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Mărcile nu se nasc ci devin. Ele sunt rezultatul unui proces care înseamnă mereu puterea de-a se re-
inventa dar şi înţelepciunea de a alege calea corectă. De la început am ales să selectam cele mai bune 
materii prime şi cele mai noi tehnologii care să asigure parametri tehnici foarte buni şi am creat 
ferestrele superînalte sau «arc de cer»; am ales să dezvoltăm soluţii constructive crescând gradul de 
funcţionalitate al produselor noastre şi am creat clapeta de ventilaţie automată; am pus pe un loc pri-
mordial sentimentul de siguranţă şi am creat sistemul topSafe. Prin toate acestea am provocat dorinţa 
de-a reinventa podurile, de a revărsa asupra lor lumina şi de a împărtăşi bucuria de a trăi la mansardă.
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NE PASĂ 
DE MEDIU

O NOUĂ VIZIUNE

Angajamentul nostru de a crea o lume mai curată, o „lume
verde”, se regăseşte în produsele FAKRO, eficiente energetic
şi concepute în aşa fel încât să contribuie în condiţii de
siguranţă la conservarea resurselor naturale epuizabile

Ne bazăm pe experienţă dar suntem mereu cu un pas în viitor, acolo unde fereastra 
de mansardă îşi va decupa un loc definitiv atât în acoperişurile caselor cât şi în sufletele 
noastre. Ţinem permanent cont de valorile care ne dau forma vieţii şi, inevitabil, redefinim 
standardele.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FERESTRE DE MANSARDĂ

tipul ARTICULARE MEDIANĂ ARTICULARE SUPRAMEDIANĂ DUBLĂ ARTICULARE SPECIALE FEREASTRA - BALCON ACCES PE ACOPERŞ
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model

FTS U2 FTS-V U2 FTP-V U3 FTP-V U5 FTU-V U3 PTP-V U3 PTP U3 FTP-V U3
Electro Z-Wave

FTU-V U3
Electro Z-Wave

FTT U6

! NO
UT

AT
E

FTT U8
Thermo

! NO
UT

AT
E

FTP-V P2
Secure

FYP-V U3
proSky

FDY-V U3
Duet proSky

FPP-V U3
preSelect

FPU-V U3
preSelect

PPP-V U3
preSelect

BDL L3
BDR L3
BVP L3

FGH-V P2
Galeria

FWR
FWL

vizualizare

material lemn lemn lemn lemn lemn profile PVC profile PVC lemn lemn lemn lemn lemn lemn lemn lemn lemn profile PVC lemn lemn lemn

lemn impregnat + + + + + — — + + + + + + + + + — + + +

lemn lăcuit într-un strat într-un strat în două straturi în două straturi în trei straturi — — în două straturi în trei straturi în două straturi în două straturi în două straturi în două straturi în două straturi în două straturi în trei straturi — în două straturi în două straturi în două straturi 

Tipul clapetei de aerare — V10 V40P V40P V40P V35 — V40P V40P — — V40P V40P V40P V40P V40P V35 — V40P —

geam unicameral  unicameral  unicameral dublucameral unicameral  unicameral unicameral  unicameral  unicameral   dublucameral  triplucameral unicameral unicameral  unicameral unicameral  unicameral unicameral unicameral unicameral unicameral 

Ug (conform EN 673) 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K 0,3 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K

Uw 1,4W/m2K 1,4W/m2K 1,3W/m2K 0,97W/m2K 1,3W/m2K 1,3W/m2K 1,3W/m2K 1,3W/m2K 1,3W/m2K 0,81W/m2K 0,58W/m2K 1,4W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3W/m2K 1,3W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,5 W/m2K 1,6 W/m2K

coeficient Rw: 32dB 32dB 32dB 33dB 32dB 31dB 33dB 32dB 32dB 38dB 36dB 35dB 32dB 32dB 32dB 32dB 31dB 37dB 35dB 34dB

sistemul topsafe — — + + + + + + + + + + + + + + + — + —

tip mâner de operare standard standard  elegant elegant elegant elegant alb elegant alb — — elegant elegant elegant elegant elegant elegant elegant elegant alb elegant elegant standard

întredeschidere + + + + + + + — — — — + + + + + + — — —

garnituri 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2

unghiul de instalare 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-70o 15-70o 15-90o 20-65o 25-65o 15-55° 15-55° 15-55° ferestre de mansardă 15-55o 35-55o 15-55o
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Ferestrele de mansardă FAKRO sunt primele care 
au obţinut, încă din 2002, în Olanda, certificatul de 
recunoaştere a calităţii  siguranţei: „Viaţa în siguranţă”. 
Ferestrele FAKRO asigură cea mai bună protecţie 
împotriva efracţiei. Principalele performanţe ale 
sistemului topSafe sunt:
- soluţiile patentate pentru sistemul de balamale, ce 
conferă recunoaştere şi impun noi standarde;
- construcţia robustă, atât pentru părţile metalice cât şi 
pentru cele din lemn, ce conferă trăinicie;
- ranforsarea părţii inferioare a cercevelei.

Începând cu luna octombrie 2008, toate ferestrele FAKRO 
din gama premium au o rezistenţă mărită la efracţie fiind 
fabricate în sistem topSafe.

Caracteristicile tehnice care însoţesc acest sistem sunt:
- şuruburile mai lungi şi mai groase, astfel orientate încât  
 să prevină la maxim ruperea balamalelor şi smulgerea  
 cercevelei;
- profilul metalic care întăreşte încuietoarea ferestrei;
- ranfortul părţii interioare a cercevelei (sub mâner), 
 care zădărniceşte tentativele de efracţie.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FERESTRE DE MANSARDĂ

tipul ARTICULARE MEDIANĂ ARTICULARE SUPRAMEDIANĂ DUBLĂ ARTICULARE SPECIALE FEREASTRA - BALCON ACCES PE ACOPERŞ
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model

FTS U2 FTS-V U2 FTP-V U3 FTP-V U5 FTU-V U3 PTP-V U3 PTP U3 FTP-V U3
Electro Z-Wave

FTU-V U3
Electro Z-Wave

FTT U6 FTT U8
Thermo

FTP-V P2
Secure

FYP-V U3
proSky

FDY-V U3
Duet proSky

FPP-V U3
preSelect

FPU-V U3
preSelect

PPP-V U3
preSelect

BDL L3
BDR L3
BVP L3

FGH-V P2
Galeria

! NO
UT

AT
E

FWR
FWL

vizualizare

material lemn lemn lemn lemn lemn profile PVC profile PVC lemn lemn lemn lemn lemn lemn lemn lemn lemn profile PVC lemn lemn lemn

lemn impregnat + + + + + — — + + + + + + + + + — + + +

lemn lăcuit într-un strat într-un strat în două straturi în două straturi în trei straturi — — în două straturi în trei straturi în două straturi în două straturi în două straturi în două straturi în două straturi în două straturi în trei straturi — în două straturi în două straturi în două straturi 

