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Pierwszy patent dotyczący 
obracania drewnianego 
okna do mycia

1894 – najstarsza dokumentacja wynalazków dotyczących nietypowych okien

1896 –  pierwsze projekty budynków z oknami dachowymi -

 
sieć niemieckich domów towarowych (Wertheim, Berlin)

1931 –  pierwsze określenie „okno dachowe” w niemieckim 

 
zgłoszeniu patentowym

1942 –  w Europie Zachodniej powstaje pierwsza firma, która przyczyniła się  

 
do szerokiego wypromowania okien dachowych

1991 – polska firma FAKRO rozpoczyna produkcję okien dachowych 

1994 –  FAKRO rozpoczyna ekspansję na zagraniczne rynki

Okna dachowe zamontowane w budynkach niemieckich sieci domów towarowych 

(Wertheim, Berlin)
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Historia okna dachowego zaczęła się od małego otworu w dachu i trwa nadal nadając produktowi nowoczesny, 

funkcjonalny i bezpieczny kształt. Wychodząc od potrzeb ludzi powiększone zostało pole widzenia. FAKRO udoskonalając 

okna dachowe, opierając się przy tym na potrzebach klientów, zmienia punkt widzenia, wszystko po to, 

aby żyło się wygodniej i bezpieczniej.

Historia okien dachowych sięga około 150 lat wstecz. W tym czasie produkt ten stał się jednym z ważniejszych

elementów przy projektowaniu nowoczesnego i funkcjonalnego domu.

Dzięki dużej konkurencji na rynku okien dachowych i dużej różnorodności oferowanych okien klient ma dostęp 

do najwyższej jakości produktu, zarówno pod względem technologicznym, jak i użytkowym.



„Pod dachem ściany były nachylone, a w nich umieszczone było okno – takie jak pozostałe okna mansardowe, ale zapewniające znacznie rozleglejszy widok. Mogłem przez nie oglądać wieżę kościelną, którą było widać od samej podstawy”.Chans Christian Andersen (1805 – 1875)

Okna dachowe zamontowane w budynkach niemieckich sieci domów towarowych 

(Wertheim, Berlin)

Połowa XIX wieku

mieszkania czynszowe na poddaszu - Francja

Pierwsze określenie 
„okno dachowe” 

w niemieckim 
zgłoszeniu patentowym
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z doświadczenia kreujemy lepszą, bardziej doskonałą przyszłość.
Tworząc nasze produkty bierzemy pod uwagę te wartości, 
które kształtują nasze życie. 
Wyznaczając najwyższe standardy staramy się mobilizować innych. 
Zmieniamy punkt widzenia tworząc innowacje, które pomagają żyć wygodniej. 
Dzięki naszym produktom życie nabiera jakości. 



Okno balkonowe FGH-V Galeria

Okno aluminiowo-tworzywowe PTP-V

Okno kolankowe BXP
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Okno FTP-V Electro

Okno uchylno-obrotowe 
FPP-V preSelect

Okno obrotowe FTT Thermo 

Okno 
o podwyższonej osi obrotu
FYP-V proSky 

Okno 
o podwyższonej osi obrotu

z naświetlem dolnym
FDY-V Duet proSky 
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ponad 20 lat wzmacniamy poczucie bezpieczeństwa.
Nasze okna są tak skonstruowane, żeby zapewnić jak najwyższe poczucie bezpieczeństwa. 
Wyposażone standardowo w pionierski system wzmocnienia konstrukcji – topSafe 
oraz zewnętrzną szybę hartowaną, okna FAKRO zapewniają wysokie bezpieczeństwo użytkowania. 
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i  komfort
Duży, piękny i nowoczesny to pierwsze skojarzenia jakie nasuwają się gdy myślimy 
o wymarzonym domu, ale tak naprawdę dom powinien być przede wszystkim bezpieczny, 
to zapewnia spokój i komfort mieszkania. Nowe okno dachowe FTP-V P2 Secure 
posiada szereg innowacyjnych rozwiązań, które sprawiają, 
że posiada podwyższoną odporność na włamanie.
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o przyszłości naszych dzieci tworzymy ekologiczne produkty
Energooszczędność to aspekt nabierający coraz większego znaczenia.Coraz popularniejsze stają się 
budynki wznoszone z uwzględnieniem jak najmniejszych kosztów eksploatacji.
Energooszczędność to nie tylko okna o bardzo dobrych współczynnikach przenikania ciepła 
to również specjalne zestawy izolacyjne wykorzystywane podczas montażu 
oraz kołnierz uszczelniający z dodatkową termoizolacją. FAKRO oferuje kompleksowe rozwiązanie, 
w którym energooszczędny produkt, ekologiczna termoizolacja oraz ciepły montaż 
gwarantują wysoką energooszczędność.
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i ekologia
Jednym z ważnych celów branych pod uwagę podczas konstruowania 
produktów jest ich wpływ na  naturę. Z tego względu produkty FAKRO 
są energooszczędne i ekologiczne, przyczyniając się do ochrony nieodnawialnych 
zasobów naturalnych Ziemi. 
Kolektory słoneczne montowane wraz z oknami dachowymi FAKRO 
to pozyskiwanie darmowej energii wykorzystywanej w budynku.
Ekologia to także pozyskiwanie surowców, głównie drewna, z lasów 
o planowanej gospodarce leśnej, wykorzystywanie w procesie produkcji 
naturalnych, ekologicznych produktów 
oraz racjonalna gospodarka odpadami. 
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produkty wybiegamy w przyszłość
Nasi konstruktorzy kreują coraz bardziej innowacyjne rozwiązania. 
Po to, aby życie było nie tylko wygodne, 
ale sprawiało przyjemność.
Funkcjonalność to klamka w dolnej części okna, 
która zawsze jest w zasięgu ręki. 
Uchylone skrzydło 
to wygodne podejście do krawędzi okna, 
bez konieczności schylania się. 
Wygoda to również 
bezobsługowy, automatyczny 
nawiewnik V40P, który optymalnie dozuje 
ilość napływającego powietrza do wnętrza dbając, 
aby w pomieszczeniu 
była odpowiednia ilość świeżego powietrza, 
a wnętrze nie zostało wyziębione.
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i przestrzeń
Okna dachowe zapewniają mnóstwo naturalnego światła, 
świeże powietrze na poddaszu i widok na zewnątrz. 
Okna dachowe to swoboda w kreacji przestrzeni na poddaszu, aranżacji wnętrza 
i nieskończona zabawa światłem tworzącym niezapomniany nastrój. 
Okna dachowe FAKRO pozwalają na spełnienie oczekiwań wszystkich, 
którzy pragną stworzyć na poddaszu swój własny świat.



WYKORZYSTUJĄC PONAD STULETNIE DOŚWIADCZENIA, 
OPIERAJĄC SIĘ NA TRADYCJI TWORZYMY TRWAŁE 

I WARTOŚCIOWE PRODUKTY. 
IDĄC Z DUCHEM CZASU I SPEŁNIAJĄC OCZEKIWANIA KLIENTÓW 

NA CAŁYM ŚWIECIE TWORZYMY INNOWACJE, 
POZWALAJĄCE INNYM KORZYSTAĆ Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA. 

NASZ PRODUKT TO POŁĄCZENIE SILNYCH WARTOŚCI, 
DOSKONAŁEJ JAKOŚCI WYPRACOWANEJ PRZEZ LATA

 I INNOWACYJNOŚCI POZWALAJĄCEJ KREOWAĆ NOWE TRENDY 
NA ŚWIATOWYM RYNKU OKIEN DACHOWYCH.

www.fakro.pl


