook niet toevallig dat onze
nieuwe producten uitgroeien
tot de standaard in de dak-
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We zijn overtuigd van de KWALITEIT van onze producten.
Daarom geven we langdurige garanties.

volledige
fabrieksgarantie

20

jaar

jaar

10

garantie
op de beglazing

Levenslange
garantie op
hagelschade

De dakvensters van FAKRO
kregen als eerste op de markt
een Duits TÜV-certificaat
toegewezen.

www.fakro.be
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venstermarkt. Wie vandaag
FAKRO kiest, haalt de toekomst
in huis. Want FAKRO is ver voor
op zijn tijd.
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Grostegla pervlakte
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De klink aan de onderzijde van het venster is altijd
binnen handbereik.

EEN ZEE
VAN NATUURLIJK
LICHT
Het ontwerp van de dakvensters van FAKRO zorgt voor
voldoende verlichting van de
ruimte onder het dak. Dankzij
de speciaal gevormde profielen
van het raamkader en de vleugel
evenals de ventilatierooster die
in het bovenste gedeelte van
het raamkader is geïntegreerd
komt er veel licht binnen.
De proSky dakvensters met
grote hoogtematen, aangeboden door FAKRO, garanderen
dan ook voldoende lichtinval
en een gelijkmatige lichtverspreiding. De montagehoogte

speelt hierbij eveneens een
belangrijke rol. Want hoe hoger
het dakvenster gemonteerd is,
hoe meer licht er naar binnen
kan. De klink aan de onderzijde
van de vleugel zorgt alvast voor
een correcte plaatsing van de
dakvensters overeenkomstig de
DIN-norm. Die schrijft 220 cm
voor als de minimale hoogte
tussen de vloer en de bovenste
dakrand. Bij FAKRO dakvensters
is de klink dus altijd makkelijk
bereikbaar. Bij plaatsing op grotere hoogte kan zelfs een lange
persoon comfortabel onder het
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open venster staan, ook bij een
tuimeldakvenster. De proSky
vensters met grotere hoogtematen maken een eenvoudige
plaatsing overeenkomstig de
voorschriften mogelijk en bieden een vrij, ongestoord uitzicht.
De proSky vensters hebben de
grootste hoogtematen van alle
dakvensters die op de markt
verkrijgbaar zijn.
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Het XDK pakket biedt een
uitgebreide oplossing voor
een goede thermische isolatie van het dakvenster.

GROTE
ENERGIEZUINIGHEID
Het FTT U8 Thermo venster met
een U-waarde 0,58 W/m2K is
zelfs het meest energiezuinige
dakvenster ter wereld. Het
wordt geïnstalleerd met een
EHV-AT Thermo gootstuk.
Maar energiebesparing gaat
voor FAKRO verder dan het
ontwikkelen van dakvensters
met een sterke U-waarde.
Het speciale XDK-pakket met

isolatiekraag voor dakmontage
en Thermo-gootstuk die extra
thermische isolatie biedt draagt
eveneens bij tot een duurzame
oplossing om de verwarmingsfacturen van gebouwen
gevoelig te verlagen.
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Lage exploitatie- en energiekosten zijn vandaag een van
de grote prioriteiten bij het
ontwerpen van nieuwe gebouwen. FAKRO speelt hierop
in met een waaier aan superenergiebesparende producten
die een zeer gunstige isolatiecoëfficiënt hebben. Denk aan
de FTP-V U5 of FTT U6
dakvensters.
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ENERGIEBALANS
IN EVENWICHT
Verwarming hoeft niet duur te zijn

Dakvensters laten niet alleen
licht binnen. Ze leveren in
de winter ook passieve zonnewarmte. Dankzij het grote
glasoppervlak van FAKRO dakvensters zorgt de warmte van
de zonnestralen ervoor dat hele
ruimtes op een natuurlijke wijze
worden verwarmd. De duurzame constructie van de vensters
houdt de gratis zonne-energie

bovendien moeiteloos binnen.
De dakvensters staan tevens in
voor de aanvoer van frisse lucht.
Het automatische ventilatierooster V40P in de FAKRO
dakvensters waarborgt een
optimale ventilatie van de
ruimte en een gezond microklimaat. De vensterconstructie
moet daarbij de passieve
warmtewinst en het warmte-
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verlies door ventilatie in balans
houden. FAKRO dakvensters
zijn daarom zo gebouwd dat ze
een hogere warmtebesparing
en een lagere energierekening
opleveren.