Tipul clapetei de aerare — V10 V40P V40P V40P V35 — V40P V40P — — V40P V40P V40P V40P V40P V35 — V40P —

geam unicameral  unicameral  unicameral dublucameral unicameral  unicameral unicameral  unicameral  unicameral   dublucameral  triplucameral unicameral unicameral  unicameral unicameral  unicameral unicameral unicameral unicameral unicameral 

Ug (conform EN 673) 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K 0,3 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K

Uw 1,4W/m2K 1,4W/m2K 1,3W/m2K 0,97W/m2K 1,3W/m2K 1,3W/m2K 1,3W/m2K 1,3W/m2K 1,3W/m2K 0,81W/m2K 0,58W/m2K 1,4W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3W/m2K 1,3W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,5 W/m2K 1,6 W/m2K

coeficient Rw: 32dB 32dB 32dB 33dB 32dB 31dB 33dB 32dB 32dB 38dB 36dB 35dB 32dB 32dB 32dB 32dB 31dB 37dB 35dB 34dB

sistemul topsafe — — + + + + + + + + + + + + + + + — + —

tip mâner de operare standard standard  elegant elegant elegant elegant alb elegant alb — — elegant elegant elegant elegant elegant elegant elegant elegant alb elegant elegant standard

întredeschidere + + + + + + + — — — — + + + + + + — — —

garnituri 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2

unghiul de instalare 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-70o 15-70o 15-90o 20-65o 25-65o 15-55° 15-55° 15-55° ferestre de mansardă 15-55o 35-55o 15-55o
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Ferestrele de mansardă sunt dotate cu diferite tipuri de clapete 
de aerare: clapeta de aerare V40P cu o capacitate de 23-52m3/h 
în funcţie de dimensiunea ferestrei, clapeta de aerare V35 cu 
o capacitate de 16-37m3/h sau V10 cu o capacitate de 9m3/h. 
Construcţia clapetei de aerare V40P permite ajustarea automată 
a volumului de aer în funcţie de diferenţele de presiune dintre 
interior şi exterior. Datorită clapetei de aerare V40P se reduc 
costurile pentru energie generate de pierderile de căldură cu 
ocazia aerisirii. Clapeta de aerare automată FAKRO asigură o clasă 
superioară de etanşeitate a ferestrei chiar şi în cazuri de vânt 
puternic. Toate clapetele de aerare au posibilitatea de reglare 
manuală, până la închiderea completă.
La comandă specială, este disponibilă şi versiunea V50P.

Înalta siguranţă şi calitate a ferestrelor de
mansardă FAKRO FTP-V şi FTL-V le-au transformat
în singurele ferestre de pe piaţă certificate TÜV.



Unghiul de instalare: între 15° şi 90°

Posibilitatea de a instala ulterior 
un sistem electric de acţionare

Gamă largă de accesorii 
interioare şi exterioare

DimENSiUNilE FERESTRElOR:

CODUl: 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 1304 05

55x78 55x98

16

55x11866x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x16066x118

14

66x14078x98
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GAMA STANDARD

FTS-V U2 

 O gamă de ferestre cu articulare mediană bine utilată cu componente performante.
 Ferestrele se rotesc în jurul axei mediane până la 180° în vederea curăţării geamului exterior şi pentru 
operarea accesoriilor exterioare.

 Mânerul de operare montat în partea de jos a ferestrei  permite operarea uşoară şi asigură blocarea în 
două poziţii de întredeschis.

 Clapeta de ventilaţie V10 asigură un microclimat sănătos în încăpere şi economie de energie termică.

geam termopan U2
-sticla exterioară securizată
-sticla interioară cu LowE
-bagheta distanţier standard 
-fantă de argon

mâner  Standard 
cu funcţie de întredeschidere

lemn de pin, stratificat
şi impregnat cu fungicid în vid

lemn lăcuit cu lac acrilic ecologic, 
rezistent la intemperii şi raze UV

dotate cu clapetă de ventilaţie  V10

TÂmPlĂRiE DiN lEmN 
STRATiFiCAT

ACOPERiRE CU lAC 
ACRiliC TRANSPARENT

ClAPETĂ DE VENTilAŢiE

FTS-V 

FERESTRE CU ARTICULARE MEDIANĂ
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13
0
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m

Balamalele 
sunt amplasate 

în poziţie mediană

Parametri  tehnici:
Coeficient Ufereastra:
Coeficient Ugeam:
Clapeta de ventilaţie:
Debitul clapetei de ventilaţie:

FtS-V U2
1,4 W/m²K
1,1 W/m²K
V10
9 m3/h



Unghiul de instalare: între 15° şi 90°

Posibilitatea de a instala ulterior 
un sistem electric de acţionare

Gamă largă de accesorii 
interioare şi exterioare

DimENSiUNilE FERESTRElOR:

CODUl: 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 1304 05

55x78 55x98

16

55x11866x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x16066x118

14

66x14078x98

Rezistenţă sporită 
la efracţie

8 www.fakro.ro

 O gamă de ferestre cu articulare mediană bine utilată cu componente performante.
 Mânerul de operare montat în partea de jos a ferestrei permite operarea uşoară. Mânerul asigură şi 
blocarea în două poziţii de întredeschis.

 Dotate cu clapetă de ventilaţie V40P cu reglare automată a debitului de aer.
 Clapeta de ventilaţie V40P asigură un microclimat sănătos în încăpere şi economie de energie termică.
 Ferestrele se rotesc în jurul axei mediane până la 180° în vederea curăţării geamului exterior  şi pentru 
operarea accesoriilor exterioare.

 Disponibile cu diferite tipuri de geam termopan.

FTP-V U3
FTP-V L3
FTP-V U5

Geam termopan  U3 
– sticla exterioară securizată,
– sticla interioară cu LowE, 
– distanţier termic TGI, 
– fantă de argon. 

Geam termopan 
de siguranţă L3  
– sticlă exterioară activă
 securizată, (cu proprietăţi
 de autocurăţare hidrofilă şi
 fotocatalitică),
– sticla interioară cu LowE,
 laminată,
– distanţier termic TGI,
– fantă de argon.

