Laat je inspireren.
En creëer jouw mooiste licht.

Geniet van
’t mooiste licht.
Het stralende begin
van elke nieuwe dag.
Licht is het begin van alles. Elke dag weer. Het doet je ontwaken
en bepaalt je stemming en gevoel. Ochtendlicht maakt dat je
energie gaat stromen. Zodat jij klaar bent voor een nieuwe dag.
Licht dat van boven jouw huis binnenvalt, is het allermooist.
De kleuren en materialen van jouw interieur lichten er op
natuurlijke wijze van op. Het zorgt voor warmte en sfeer en
maakt van al je kamers comfortabele leefruimten waarin jij
je altijd thuis voelt.
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 icht inspireert
L
en daagt uit.
Laat je verleiden
tot onvergetelijke
momenten.
Neem de zonnestralen van buiten mee naar binnen en waan je
in het mooiste licht. Zo kun je je thuis heerlijk ontspannen en
je volop laten inspireren. Van zonlicht krijg je nooit genoeg.
De zon spreekt tot ieders verbeelding. Het is een magische bron
van inspiratie die verleidt, verrast en vertedert. Met zonlicht kun
je spelen en genieten, overal in huis. Alleen. Of samen. Zo creëer
je de waardevolle, onvergetelijke momenten die jouw leven
verrijken.
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Laat je inspireren ...

’t mooiste licht
in ieder huis
De kracht van binnenvallend
zonlicht is waar FAKRO in gelooft.
Het zorgt voor het beste woon-,
leef- en werkklimaat.
Om te kunnen genieten van ‘t mooiste
licht in huis biedt FAKRO een breed en
compleet assortiment daglichtoplossingen
voor hellende en platte daken. Ingenieus
ontworpen dakramen, platdakramen,
lichtkoepels, lichtstraten en dakkapellen.
Hoogwaardige totaaloplossingen van
bewezen topkwaliteit die passen onder
elk dak.
Een groot dakraam of meerdere kleinere
ramen? FAKRO biedt volop keuze.
De daglichtoplossingen van FAKRO zijn
elegant en sfeervol van binnen en robuust
van buiten. Bestand tegen storm, wind,
sneeuw, hagel en regen. Want met FAKRO
laat je alleen ’t mooiste licht naar binnen en
houd je alle andere weersinvloeden buiten.
FAKRO heeft bewust de handgreep aan
de onderzijde van het dakraam geplaatst.
Hierdoor kan het raam hoger in het dak
gemonteerd worden. Dit zorgt voor meer
lichtinval en extra bedieningsgemak.
FAKRO zorgt hiermee voor een unieke
beleving van ‘t mooiste licht.
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Een oplossing voor elke situatie

Het tuimeldakraam

Het uitzet-tuimeldakraam

Geschikt voor een woon-, werk-, slaapof hobbyruimte. Biedt alles wat je van
een dakraam mag verwachten:

Biedt in de uitzetstand een optimale
lichtbeleving door vrij uitzicht en
extra doorloopruimte. Voorzien van
het door FAKRO gepatenteerde
PreSelect-systeem.

Optimale isolatie
Geïntegreerde ventilatie
Eenvoudig in onderhoud
Bedieningsgemak door handgreep
aan onderzijde
• Lange levensduur
•	Ook in onderhoudsvriendelijke
versie voor badkamer of keuken
•
•
•
•

•	Wissel met de PreSelect
schuifschakelaar tussen
de tuimel- of uitzetstand
• Optimale isolatie
• Eenvoudig in onderhoud
•	Bedieningsgemak door handgreep
aan onderzijde
•	Lange levensduur
•	Ook in onderhoudsvriendelijke
versie voor badkamer of keuken