EENVOUDIG,
UNIVERSEEL
MONTAGESYSTEEM
Simpel, vlot en correct uitgevoerd

Een correcte plaatsing is cruciaal voor de goede werking
van een dakvenster. Al meer
dan 10 jaar biedt FAKRO montagehoeken waarmee het venster
zowel op panlatten als op
spanten, in drie verschillende
dieptes in het dak kan worden
ingebouwd.
Hogere montage op het niveau
N (+3 cm) doet, samen met een
Thermo gootstuk, het dakvenster meer boven het dakop-

pervlak uitsteken. Vensters die
hoger dan normaal geplaatst
zijn, kunnen hun functie beter
vervullen bij ongunstige
weersomstandigheden zoals
bij veel sneeuwval. Een diepere
montage van het venster in de
constructie beperkt dan weer
het warmteverlies en verbetert
de esthetiek van het dak. FAKRO
dakvensters zijn dankzij het
universele montagesysteem simpel en volledig in

het dak te verwerken. Dankzij
de speciale pakketten van de
XDK isolatiekragen kan thermische, dampwerende en dampdoorlatende isolatie makkelijk
en juist worden aangebracht.
Daardoor kan het venster alle
functies vervullen.

Twee manieren om een dakvenster te monteren
Montage op spanten

Montage op daklatten

Drie dieptes van dakvenstermontage
Montage
in de diepte +3cm

N

Montage
in de diepte 0cm
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UNIEK SYSTEEM

De verstevigde constructie
van het topSafe dakvenster

Een innovatieve oplossing om
de speciaal gevormde kieren te
bevestigen, helpt te voorkomen dat het hout scheurt, de
scharnieren losgerukt worden
en de vleugel ingetrapt wordt.
Deze oplossing biedt een
aanzienlijk hogere weerstand
in vergelijking met tot nu
toe bekende en toegepaste
systemen.

Metalen lijst om te verhinderen
dat inbrekers zich met behulp
van gereedschappen toegang
zouden verschaffen tot de
woning.

Metalen element ter versteviging van het hout en van de
vergrendelingselementen.

www.fakro.be
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VEILIGHEID
Thuis voelt u zich veilig

Dakvensters moeten de gebruiksveiligheid garanderen en
voldoende weerstand bieden
om de bewoners te beschermen tegen een geslaagde
inbraakpoging. De FAKRO dakvensters zijn speciaal ontworpen om een gerust veiligheidsgevoel te verzekeren.
Ze zijn voorzien van een innovatief constructiesysteem
– topSafe – en van gehard binnenglas. Het maakt de FAKRO
dakvensters zeer gebruiksveilig.

Het topSafe systeem dat de
dakvensterconstructie verstevigt, biedt een verhoogde
inbraakbeveiliging en voorkomt
dat het venster opent als er
(toevallig) over wordt gelopen.
FAKRO heeft als eerste merk
een volledige reeks dakvensters
met de veiligheidsklasse min. III
op de markt gebracht. Daarmee
is het opnieuw toonaangevend
in de sector. De standaard!
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VERNIEUWINGSDRANG
Creativiteit die de wereld verandert

FAKRO heeft een vernieuwende
kijk op dakvensters. In het stateof-the-art onderzoekscentrum
worden unieke en innovatieve
systemen ontwikkeld. Deze
originele oplossingen verbeteren de productveiligheid, zoals
bijvoorbeeld topSafe dat de
constructie van het dakvenster
verstevigt en een verhoogde

inbraakveiligheid garandeert.
Nieuwe producten zoals het
preSelect uitzet-tuimeldakvenster of de proSky dakvensters met verhoogde tuimelas
zetten eveneens de toon in de
sector. De innovatiedrang is
werkelijk de motor van FAKRO
en resulteerde al in meer dan
100 patentaanvragen.

www.fakro.be
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Vandaag staat FAKRO bekend
als een van de meest innovatieve bedrijven in Polen.

De nieuwe preSelect dakvensters kunnen op twee manieren worden
geopend: tuimelen of uitzetten. Ze zijn daartoe voorzien van een preSelect schuifschakelaar in het midden van het raamkader (alleen toegankelijk
bij geopende vleugel). De vensters kunnen dus telkens maar op één
manier worden geopend. Het maakt ze stabieler en tegelijk veiliger om te
bedienen.

Galeria is een uniek groot dakvenster waarvan de ramen een balkon vormen. De bovenste vleugel is een tuimeldakvenster dat naar boven opent; de
onderste vleugel kan naar voren worden uitgeschoven waardoor het balkon
makkelijk te bereiken is. Bij het terugschuiven van het onderste venster glijden
de veiligheidsbalustrades aan beide zijden in het venster zodat ze niet meer
zichtbaar zijn op het dak. Ze verdwijnen in de dakconstructie. Op die manier
is verontreiniging van de balustradeprofielen uitgesloten en blijft de esthetiek
van het dak maximaal bewaard.

