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Daamid ja härrad,
 

kuna meid ümbritseval ruumil on tohutu mõju meie meeleolule 
on meil hea meel tutvustada teile erinevaid lahendusi meeldivale, 

valgusküllasele ja mugavale sisekujundusele. Päikesekiired 
tõstavad meie moraali ja muudavad mõtted positiivsemaks, 

et saaksime näha elu heledamates värvides. Igaüks meist 
tahab elada ja töötada positiivses ja vabas õhkkonnas. FAKRO 

katuseaknaid ja lisatarvikuid kasutades on see lihtne ja 
käeulatuses. Lase päevavalgusel särada! 
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MEIE EESMÄRGID

ME HOOLIME TEIE TURVALISUSEST
FAKRO katuseakende ohutus- ja turvafunktsioonid suurendavad eluruumide mugavust. Võite tunda 

end turvaliselt, olenemata sellest, kus te elate ja töötate. Ole kindel, et teie pere ja lähedased on 
turvalistes kätes. Uni FAKRO katuseakende all on alati rahulik.

MEIL ON LAHENDUS TEIE VAJADUSTELE
Läheneme igale kliendi soovile individuaalselt. Kuulame ära vajadused ja pakume omalt poolt 

efektiivseima lahenduse. Lai värvivalik ja erinevad viimistlused võimaldavad meil luua tooteid, mis 
vastavad ka kõige nõudlikuma kliendi vajadustele.Kasutame kõige uuemaid lahendusi ja pöörame 

detailset tähelepanu unikaalsetele toodetele ning rahulolevatele klientidele.

ME OLEME KESKKONNASÕBRALIKUD
FAKRO on keskkonnasõbralik ettevõte, mis töötab välja ja reklaamib lahendusi eelkõige just

keskkonda silmas pidades. Kasutame tootmisprotsessis orgaanilisi tooraineid ning samal ajal 
on meie tooted vastavuses ja isegi ületavad akende soojusisolatsiooni nõudeid. 

Kõrgetasemelised klaaspakettide konstruktsioonid sobivad ideaalselt säästva ehituse eesmärkidega. 

ME LOOME DISAINLAHENDUSI
Tänane klient ootab, et toode ei oleks mitte ainult funktsionaalne, vaid võimaldaks vajadusel 

ka ruumi ümberpaigutamist. FAKRO tooted vastavad kõigile nendele tingimustele.
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Kombinatsioon keskteljega
pöördakendest FTP-V.

Pimendavad siserulood ARF.

ELUTUBA

Diivan, hea raamat, rahustav 
muusika - ideaalne stsenaarium 

õhtuseks puhkuseks pärast 
rasket tööpäeva. Elutuba on 

koht, kus me vestleme, veedame 
aega sõprade ja pereliikmetega 

ning mängime lastega. 
Päevavalgus tagab elutoa hea 
atmosfääri ning inspiratsiooni 

loomingulistele ideedele.

KODU KUI 
PUHKEKESKUS
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1. Lamekatuseaken DEF.

2. Lamekatuseaken DEF.

3. Keskteljega pöördaken FTS-V.

ELUTUBA

9
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LASTETUBA

Pööningukorrus on ideaalne valik, et luua 
tuba lastele. FAKRO katuseaknad viivad 
lapsed muinasjutumaale stimuleerides 

nende elavat kujutlusvõimet veelgi. Värvilised 
siserulood tagavad rahulikud ja värvikad 

unenäod ja lukustatav käepide ei taga mitte 
ainult turvalisuse vaid ka meelerahu.

LUSTI JA 
NALJA OAAS

Kombinatsioon keskteljega pöördakendest FTP-V. 
Pimendavad siserulood ARF.
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3

LASTETUBA

1. Kombinatsioon keskteljega pöördakendest FTP-V.
Pimendavad siseruloof ARF DreamWorks.

2. Kombinatsioon katuseakendest FTU-V.
ja L-kujuline lahendus akendest BXP/U.

3. Kombinatsioon keskteljega pöördakendest FTP-V.
Pimendavad siseruloof ARF DreamWorks.

13
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TEISMELISTE MAGAMISTUBA

Teismeliste meel on kogu maailmale 
avatud. FAKRO katuseakende all 

keerutavad noored pead erinevaid 
mõtteid, esimese armastuse dilemmasid 

ja elu ideid. Siin avastatakse enda kirg 
muusika vastu, õpitakse eksamiteks või 

kujuneb välja päris oma äriidee.

KOHT 
ÕPPIMISEKS

JA ELUKIREKS

Kombinatsioon kahesüsteemsest 
katuseaknast FPU-V preSelect ja 

mitteavatavast aknast FXU.
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TEISMELISTE MAGAMISTUBA

1. Kombinatsioon tõstetud hingedega 
katuseakendest FYP-V proSky.

Ribakardinad AJP.