Ooit op een zolder geslapen onder zo’n heel klein dakraampje?
Die raampjes inspireerden FAKRO om fraaie en doordachte
daglichtoplossingen te ontwikkelen. Inmiddels is FAKRO
uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevende, innovatieve
specialist op het gebied van dakramen.
Voor elke situatie een oplossing
Voor elke ruimte en elk plat of hellend dak biedt FAKRO een
oplossing. We presenteren hiernaast de populairste dakramen
voor de beleving van ’t mooiste licht. Behoefte aan meer
inspiratie en informatie? Kom dan langs in onze showroom of
maak een afspraak met een FAKRO-adviseur bij jou in de buurt.
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’ t mooiste licht creëer
je samen met FAKRO
Kies je voor ‘t mooiste licht, dan kies je voor kwaliteit, gemak en
zekerheid van FAKRO. De daglichtoplossingen van FAKRO zijn
uiterst slim en betaalbaar. Elegant en sfeervol van binnen, robuust
van buiten. De jarenlange garantie bewijst dat de producten lang
meegaan.

Verwelkom
de zon met
het beste glas

Het balkondakraam

Het platdakraam

Creëert extra licht én extra
woonruimte. Gesloten is het een
dakraam, opengeklapt is het een
balkon.

Brengt ’t mooiste licht binnen in
alle ruimtes onder een plat dak.

Absolute topkwaliteit
Je wilt in huis optimaal genieten van het
daglicht buiten en de zon onbelemmerd naar
binnen laten schijnen. Daarom kiest FAKRO
voor een zo’n groot mogelijk glasoppervlak
van absolute topkwaliteit. Bestand tegen
de zwaarste elementen buiten en afgestemd
op de situatie in en om jouw huis.

• Veel lichtinval
• Strak design (prijswinnend)
• Modern alternatief voor lichtkoepel
•	Verschillende uitvoeringen,
waaronder een beloopbare variant
voor dakterrassen
• Optimale isolatie
• Hoge geluidswering
• Lange levensduur
• Geschikt voor alle ruimtes in huis

Meer comfort met lagere energiekosten
Je hebt ruime keuze uit diverse soorten
glas. Die niet alleen het daglicht en de
zon verwelkomen, maar tegelijkertijd het
geluid van buiten dempen. Voor optimaal
wooncomfort en een lagere energierekening
is er isolerend glas tot vier lagen dik. Woon
je aan een drukke weg? Dan is er extra
geluidswerend glas. Voor meer privacy kies je
ornamentglas met decoratieve structuren.

•	Uiterst eenvoudige bediening
•	Extra groot glasoppervlak voor
optimale lichtbeleving
•	Balustrades op slimme wijze
geïntegreerd in raamprofiel
•	Lange levensduur
•	Ook in onderhoudsvriendelijke
versie voor badkamer of keuken
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Geniet onbezorgd
van ultiem comfort
Warmte in de winter, koelte in de zomer
Jouw woonplezier en wensen staan bij FAKRO
voorop. Dus realiseren we samen met jou
de ultieme daglichtbeleving. De dakramen
van FAKRO zorgen bovendien voor ventilatie
en afvoer van warme lucht in de zomer en
houden in de winter warmte binnen. Met
FAKRO gaan genot en comfort dus het hele
jaar door hand in hand.
Duurzame kwaliteit met eenvoud in
onderhoud
Natuurlijk wil je jarenlang onbezorgd
wonen. Daarom biedt FAKRO producten
die van robuuste en duurzame kwaliteit zijn
en lang meegaan. Voor kwetsbare situaties
- denk aan vochtige ruimtes - biedt FAKRO
extra onderhoudsvriendelijke dakramen
en platte dakenoplossingen. Er is keuze uit
houten dakramen die zijn afgewerkt met
speciale lakken of PVC-dakramen waar je
nauwelijks omkijken naar hebt. Een buitenruit
met een zelfreinigende coating behoort ook
tot de mogelijkheden.
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Ervaar optimaal
gemak en voel je
veilig
Elektrische bediening op afstand
Wil je nog meer gebruiksgemak? Kies dan
voor elektrische raambediening. Die kun
je - net als steeds meer andere slimme
apparatuur in huis - ook vanaf je smartphone
of tablet eenvoudig op afstand bedienen.
De top in inbraakpreventie
Thuis wil je je veilig voelen. Daarom zijn een
groot aantal producten van FAKRO voorzien
van het Topsafe-systeem. Een uiterst
betrouwbaar inbraakwerend systeem dat
uitgebreid kan worden met een afsluitbare
handgreep en een beveiligingssysteem
tegen demontage van het glas. Met
deze extra voorzieningen voldoen de
daglichtoplossingen van FAKRO aan het
Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Degelijk en
duurzaam