Geam termopan
supertermoizolator U5
– sistem termopan dublu
 cameral cu trei foi de sticlă,
– foile exterioare cu LowE,
 securizate,
– 2 distanţiere termice TGI,
– 2 fante umplute cu krypton.

lemn de pin de cea mai bună 
calitate, stratificat şi impregnat 
cu fungicid în vid

GAMA PREMIUM

TÂmPlĂRiE DiN lEmN,  
ACOPERiRE CU lAC 

ACRiliC TRANSPARENT, 
ClAPETĂ DE VENTilAŢiE

V40P 

lemn lăcuit în două straturi 
cu lac acrilic ecologic, rezistent 
la intemperii şi raze UV

FERESTRE CU ARTICULARE MEDIANĂ

clapeta de ventilaţie V40P 
cu reglare automată 
a debitului de aer

FTP-V U3 FTP-V L3 FTP-V U5

mâner de operare 
tip Elegantcu funcţie 
de întredeschidere
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cm

Balamalele 
sunt amplasate 

în poziţie mediană

Parametri  tehnici:
Coeficient Ufereastra:
Coeficient Ugeam:
Clapeta de ventilaţie:
Debitul clapetei de ventilaţie:

FtP-V U3
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
52 m3/h

FtP-V L3
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
52 m3/h

FtP-V U5
0,97 W/m²K
0,5 W/m²K
V40P
52 m3/h



DimENSiUNilE FERESTRElOR:

CODUl: 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 1304 05

55x78 55x98

16

55x11866x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x16066x118

14

66x14078x98

Rezistenţă sporită 
la efracţie
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Gamă largă de accesorii 
interioare şi exterioare

FTT  U8 Thermo
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ROASĂ” FEREASTRĂ DE MASARDĂ DE PE PIAŢĂ

Unghiul de instalare: între 15° şi 70°

 Sunt ferestrele cu axa de articulare ridicată cu aproximativ 7 cm faţă de axa geometrică, ceea ce influenţează pozitiv 
funcţionalitatea ferestrelor;

 Cercevea cu 30% mai groasă decât standardul, asigurând astfel o mai bună izolaţie termică pentru întreaga fereastră;
 Geam supertermoizolator dublucameral (U6) sau triplucameral (U8);
 Sistem de 4 garnituri de etanşare fabricate din material de cea mai înaltă calitate, caracterizat de o mare flexibilitate şi 
capacitate de adaptare, cu mai bună aderenţă la sticlă, ceea ce contribuie la reducerea pierderilor de căldură;

 Sistem topSafe;
 Accesoriile exterioare pentru aceste ferestre sunt de dimensiuni speciale, disponibile numai la comandă.  
Accesoriile interioare sunt standard.

FERESTRE CU ARTICULARE MEDIANĂ

GAMA PREMIUM

mâner de operare tip 
Elegant cu funcţie de 
închidere multipunct

cercevea mai groasă şi 
sistem de 4 garnituri 
de etanşare pentru a 
reduce pierderile de 
căldură

TÂmPlĂRiE DiN lEmN,  
ACOPERiRE CU lAC 

ACRiliC TRANSPARENT

FTT U6
FTT U8*

Thermo 

* Coeficientul Uw de 0,58W/m2k se referă la ansamblul format din fereastra FTT U8 Thermo împreună cu rama de etanşare EHV-AT Thermo (valoare cf. EN ISO 
10077-1: 2007 pentru mărimi de referinţă cf. EN 14351-1: 2006).

NOUTATE

lemn de pin de cea mai bună 
calitate, stratificat şi impregnat 
cu fungicid în vid

lemn lăcuit în două straturi 
cu lac acrilic ecologic, rezistent 
la intemperii şi raze UV

Geam izolator 
dublucameral U6  
– sticla exterioară securizată;
– sticlă interioară cu lowE;
– 2 distanţiere termice TGI;
– 2 fante umplute cu argon.

Geam izolator 
triplucameral U8  
– sticla exterioară securizată;
– sticlă interioară cu lowE;
– 3 distanţiere termice TGI;
– 3 fante umplute cu krypton.



11www.fakro.ro

Ftt U6 thermo
0,81 W/m²K
0,5   W/m²K
4

Ftt U8 thermo
0,58 W/m²K
0,3   W/m²K
4

Parametri  tehnici:
Coeficient Ufereastra:
Coeficient Ugeam:
Garnituri:

Balamalele sunt amplasate 
în poziţie supramediană



Unghiul de instalare: între 15° şi 90°

Posibilitatea de a instala ulterior 
un sistem electric de acţionare

Gamă largă de accesorii 
interioare şi exterioare

DimENSiUNilE FERESTRElOR:

CODUl:

Rezistenţă sporită 
la efracţie

12 www.fakro.ro

 Ferestre cu articulare mediană cu rezistenţă sporită la efracţie. Dotate cu sticla antiefracţie clasa P2A.
 Echipate cu sistemul topSafe şi cu noul sistem de prevenire a efracţiei: geam antiefracţie clasa P2A şi 
mânere cu funcţie de blocare.

 Pot fi uşor operate utilizând mânerul montat în partea de jos a ferestrei (asigură şi blocarea în două po-
ziţii de întredeschis). 

 Dotate cu clapetă de ventilaţie V40P cu reglare automată a debitului de aer.
 Ferestrele pot fi dotate cu accesorii oferite într-o gamă largă de modele şi culori.

FTP-V P2

sticlă laminată, 
plus antiefracţie clasa P2A

GAMA PREMIUM

TÂmPlĂRiE DiN lEmN,  
ACOPERiRE CU lAC 

ACRiliC TRANSPARENT, 
ClAPETĂ DE VENTilAŢiE

V40P 

FERESTRE CU ARTICULARE MEDIANĂ

mâner cu funcţie 
de blocare care 
previne deschiderea 
cercevelei din exterior

sistem de protecţie împotri-
va demontării geamului

NOUTATE

lemn de pin de cea mai bună 
calitate, stratificat şi impregnat 
cu fungicid în vid

lemn lăcuit în două straturi 
cu lac acrilic ecologic, rezistent 
la intemperii şi raze UV

clapeta de ventilaţie V40P 
cu reglare automată 
a debitului de aer

Profil metalic care întăreşte 
încuietoarea ferestrei

Ranfortul părţii de sub mâner 

Balamale consolidate în mod 
corespunzător pentru a preveni 
ruperea balamalelor şi smulge-
rea cercevelei

Sistem  topSafe

Ferestrele FTP-V
P2 Secure deţin
certificatul de
calitate „Viaţa
în siguranţă”
acordat de 
poliţia
olandeză

01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 1304 05

55x78 55x98

16

55x11866x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x16066x118

14

66x14078x98
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Balamalele 
sunt amplasate 