2. Keskteljega pöördaknad FTP-V.

3. Lamekatuseaken DXF.

17
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MAGAMISTUBA

Kiire igapäevaelu ei lase meil võtta aega 
enda jaoks. Paljudele inimestele ongi lühike 

moment enne magamaminekut ainuke hetk, 
et aeg maha võtta, päevale tagasi mõelda 

ning lihtsalt taevasse vaadata. Vaade voodist 
otse taevasse leevendab väsimust ning 

värske õhu juurdevool läbi FAKRO katuseakna 
parandab une kvaliteeti.

VARJUPAIK 
IGAPÄEVASTE 

SAGINATE EEST 

Keskteljega pöördaken FTP-V.
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MAGAMISTUBA

1. Elektriliselt avatav 
lamekatuseaken DEF.

2. Keskteljega pöördaken FTP-V.

3. Keskteljega pöördaken FTP-V.

2

3

21
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KÖÖK

Elektriliselt avatavad
katuseaknad FTT Thermo.

See on koht ühisteks söömaaegadeks, 
vestlusteks, aruteludeks ning erinevateks 

kulinaarseteks saavutusteks. Köögis 
veedame me palju aega ettevalmistades 

nii igapäevaseid kui ka erilisi
ning pidulikke õhtusööke.

KODU
MAITSE 
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KÖÖK

25

1. Keskteljega pöördaekn FTP-V.

2. Kombinatsioon katuseakendest FTU-V.
Elektrilised siserulood ARP Z-Wave.

3. Kahe raamiga katuseaken FDY-V duet proSky.

4. Kombinatsioon kahesüsteemsetest FPP-V preSelect 
katuseakendest. Pimendavad siserulood ARF.
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SÖÖGITUBA

Kombinatsioon kahesüsteemsetest FPP-V 
preSelect katuseakendest.

Pimendavad siserulood ARF.

Mugavad toolid ja suur laud.
Söögituba on koht, kus 

igapäevases rutiinis leiame 
aja, et istuda ja nautida pere 

keskel maitsvat einet. 

MAITSEV
JA TERVISLIK
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1. Lamekatuseaken DEF

2. Kombinatsioon keskteljega 
pöördakendest FTP-V.

Pimendavad siserulood ARF.

3. Keskteljega pöördaknad FTP-V.

2

3

29

SÖÖGITUBA
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VANNITUBA

Elektriliselt avatav keskteljega pöördaken PTP-V.

Soe vann, värskendav dušš pärast 
jooksutrenni ning mis kõige tähtsam, 

hetk iseendale. Et nautida oma vannitoa 
pikaajalist funktsionaalsust ja esteetilisust, 

kasuta FAKRO katuseaknaid, mis on 
valmistatud vastupidavatest materjalidest. 

Lisaks on FAKRO katuseaknad varustatud 
tuulutusklappidega, mis tagavad piisava 

õhuvahetuse ja sobiva niiskustaseme.

HETK
ISEENDALE
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VANNITUBA

33

1. Keskteljega pöördaken FTP-V.

2. Keskteljega pöördaken PTP-V.

3. Kombinatsioon katuseaknast FTU-V
ja mitteavatavast L-kujulisest

lahendusest aknaga BXP/U.
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KONTOR

Kombinatsioon katuseakendest 
FDY-V Duet proSky.

Pimendavad siserulood ARF.

Kontoriruumid pööningukorrusel on 
unikaalsed, kuid siin tuleb kindlasti 

kasutusele võtta meetmed, et temperatuurid 
ka eriti kuumade ilmadega oleksid 

töötajatele sobilikud. Sellele probleemile 
on ideaalseks lahenduseks efektiivsed 

välimised päikesevarjud, mis kaitsevad 
liigse kuumuse eest. Takistusteta vaatevälja 

lahendavad FAKRO tõstetud hingedega 
kõrged katuseaknad, L-kombinatsioonide 

lahendused või rõduaken Galeria. Töökoha 
mugavus peegeldub töö ja saavutuste 

kvaliteedis ja tõhususes.

SELGE
MEEL
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KONTOR

37

1. Kombinatsioon katuseakendest FTP-V

2. Kombinatsioon katuseakendest FPU-V preSelect 
ja L-kujulisest lahendusest akendega BVP/U.

3. Elektriliselt avatavad katuseaknad FTT Thermo.
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TREPIHALL

Kombinatsioon katuseakendest FTP-V.
Pimendavad siserulood ARF.

Esik ja trepp kujundavad Teie kodust 
esimese mulje. Nende disain suhtleb meie 

maitsemeelega. Need on kohad, kus hoiame 
oma riideid, jalatseid ja vahel ka jalgrattaid ja 

muud taolist. On väga tähtis, et need kohad oleks 
korrastatud, hästi valgustatud ning mugava ja 

sooja atmosfääriga.

KODU
GALERII
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1. Elektriliselt avatavad 
keskteljega pöördakand FTP-V.

2. Lamekatuseaknad DEF.

3. Keskteljega pöördaknad FTP-V.

TREPIHALL
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Elektriliselt avatavad keskteljega pöördaknad FTU-V.

Tänud suurele klaasipinnale saavutame me 
optiliselt suurema ja valgusküllase katusekorruse. 

PIIRANGUTETA
RUUMID
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