Trzyszybowe okna dachowe

3-szybowe okna dachowe, z 3 kolorami oblachowania bez dopłat oraz z 3
różnymi technologiami wykończenia drewna do wyboru stworzyły przełomową
ofertę okien dachowych FAKRO.
Energooszczędność to priorytet w filozofii
FAKRO. Firma już od wielu lat oferuje okna
dachowe wyposażone w 3-, a nawet 4-szybowe
pakiety, a teraz poszerza standardową ofertę
okien
trzyszybowych,
które
zapewniają
oszczędność energii cieplnej oraz pozwalają
obniżyć rachunki za ogrzewanie. Oszczędności
można
zwiększyć
stosując
kołnierze
uszczelniające Thermo oraz pakiet kołnierzy
izolacyjnych XDK, które dodatkowo ocieplają
okno z zewnątrz. Co więcej okna te już teraz
spełniają rygorystyczne Warunki Techniczne na
rok 2021 w zakresie termoizolacyjności.

Kolejną wyjątkową korzyścią jest fakt, iż wszystkie okna
wyposażone w pakiety trzy- i czteroszybowe dostępne są
w trzech kolorach oblachowania zewnętrznego bez
dopłat. FAKRO stworzyło unikatową możliwość
dopasowania koloru oblachowania okien do najbardziej
popularnych i modnych barw pokryć dachowych, tak aby
dom z zewnątrz tworzył kolorystyczną harmonię. W
zestawie wybranych kolorów oblachowania znalazły się:
szarobrązowy RAL 7022 (kolor standard) , antracyt
RAL 7016 oraz czarny RAL 9005. Nowoczesne kolory
oblachowania okien dachowych idealnie wpisują się w
obecny trend kolorystyczny dachów.

Kolejną wyjątkową korzyścią jest fakt, iż wszystkie okna
wyposażone w pakiety trzy- i czteroszybowe dostępne są w trzech
kolorach oblachowania zewnętrznego bez dopłat. FAKRO
stworzyło unikatową możliwość dopasowania koloru oblachowania
okien do najbardziej popularnych i modnych barw pokryć
dachowych, tak aby dom z zewnątrz tworzył kolorystyczną
harmonię. W zestawie wybranych kolorów oblachowania znalazły
się: szarobrązowy RAL 7022 (kolor standard) , antracyt RAL
7016 oraz czarny RAL 9005. Nowoczesne kolory oblachowania
okien dachowych idealnie wpisują się w obecny trend
kolorystyczny dachów.
Nie tylko kolor okna z zewnątrz możemy wybrać. Również barwa
wykończenia okna drewnianego od wewnątrz jest do wyboru.
Wśród standardowej oferty drewnianych okien trzyszybowych (z
pakietami U4 i U5) do wyboru są 3 technologie wykończenia
drewna sosnowego

W przypadku zainteresowania ofertą oblachowania okien oraz kołnierzy w
innym kolorze niż standard RAL 7022 prosimy o kontakt telefoniczny lub
mailowy .
tel. 602-17-60-33 lub 606- 64-94-22 , mail : tomek@oknadachowe.info.pl