în poziţie mediană

Parametri  tehnici:
Coeficient Ufereastra:
Coeficient Ugeam:
Clapeta de ventilaţie:
Debitul clapetei de ventilaţie:

FtP-V P2
1,4 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
52 m3/h



Unghiul de instalare: între 15° şi 90°

Posibilitatea de a instala ulterior 
un sistem electric de acţionare

Gamă largă de accesorii 
interioare şi exterioare

DimENSiUNilE FERESTRElOR:

CODUl: 01 02 03 06 07 08 10 11 12 1304 05

55x78 55x98

16

55x11866x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x16066x118

14

66x14078x98

Rezistenţă sporită 
la efracţie
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09

 O gamă de ferestre cu articulare mediană bine utilată cu componente performante.
 Lemn protejat cu trei straturi de lac poliuretanic alb. 
 Proiectate pentru camere cu umiditate ridicată, cum ar fi  bucătăriile şi băile. Pentru spaţiile unde umiditatea 
aerului este ridicată pentru o perioadă mai lungă de timp, cum ar fi de pildă piscinele, spălătoriile şi uscători-
ile, vă recomandăm utilizarea ferestrelor cu tâmplărie din PVC.

 Mânerul de operare montat în partea de jos a ferestrei permite operarea uşoară şi fixarea în două poziţii de întredeschis.
 Dotate cu clapetă de ventilaţie V40P cu reglare automată a debitului de aer, care asigură un microclimat să-
nătos în încăpere şi economie de energie termică.

 Ferestrele se rotesc în jurul axei mediane până la 180° în vederea curăţării geamului exterior  şi pentru ope-
rarea  accesoriilor exterioare.

FTU-V U3
FTU-V U5

Geam termopan U3
– sticla exterioară securizată,
–sticla interioară cu LowE,
– distanţier termic TGI,
– fantă de argon.

lemn de pin de cea mai bună 
calitate, stratificat şi impregnat 
cu fungicid în vid

lemn lăcuit în trei straturi cu lac 
poliuretanic de culoare albă ce 
îi conferă o rezistenţă ridicată la 
umezeală.

FERESTRE CU ARTICULARE MEDIANĂ
TÂmPlĂRiE DiN lEmN,  

ACOPERiRE CU lAC 
POliURETANiC AlB, 

ClAPETĂ DE VENTilAŢiE 
V40P GAMA PREMIUM ALBE

mâner de operare tip 
Elegant cu funcţie de 
întredeschidere

clapeta de ventilaţie V40P 
cu reglare automată 
a debitului de aer

Geam termopan
supertermoizolator U5
– sistem termopan dublu
 cameral cu trei foi de sticlă,
– foile exterioare cu LowE,
 securizate,
– 2 distanţiere termice TGI,
– 2 fante umplute cu krypton.
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13
0 

cm

Balamalele 
sunt amplasate 

în poziţie mediană

Parametri  tehnici:
Coeficient Ufereastra:
Coeficient Ugeam:
Clapeta de ventilaţie:
Debitul clapetei de ventilaţie:

FtU-V  U3
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
52 m3/h

FtP-V U5
0,97 W/m²K
0,5 W/m²K
V40P
52 m3/h



Gamă largă de accesorii 
interioare şi exterioare

DimENSiUNilE FERESTRElOR:

CODUl:

16 www.fakro.ro

 Ferestrele sunt echipate cu motor electric cu centrală operată prin telecomandă şi modul Z-Wave.  
Acest modul de comunicare este compatibil şi cu echipamentele electronice ale altor producători care utilizează 
aceeaşi tehnologie.

 În categoria Premium, toate ferestrele de mansardă sunt construite în sistem topSafe.
 Dotate cu clapetă de ventilaţie V40P cu reglare automată a debitului de aer, care asigură un microclimat sănătos 
în încăpere şi economie de energie termică.

 Rotirea în jurul axei mediane până la 180° facilitează curăţarea geamului exterior şi operarea accesoriilor exterioare.

FTP-V U3
Electro Z-Wave

FTU-V U3
Electro Z-Wave

GAMA PREMIUM

Geam termopan  U3 
– sticlă exterioară securizată,
– sticla interioară cu LowE, 
– distanţier termic TGI, 
– fantă de argon.

motor electric cu centrală 
operată prin telecomandă.

lemn de pin de cea mai bună 
calitate, stratificat şi impreg-
nat în vid

lemn lăcuit în trei straturi 
cu lac poliuretanic alb ce conferă 
protecţie ridicată la umezeală.

FT
P-

V 

FERESTRE ELECTRO CU ARTICULARE MEDIANĂ

FT
U-

V 
FTP-V   FTU-V 

TÂmPlĂRiE DiN lEmN,  
ACOPERiRE CU lAC 

ACRiliC TRANSPARENT, 
ClAPETĂ DE VENTilAŢiE 

V40P, 
OPERARE  ElECTRiCĂ

TÂmPlĂRiE DiN lEmN, 
ACOPERiRE CU lAC 

POliURETANiC AlB,  
ClAPETĂ DE VENTilAŢiE 

V40P 
OPERARE ElECTRiCĂ

lemn lăcuit în două straturi 
cu lac acrilic ecologic transparent, 
rezistent la raze UV

senzor de ploaie

Unghiul de instalare: între 15° şi 90°

Rezistenţă sporită 
la efracţie

clapeta de ventilaţie V40P 
cu reglare automată a debitului de aer

01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 1304 05

55x78 55x98

16

55x11866x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x16066x118

14

66x14078x98
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Parametri  tehnici:
Coeficient Ufereastra:
Coeficient Ugeam:
Clapeta de ventilaţie:
Debitul clapetei de ventilaţie:

FtP-V U3 electro Z-Wave
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
52 m3/h

FtU-V U3 electro Z-Wave
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
 52 m3/h

13
0

 c
m

Balamalele 
sunt amplasate 

în poziţie mediană



Posibilitatea de a instala ulterior 
un sistem electric de acţionare

Gamă largă de accesorii 
interioare şi exterioare

DimENSiUNilE FERESTRElOR:

Rezistenţă sporită 
la efracţie

18 www.fakro.ro

PTP-V 

clapeta de aerare V35

Unghiul de instalare: 
între 15° şi 90°

 Sunt ferestre cu articulare mediană, cu profile din PVC de culoare albă, de tip multicameral, întărite cu  
profile U din oţel galvanizat. Create în mod special pentru încăperile cu nivel ridicat de umiditate (băi, 
bucătării, piscine) ferestrele de mansardă din PVC sunt tot mai utilizate şi în încăperi cu alte destinaţii 
deoarece sunt foarte rezistente la coroziune şi factorii de mediu, nu absorb umezeala şi necesită întreţinere 
minimă. Aceste ferestre sunt, de asemenea, disponibile din profile PVC colorate în masă în nuanţa „stejar 
auriu” şi „pin”.