Een nieuw veiligheidsgevoel creëren, was het uitgangspunt voor het
ontwerpen van het Secure dakvenster. Behalve het inbraakvertragende
topSafe constructiesysteem bezit dit venster een innovatief beveiligingssysteem tegen glasbreuk, inbraakvertragende beglazing met veiligheidsklasse
P2A en een afsluitbare klink. Het venster heeft geen extra beveiligingen
nodig zoals bijzetsloten die de bediening ervan hinderen.

De elektrische zonwering voegt een uitstekend gebruikscomfort toe.
Na montage volstaat een druk op de knop van de afstandsbediening of besturingseenheid om het dakvenster met de zonwering (op een willekeurige
stand) te bedekken. De Solar zonwering werkt ook automatisch. Afhankelijk
van de intensiteit van de zon zal ze vanzelf uitrollen om de ruimte te beschermen tegen al te hoge temperaturen.
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DESIGN
Aandacht voor vorm
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Een dakvenster moet vandaag
niet alleen functioneel maar
ook esthetisch zijn. Daarom
besteedt FAKRO veel aandacht
aan de juiste vormgeving. Zorg
voor de hoogste kwaliteit en
een aantrekkelijke esthetiek

gaan dus hand in hand.
Het gebruik van fijn geprofileerd hoogwaardig hout geeft
FAKRO dakvensters een moderne uitstraling, geschikt voor
elke ruimte. De buitenafwerking heeft dankzij de gesloten
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profielen en zachte lijnen een
eigentijds design waardoor het
venster naadloos in elk daktype
past.

DE OPLOSSINGEN
die anderen niet bieden

FAKRO zet niet alleen in op esthetiek. Kwaliteit en duurzaamheid zijn even prioritair. FAKRO dakvensters hebben dan ook een lange levensduur en blijven zelfs onder extreme omstandigheden goed functioneren zonder
aan esthetische kwaliteiten in te boeten. FAKRO biedt oplossingen aan die andere merken niet hebben of nog
moeten ontwikkelen.

De dakvensters van FAKRO zijn uitgerust met een speciaal blokkeringssysteem om te voorkomen dat de beglazing er gemakkelijk uitgehaald
kan worden. Deze technologie is gepatenteerd. Bij andere dakvensters
kan het gelamineerde glas binnen ongeveer 2 minuten verwijderd worden
door de bevestigingsprofielen los te draaien.

De vensterhoeken worden beschermd met een originele technologie die de vensterprofielen op een
speciale manier met elkaar verbindt. FAKRO dakvensters zijn hierdoor zelfs goed bestand tegen extreme
klimaatomstandigheden. In de hoeken ontstaan er geen barsten zoals bij andere dakvensters.
ANDERE VENSTERS

FAKRO DAKVENSTERS

De dakvensters van de Profi klasse hebben een extra afdichtingsrubber.
Dat zorgt bij extreme weersomstandigheden voor een extra afdichting.
Deze afdichtingsrubber verbetert ook de akoestiek van de dakvensters,
in het bijzonder bij regenval.

Het innovatieve systeem om de venstervleugel te geleiden garandeert
een goede aansluiting van de afdichtingsrubbers op de profielen en een
snelle montage ervan.

Dankzij een warme TGI-spacer worden koudebruggen vermeden en wordt
condensatie aan de randen van het venster tegengegaan. Dit verhoogt
de levensduur van het hout aanzienlijk.

De vacuümimpregnatie waarmee het hout voor de FAKRO dakvensters
wordt behandeld, en de duurzame laklaag beschermen de houten vensterelementen. Vacuümimpregnatie is daarbij veel effectiever dan impregnatie door
het onderdompelen van de elementen in een impregnatiemiddel.
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ECOLOGIE

Met het oog op de toekomst van onze kinderen
Één van de belangrijkste
doelstellingen bij de ontwikkeling van onze producten, is de
impact op de natuur zo klein
mogelijk te houden. Om die
reden zijn FAKRO producten
energiebesparend en milieuvriendelijk en dragen ze bij tot

de bescherming van nietduurzame natuurlijke rijkdommen. Zonnecollectoren die
samen met FAKRO dakvensters
kunnen worden gemonteerd,
zorgen bijvoorbeeld voor gratis
energie. Ecologie betekent
echter ook dat we omzichtig
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omspringen met grondstoffen.
We gebruiken hout uit verantwoord beheerde bossen en
hebben een natuurlijk productieproces opgezet waarin
duurzame producten en een
rationeel afvalbeheer centraal
staan.
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