Tijdelijk minder
of geen zonlicht

Duurzame producten en processen
De producten van FAKRO dragen bij aan
de verduurzaming van woningen en
gebouwen. Enkele topproducten voldoen
zelfs aan de allerhoogste eisen op het gebied
van energiezuinig bouwen. FAKRO gebruikt
waar mogelijk duurzame materialen, zoals
schapenwol in isolatiemateriaal en gerecycled
kunststof in kozijnen. Bovendien zorgt FAKRO
ervoor dat producten optimaal recyclebaar
zijn. Nagenoeg het complete houten
dakramenassortiment van FAKRO is
voorzien van het FSC® keurmerk.

Binnen- en buitenzonwering
Voor de momenten waarop je behoefte
hebt aan tijdelijk minder of geen zonlicht
in huis, biedt FAKRO een breed assortiment
aan binnen- en buitenzonweringen.
Uiteraard eenvoudig in het gebruik en
van een hoge kwaliteit.

Jarenlange kwaliteitsgarantie
FAKRO staat voor absolute topkwaliteit
en biedt:
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jaar algemene
fabrieksgarantie

jaar garantie op beglazing
en scharnieren

LEVENSLANGE
garantie bij hagelschade
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Warmte, licht of sfeer
Warmtewering kun je van buitenaf of van
binnenuit regelen. Buitenzonwering biedt
een acht keer effectievere bescherming
tegen de opwarming van een ruimte dan
binnenzonwering. Stel je gemak en luxe op
prijs, dan biedt FAKRO een buitenzonwering
met een ingebouwde solar sensor. Het
openen en sluiten van de zonwering wordt
dan automatisch geregeld, afhankelijk
van de hoeveelheid zonlicht. Wil je even
helemaal geen licht in je kamer? Dan bieden
onze raamdecoratieproducten uitkomst.
Speciaal voor slaapkamers is er een serie
verduisteringsgordijnen. Wat je wensen ook
zijn - warmtewering, lichtregulering, puur
decoratief of verduisterend - FAKRO biedt
het allemaal.

Inspiratie en
advies op maat
Een FAKRO-adviseur bij jou in de buurt
Voor advies over en aankoop van een
daglichtoplossing op maat kun je terecht
bij een van de officiële FAKRO-dealers of
FAKRO-specialisten. Een FAKRO-specialist
kan bovendien zorgen voor een vakkundige
montage van het product bij jou thuis. Kijk
voor een FAKRO-dealer of FAKRO-specialist bij
jou in de buurt op www.hetmooistelicht.nl
Ervaar ‘t mooiste licht in onze showroom
Laat je tijdens een bezoek aan onze
showroom inspireren en ervaar welke
daglichtoplossing jou ‘t mooiste licht kan
brengen.
FAKRO Showroom
De Ren 42
6562 JK Groesbeek
T 024 397 80 95
Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur
(uitsluitend op afspraak)

jaar garantie op zonwering
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jaar gegarandeerde levering
van onderdelen van dakramen
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Beleef ’t mooiste
licht. Een fantastisch
avontuur.
Vraag advies over ‘t mooiste licht en gebruik deze ruimte voor inspiratie en tips.
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FAKRO Nederland
De Ren 34 6562 JK Groesbeek
T 024 397 80 95
E info@fakronederland.nl

www.hetmooistelicht.nl