 Mânerul de operare montat în partea de jos a ferestrei permite operarea uşoară. Mânerul asigură şi 
blocarea în două poziţii de întredeschis.

 Ferestrele PTP-V sunt dotate cu clapeta de aerare V35
 Ferestrele se rotesc în jurul axei mediane pană la 180° în vederea curăţării geamului exterior sau 
operării accesoriilor exterioare.

PTP-V U3

geam termopan  U3
– sticla exterioară securizată,
– sticla interioară cu LowE, 
– distanţier termic TGI, 
– fantă de argon.

mânerul de operare tip 
Elegant alb cu funcţie de 
întredeschidere, profil PVC alb profile din PVC albe,

de tip multicameral,
întărite cu profile U din oţel

FERESTRE CU ARTICULARE MEDIANĂ

mâner de operare tip Elegant 
cu funcţie de întredeschidere,
profil PVC în culoarea  
„stejar auriu“.

FERESTRE DiN PVC 
CU ClAPETĂ DE 

VENTilAŢiE 
V35

CODUl:

GAMA PREMIUM
Pi GO

mânerul de operare tip 
Elegant cu funcţie de 
întredeschidere, profil PVC 
în culoarea „pin”

01 02 03 06 07 08 09 10 11 1204 05

55x78 55x98

16

55x11866x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x9866x118

14

66x14078x98
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Parametri  tehnici:
Coeficient Ufereastra:
Coeficient Ugeam:
Clapeta de ventilaţie:
Debitul clapetei de ventilaţie:

PtP-V U3
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V35
43 m3/h

13
0

 c
m

Balamalele 
sunt amplasate 

în poziţie mediană



Gamă largă de accesorii 
interioare şi exterioare

DimENSiUNilE FERESTRElOR:

CODUl: 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 1304 05

55x78 55x98

16

55x11866x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x16066x118

14

66x14078x98

Rezistenţă sporită 
la efracţie

Posibilitatea de a instala ulterior 
un sistem electric de acţionare 
(numai pentru FYP-V U3)

DimENSiUNilE FERESTRElOR:

CODUl:

clapeta de ventilaţie V40P 
cu reglare automată a debitului de aer

NOUTATE

FYP-V U3
proSky

FDY-V U3
Duet proSky

 Pivotarea ferestrelor la o înălţime mai mare (deasupra liniei mediane), ajutată de sistemul performant de ba-
lamale (patent FAKRO) permite ca partea de jos să ofere avantajele ferestrelor cu dublă articulare, în timp ce 
partea de sus oferă iluminare suplimentară.

 Cerceveaua se deschide şi poate să rămână în orice poziţie până la un unghi de 45°.
 Mânerul de operare montat în partea inferioară a ferestrei permite operarea uşoară.
 Mânerul asigură şi blocarea în două poziţii de întredeschis.
 Dotate cu clapeta de ventilaţie V40P cu reglare automată a debitului de aer. Clapeta de ventilaţie V40 asigură 
un microclimat sănătos în încăpere şi economie de energie termică.

 Ferestrele se pot roti în jurul articulaţiei până la 160° în vederea curăţării geamului exterior.
 Ferestrele ProSky Duet sunt amplasate în două canaturi suprapuse care le transformă din ferestre superînalte 
în ferestre uriaşe.

FERESTRE CU ARTICULARE SUPRAMEDIANĂ

geam termopan  U3
– sticla exterioară securizată,
– sticla interioară cu LowE, 
– distanţier termic TGI, 
– fantă de argon.

mâner de operare tip 
Elegant cu funcţie de 
întredeschidere

lemn de pin de cea mai bună
calitate, stratificat şi impregnat 
cu fungicid în vid

lemn lăcuit în două straturi 
cu lac acrilic ecologic, rezistent 
la intemperii şi raze UV

FDY-V Duet proSky

TÂmPlĂRiE DiN lEmN,
ACOPERiRE CU lAC

ACRiliC TRANSPARENT,
ClAPETĂ DE VENTilAŢiE

V40P

Unghiul de instalare: 
între 20° şi 65°

78x140             78x160            78x180            78x206            94x140               94x160              94x180              94x206

07 13 40 42 09 80 41 43

www.fakro.ro20

GAMA PREMIUM ProSky

FYP-V U3 FDY-V U3
  78x186           78x206           94x186               94x206         

78/140 78/160

78/50
78/50

94/160

94/50

DB
94/140

94/50

DACBCA
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Ferestre de mansardă 
cu pivotare deasupra

 liniei mediane

Parametri  tehnici:
Coeficient Ufereastra:
Coeficient Ugeam:
Clapeta de ventilaţie:
Debitul clapetei de ventilaţie:

FYP-V U3 proSky
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
52 m3/h

FDY-V U3 Duet proSky
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
52 m3/h
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CODUl:

CODUl:

Posibilitatea de a instala ulterior 
un sistem electric de acţionare

Gamă largă de accesorii 
interioare şi exterioare

Rezistenţă sporită 
la efracţie

DimENSiUNilE FERESTRElOR:

DimENSiUNilE FERESTRElOR:

 Prin intermediul inversorului preSelect se pot deschide în două feluri: activând articulaţia superioară sau  
pe cea mediană. Articularea superioară permite fixarea cercevelei în poziţia dorită între 0° şi 35°, iar articularea 
mediană permite rotirea cercevelei pană la 180°, în vederea curăţării geamului exterior sau operării accesorii-
lor exterioare. 
 Mecanismul preSelect situat în partea laterală a tocului este accesibil la fiecare deschidere a ferestrei.
 Sistemul modern şi inovator de balamale garantează o deplină stabilitate a cercevelei.
 Mânerul de operare montat în partea de jos a ferestrei permite operarea uşoară. 
 Ferestrele FPP-V şi FPU-V sunt dotate cu clapeta de ventilaţie V40P. 

