
INSPIRACJA 
TKWI 
W KOLORZE 

Sprzedaż promocyjna trwa od 28.03 do 30.06.2022r.

OBROTOWE 
OKNA DACHOWE PVC

Weź udział  
w promocji  
i odbierz  
nawet  
750750  złotych!

W terminie od 28 marca do 30 czerwca 
kup obrotowe okno dachowe w dowol-
nym kolorze tj. antracyt, sosna lub złoty 
dąb.

Do 31 lipca zarejestruj się do promocji 
przesyłając elektroniczny formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie /www.
fakro.pl/promocje/inspiracja-tkwi-w-ko-
lorze/, dołączając fakturę dokumentującą 
zakup produktów promocyjnych tj. 
FV 23%, lub FV 8% + dokument WZ. 

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia 
otrzymasz zwrot w wysokości 150 zł 
 za zakupione w promocji okno. Zwrot 
przyznawany jest za maksymalnie 5 
okien promocyjnych.

Szczegóły promocji dostępne na www.
fakro.pl/promocje/inspiracja-tkwi-w-ko-
lorze/ oraz pod numerem telefonu 
(18) 444 0 342.
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ODBIERZ 
NAWET

750 zł!750 zł!



Obrotowe okna dachowe  PVC 
FAKRO
Stwórz własne, designerskie wnętrze dzięki ofercie okien PVC 
aż w trzech topowych kolorach:

W ramach promocji możesz je nabyć w preferencyjnych warunkach cenowych, 
zyskując nawet 750 złotych zwrotu na konto.

sosna

złoty dąb
antracyt

Okna dachowe PVC FAKRO są ekologicz-
ne - posiadają profile ościeżnicy, które są aż w 63% 
zrobione z surowca powtórnie przetworzonego. 
Ponadto, materiały użyte do produkcji okna, jak szkło, 
profile PVC, aluminium oraz elementy stalowe mogą 
być ponownie wykorzystane praktycznie w 100%.

Dają mnóstwo naturalnego światła  
w pomieszczeniu na poddaszu. Dzięki temu chętnie 
tam przebywamy i dobrze się czujemy.

Gwarantują bezpieczeństwo, są trwałe  
i odporne na warunki atmosferyczne. Materiał,  
z którego są zrobione nie pochłania wilgoci i nie 
wymaga malowania, a szyby objęte są dożywotnią 
gwarancją na gradobicie.

Zapobiegają stratom ciepła zimą,  
co pozwala nam zaoszczędzić na ogrzewaniu. 

Można je montować w każdym pomiesz-
czeniu: salonie, sypialni, pokoju dziecięcym, a także  
w miejscach o dużej wilgotności - kuchniach i łazienkach.

Sprawdzają się zarówno do nowych 
inwestycji oraz jako okna na wymianę. 
Wymiana popularnych okien dachowych odbywa się 
bez naruszania szpalet. Jest prosta i szybka.

Czy wiesz, że?