FERESTRE CU DUBLĂ ARTICULARE
FERESTRE DiN lEmN,

lĂCUiTE CU lAC ACRiliC
TRANSPARENT,

ClAPETĂ DE VENTilAŢiE 
V40P

geam termopan  U3
– sticla exterioară securizată,

– sticla interioară cu LowE, 
– distanţier termic TGI, 

– fantă de argon.

mânerul de ope-
rare tip Elegant 
cu funcţie de 
întredeschidere

clapeta de ventilaţie V40P, 
cu reglare automată a debitului de aer

lemn de pin de cea mai 
bună calitate, stratificat 
şi impregnat cu fungicid 
în vid

lemn lăcuit în trei straturi 
cu lac poliuretanic alb 
ce conferă o rezistenţă 
ridicată la umezeală

FP
P-

V

FERESTRE DiN lEmN,
lĂCUiTE CU lAC

POliURETANiC AlB,
ClAPETĂ DE VENTilAŢiE

V40P

FPP-V FPU-V PPP-V

lemn lăcuit în două 
straturi cu lac acrilic 
ecologic, rezistent la 
intemperii şi raze UV

FP
P-

V

Unghiul de instalare: 
între 15° şi 55°

FPP-V U3
FPU-V U3

PPP-V U3

inversorul preSelect

FP
U-

V
PP

P-
V

clapeta de ventilaţie V35

FERESTREDiN PVC,
ClAPETĂ DE VENTilAŢiE

V35

PP
P-

V

profile din PVC albe,
de tip multicameral,
întărite cu profile U din oţel; 
nu absorb umezeala, sunt
rezistente la coroziune şi la
factorii de mediu

Pi GO

FP
U-

V

GAMA preSelect®

FPP-V U3, FPU-V U3

PPP-V U3

02

02

03

03

06

06

07

07

08

08

09

09

12 1304

04

05

05

55x98

55x98

16

55x118

16

55x118

66x98

66x98

78x118

78x118

78x140

78x140

94x118

94x118

94x140

94x140

10 11

114x118 114x140

10 11

114x118 114x140

134x98 78x16066x118

66x118

14

66x140

14

66x140

78x98

78x98



23www.fakro.ro

11
0

 c
mα 35°Ferestre de mansardă cu un sistem inovator

de balamale, sistem ce permite deschiderea
ferestrei folosind articulaţia superioară

sau pe cea mediană

Parametri  tehnici:
Coeficient Ufereastra:
Coeficient Ugeam:
Clapeta de ventilaţie:
Debitul clapetei de ventilaţie:

FPP-V U3 preSelect®

1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
52 m3/h

FPU-V U3 preSelect®

1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
52 m3/h

PPP-V U3 preSelect®

1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V35
43 m3/h



24 www.fakro.ro

Gamă largă de accesorii 
interioare şi exterioare

DimENSiUNilE FERESTRElOR:

CODUl:

 Ferestrele atic se montează în peretele vertical, la întâlnirea cu planul acoperişului, pentru a se combina cu 
ferestrele de mansardă FAKRO.   
 Ferestre sunt dotate cu feronerie inovatoare. 
 Ferestrele BD_  cu deschidere oscilo-batantă - permit înclinarea cercevelei la  maxim 12 cm şi rotirea laterală 
până la 90°. Aceste funcţii se operează cu ajutorul unui mâner situat în partea laterală a cercevelei dotat cu 
încuietoare. Fereastra atic tip BDR se deschide pe partea dreaptă, iar cea tip BDL pe partea stângă.
 Fereastra Atic BVP cu deschidere oscilantă are înclinarea cercevelei de maxim 12 cm, mânerul dotat cu 
încuietoare este situat în partea superioară a cercevelei.
 Fereastra Atic BXP este nearticulată.

CATEGORIA SPECIALE

Geam termopan de siguranţă L3  
- sticla exterioară securizată şi cu proprietăţi 
  de autocurăţare hidrofilă şi fotocatalitică
- sticla interioară cu low-E, laminată (33.1T)
- distanţier termic TGI
- fantă de argon

lemn de pin de cea mai 
bună calitate, stratificat 
şi impregnat cu fungicid 
în vid

lemn lăcuit în două straturi 
cu lac acrilic ecologic, 
rezistent la intemperii şi raze UV

BD_ mâner situat în partea laterală a cercevelei 

BD_

BD_ L3
BVP L3
BXP L3

BD
_

BVP mâner situat în partea superioară a cercevelei.

Montajul se face pe clădiri unde acoperişul 
are panta cuprinsă între  15° şi 55° şi se  combină 
întotdeauna cu fereastra de mansardă

81

78x75

82

78x95

85

94x75

86

94x95

89

114x75

90

114x95

FERESTRE ATIC
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Ferestre atic cu feronerie
inovatoare ce permite

deschiderea oscilo-batantă

Parametri  tehnici:
Coeficient Ufereastra:
Coeficient Ugeam:

BD_ L3
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K

BVP L3
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K

BXP L3
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K



DimENSiUNilE FERESTRElOR:

CODUl:

Rezistenţă sporită 
la efracţie
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NOUTATE

Unghiul de instalare: între 35° şi 55°

Gamă largă de accesorii
interioare

94x255

DD

mâner de operare 
tip Elegant cu funcţie 
de închidere multipunct

Clapetă de ventilaţie automată 
V40P

 O fereastră în două canaturi suprapuse, cu dimensiuni generoase care, prin simpla deschidere, se transformă 
în balcon. Canatul superior se deschide prin intermediul articulaţiei superioare până în poziţie orizontală, iar 
canatul inferior se deschide în jurul articulaţiei inferioare până la poziţia verticală. Din câteva mişcări transformăm 
fereastra într-un balcon ce ne invită la aer curat şi de unde putem admira peisajul panoramic.

 Canatul superior se deschide în trepte până la un unghi de max 45°. După închidere, balustradele sunt mascate 
în părţile laterale ale canatului inferior, iar grilajul se ridică în poziţie verticală o dată cu deschiderea acestei 
cercevele. La închiderea cercevelei inferioare, balustrada este ascunsă fiind astfel protejată de murdărie prin 
intermediul profilelor laterale metalice ale ferestrei. Astfel, aspectul estetic al ferestrei închise rămâne neschimbat. 

 Închiderea geamului se face prin intermediul încuietorii multipunct cu fixare în părţile laterale. 
 Dimensiunile generoase ale ferestrei balcon lasă să pătrundă în încăpere lumină din belşug. 
 Fereastra este echipată cu clapetă de ventilaţie automată V40P, asigurând astfel cantitatea optimă de aer 
proaspăt dar şi economie de energie termică. 

FEREASTRA BALCON
FERESTRE DiN lEmN, 

ClAPETĂ DE VENTilAŢiE
V40P

FGH-V P2

lemn de pin de cea mai 
bună calitate, stratificat 
şi impregnat cu fungicid 
în vid

lemn lăcuit în două straturi 
cu lac acrilic ecologic

GEAM P2
- sticlă exterioară securizată
- sticlă interioară cu LowE
- distanţier termic TGI
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Cele doua balustrade laterale sunt integrate în canatul 
inferior şi se extind în timpul deschiderii. Atunci când 
partea inferioară este închisă, balustradele laterale se 

pliază sub ramă şi nu sunt vizibile pe suprafaţa acoperi-
şului: ascunse sub rama de etanşare, balustradele sunt 

protejate de murdărie, menţinând totodată aspectul 
estetic al acoperişului

FGh-V P2
1,5 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
52 m3/h
35 dB
51%

Parametri tehnici:
Coeficient Ufereastra:
Coeficient Ugeam:
Clapeta de ventilaţie:
Debitul clapetei de ventilaţie:
Coeficient de izolare fonică:
Factor solar g: 
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EZ_ 
rame de etanşare 
pentru învelitori 
ondulate cu înălţi-
mea profilului de 
până la 45 mm

ES_ 
rame de etanşare 
pentru învelitori 
plate cu grosime de 
10mm (2x5mm)

EH_ 
rame de etanşare 
pentru învelitori 
proeminent 
ondulate cu înălţi-
mea profilului 
până la 90 mm

EHV-ATThermo 
rama de etanşare 
cu izolare termică 
suplimentară; 
îmbunătăţeşte 
semnificativ coefi-
cientul de transfer 
termic, până la 15%, 
în funcţie de tipul 
ferestrei

EL_
rame de etanşare 
pentru învelitori 
tip solzi subţiri 

EG_ 
rame de etanşare 
pentru învelitori tip 
solzi groşi

EFW 
sistemul pentru 
acoperişuri tip 
terasă, fără înclinaţie 
sau cu înclinaţie de 
maxim 15° 

Pentru a asigura montarea corectă a ferestrelor în panta acoperişului
sunt necesare rame de etanşare. Proiectate cu precizie, elementele
ramelor de etanşare permit o îmbinare etanşă a ferestrelor cu mate-
rialul învelitor. Rolul ramelor este atât drenarea eficientă a apei, cât şi 
protecţia împotriva vântului. Ramele de etanşare sunt folosite la toate 
tipurile de ferestre de mansardă FAKRO, atât la ferestrele cu articulare 
mediană, cu dublă articulare cât şi la combinaţiile pe verticală sau 
orizontală. Datorită faptului că există o gamă foarte largă de învelitori, 
în oferta FAKRO există mai multe tipuri de rame de etanşare. Sunt 
fabricate din tablă de aluminiu, protejate cu o vopsea poliesterică.  
Culoarea de bază este gri-maro (RAL 7022) şi este în armonie cu 
culorile tipice învelitorilor.

Ramele standard permit instalarea ferestrei pe cele mai utilizate tipuri 
de învelitori: plate, ondulate şi proeminent ondulate.  
Există şi rame de etanşare pentru aplicaţii speciale: pentru modifica-
rea unghiului de instalare a ferestrei în acoperiş sunt utilizate rame de 
etanşare E_A.  

Oferta FAKRO cuprinde, de asemenea, rame de etanşare pentru 
combinaţii în atic, pentru rupere de pantă sau pentru combinaţii în 
coamă.

Pentru informaţii suplimentare despre toate ramele de etan şare vă 
rugăm să vizitaţi www.kronlux.ro, www.fakro.ro sau să contactaţi 
consilierii noştri de specialitate.

RAME DE ETANŞARE
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SISTEMELE DE COMBINARE permit gruparea ramelor de etanşare în 
linie verticală, orizontală sau în blocuri. 
Distanţa standard între ferestre atât pe linie verticală cât şi pe linie 
orizontală, este de 10 cm. Sistemul modular de combinaţii FAKRO este 
alcătuit din şapte module, cu ajutorul cărora se poate realiza orice 
combinaţie dorită

Forme şi dimensiuni non standard 
La comanda, ferestrele FAKRO pot avea forme şi dimensiuni atipice 
conform dorinţelor clienţilor.
Geamuri non standard
Firma FAKRO oferă pentru ferestrele de mansardă diferite tipuri de gea-
muri: colorat în masă ornamental, reflexiv, vitraliu, autocurăţător, laminat,
antifonic şi antiefracţie clasa P4A.
rame de etanşare non standard
Ramele de etanşare şi profilele de acoperire exterioare ale ferestrelor pot 
fi confecţionate, la solicitarea clienţilor, nu numai din tablă de Al, dar şi din 
tablă de Cu sau aliaj TiZn. De asemenea ramele de etanşare şi profilele de 
acoperire pot fi vopsite, la cererea clientului, în orice culoare din gama RAL.

Oferta bogată a companiei FAKRO include şi alte tipuri de ferestre de 
mansardă.
Fereastra Duet FtP/D L3 poate fi combinată cu orice tip de fereastră 
de mansardă.
Fereastra panoramică FeP L3 este o fereastră cu dublă articulare 
cu dimensiuni mari. Unghiul de deschidere al cercevelei, până la 68°, 
permite evacuarea în caz de pericol.
Ferestre cu şprosuri verticale montate în cartiere vechi, istorice, pot fi în 
acord cu „epoca” clădirii sau cu „aerul” arhitectural al zonei respective. 
Fereastra arcuită este o soluţie unică, inovatoare. Curbura ferestrei 
corespunde curburii acoperişului. Aceste ferestre sunt proiectate indivi-
dual şi fabricate numai la comandă specială.

Aceste ferestre facilitează accesul pe acoperiş pentru lucrări de între-
ţinere şi curăţare a acoperişului, inclusiv a jgheaburilor. Ferestrele de 
acces pe acoperiş sunt disponibile în diferite variante în funcţie de tipul 
încăperii (încălzite sau neîncălzite). 
Ferestrele termoizolante de acces pe acoperiş (FWR, FWL) îmbină 
avantajele ferestrelor de serviciu cu cele ale ferestrelor de mansardă. 
Dimensiunile mari ale ferestrelor permit ieşirea uşoară şi în siguranţă pe 
acoperiş. Sunt destinate pentru spaţii locuibile.
Ferestrele standard de acces pe acoperiş permit luminarea eficientă 
şi deschiderea în trepte a cupolei în vederea aerisirii.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi www.kronlux.ro sau 
www.fakro.ro

SISTEME DE COMBINARE

SOLUŢII SPECIALE

FERESTRE DE MANSARDĂ 
NON-STANDARD

FERESTRE DE ACCES PE ACOPERIŞ



Unghiul de instalare: între 15° şi 90°

Posibilitatea de a instala ulterior 
un sistem electric de acţionare

Gamă largă de accesorii 
interioare şi exterioare

DimENSiUNilE FERESTRElOR:

CODUl:

Rezistenţă sporită 
la efracţie
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Dotând ferestrele de mansardă FAKRO cu accesorii, pe 
lângă efectul decorativ, se măreşte şi funcţionalitatea 
acestora. Gama largă de accesorii măreşte confortul  
încăperilor mansardei, limitează cantitatea de lumină ce 
pătrunde în încăpere, diminuând totodată  şi transferul 
de energie din -  şi spre exterior. Având la dispoziţie o 
gamă largă de tipuri, modele  şi culori, putem obţine 
o armonie a culorilor şi un ambient plăcut în casă , 
conform dorinţei.
Accesoriile exterioare reprezintă o soluţie optimă 
pentru protecţia împotriva căldurii şi sunt de două 
feluri: rulouri exterioare tip plasă şi rolete exterioare.

ACCESORII

ACCESORII PENTRU MONTAJ

OPERARE ELECTRICĂ

Accesoriile pentru montaj, garanteză conexiunea etanşă şi izolaţia termică 
între fereastră, structura şarpantei şi a pereţilor. Gulerul permeabil la vapori, ter-
moizolaţia şi gulerul impermeabil, limitează posibilitatea de formare a punţilor
termice şi garantează ventilarea şi termoizolarea corectă pe întreg perimetrul
ferestrei. Pentru finisarea interioară, căptuşeala specială de la Fakro se poate
monta rapid şi corect asigurâd orizontalitatea liniei superioare şi verticalitatea
liniei inferioare.
 
Folia XDP este permeabilă la vapori şi protejează termoizolaţia din jurul ferestrei.
Aceasta se montează peste şipci indiferent de grosimea acestora . În kitul
de montaj se găseşte un bandou de lână pentru termoizolaţie suplimentară a
perimetrului ferestrei. Termoizolaţia perimetrală a tocului este obligatorie
şi se poate face doar în momentul montării ferestrei.

În gama de accesorii interioare, care decorează camera, vă propunem: jaluzele, 
rulouri clasice, rulouri „iluzia noptii”, rulouri plisate, plase contra insectelor.

Pentru informaţii suplimentare despre accesorii vă invităm să vizitaţi  
www.kronlux.ro sau www.fakro.ro

Firma FAKRO oferă dispozitive moderne de acţi-
onare electrică pentru ferestrele deja instalate la 
înălţimi sau locuri greu accesibile, dar şi pentru cei 
care vor, pur şi simplu, mai mult confort. 
Sistemele de operare electrică transformă feres-
trele operate manual în ferestre operate electric, 
cu posibilitatea de a instala şi rulouri interioare sau 
rolete exterioare electrice. 
Cu ajutorul senzorilor de ploaie, vânt şi fum 
acţionarea poate fi automatizată. Operarea feres-
trelor şi a accesoriilor se poate face prin tastatura 
montată pe perete sau prin telecomandă Pentru 
informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi 
www.kronlux.ro sau www.fakro.ro 
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accesorii pentru ferestrele de mansardă
Accesoriile pentru ferestrele de mansardă îmbină funcţionalitatea cu aspectul estetic. Ele 
controlează cantitatea de lumină care pătrunde în interior, reduc fluxul de căldură excesivă 
şi consumul de energie în timpul iernii. Gama largă de tipuri, modele şi culori oferă posi-
bilitatea armonizării cu designul oricărui interior şi a creării atmosferei dorite la mansardă. 
Printre accesoriile care oferă protecţie împotriva căldurii excesive se numără: jaluzelele, 
rulourile exterioare cu acţionare manuală şi rulouri exterioare cu acţionare electrică.

accesorii de instalare şi folii pentru acoperiş
Rolul accesoriilor pentru instalare FAKRO şi al foliilor pentru acoperiş este acela de a oferi 
un plus de hidro- şi termoizolare. Kitul XDP, format din folie permeabilă la vapori şi bandă 
termoizolatoare din lână este folosit pentru o mai bună hidro- şi termoizolare în jurul 
ferestrei. XDS este o folie din polietilenă cu rol de barieră de vapori. XWt este o bandă din 
spumă polietilenică ce reduce semnificativ formarea fenomenului de punte termică pe 
întreg perimetrul ferestrei, iar XSP este o şipcă ornament pentru finisarea îmbinării între 
două ferestre combinate pe verticală.

tunele de lumină
Pentru a asigura pătrunderea luminii naturale acolo unde nu există posibilitatea de a 
instala ferestre de mansardă sau ferestre verticale, o soluţie eficientă poate fi instalarea 
tunelelor de lumină. Sunt disponibile două tipuri de tunele de lumină: Srt, cu tub rigid 
SLt, cu tub flexibil.
Ramele de etanşare permit instalarea tunelelor de lumină pe aproape orice fel de acope-
riş, inclusiv pe cele de tip terasă.

Sisteme solare
Panourile solare sunt o alternativă perfectă la sursele costisitoare de energie. Cu ajutorul 
colectoarelor, energia solară este transformată în energie utilizată pentru încălzirea do-
mestică. Panourile solare SKW pot  fi combinate între ele sau cu ferestrele FAKRO, în orice 
configuraţie, utilizând ramele de etanşare pentru ferestrele de mansardă. Panoul prismatic 
garantează un grad de transmitanţă a luminii de până la 91%. Panourile SKc se pot monta 
individual sau în combinaţie compactă, numai pe orizontală, la distanţa de 3 mm, cu ajuto-
rul unor rame speciale care fac posibilă integrarea în planul acoperişului, parametrii tehnici 
ramânând aceiaşi. Panourile solare FAKRO acoperă până la 70% din necesarul de energie 
termică utilizată pentru asigurarea apei calde menajere.

Scări modulare
Compania FAKRO este de asemenea producătoare de scări modulare, fabricate din lemn 
sau metal, disponibile şi în versiuni rezistente la foc. Atunci când nu sunt utilizate, scările 
sunt „ascunse” în tavan, lăsând liber spaţiul din interiorul camerei. Designul şi materialele 
utilizate garantează accesul uşor, confortabil şi sigur la pod. Sistemul de montare rapidă 
face ca atât instalarea scării cât şi ajustarea în înălţime să poată fi realizate cu uşurinţă.

Pentru o mai bună cunoaştere a produselor noastre, vă rugăm să consultaţi şi celelalte cataloage 
specifice, disponibile pentru descărcare pe www.fakro.ro. 
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Fakro Sp. z o.o. îşi rezervă dreptul de a efectua, fără notificare prealabilă, modificări ale parametrilor şi specificaţiilor tehnice ale produselor prezentate în acest catalog. 
Descrierile cuprinse în acest catalog au caracter general şi nu reprezintă o garanţie sau ofertă concretă comercială către clienti.


