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FAKRO (PLAT)DAKRAAM

INSPIRATIE

Beste lezer,

Weet u wat daglicht voor u doet? Het maakt wonen
en slapen comfortabeler en gezonder. Ontdek het zelf
in deze brochure. Per ruimte in uw woning krijgt u een indruk
van de mogelijkheden die FAKRO te bieden heeft als het om
(plat)dakramen gaat. Laat u inspireren door de innovatieve
en gebruiksvriendelijke oplossingen van FAKRO.

Kies voor bereikbaar comfort in daglicht.
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IN DAGLICHT
WERK- & HOBBYKAMER
PAG. 26 - 29
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FAKRO streeft altijd naar een optimaal bedieningsgemak van haar producten. Zo zijn
sinds jaar en dag onze dakramen voorzien van een onderbediening. Dit betekent dat
u er altijd goed bij kunt. Bereikbaar comfort in daglicht noemen we dit.
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LICHT
Nét even wat meer licht door slim na te denken over de constructie. Bijvoorbeeld ventilatieroosters geïntegreerd in het kozijn in plaats van in een bovenbediening. Hierdoor gaat
er geen glasoppervlak verloren en heeft u meer lichtinval. Met FAKRO daglichtproducten
haalt u altijd maximaal daglicht in huis.

LUCHT
Ventilatie van uw woon- of slaapvertrek is belangrijk. Frisse lucht zorgt ervoor dat u zich
overdag fitter voelt. Maar ook voor een verkwikkende nachtrust is een goede luchtcirculatie
van groot belang. Daglichtproducten van FAKRO zijn hierop gemaakt.

ACCESSOIRES
U beleeft nog meer plezier van uw (plat)dakraam met onze ruime keuze aan accessoires.
Bijvoorbeeld raambekleding voor optimale verduistering en privacy, maar ook (elektrische)
bedieningssystemen voor extra gemak.
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WOONKAMER

IN HET HART VAN UW WONING

GEZELLIGHEID
& SFEER
Uw woonkamer is misschien wel de belangrijkste ruimte in

uw huis. Neerploffen na een lange dag op werk of op school,
bijpraten met familie en vrienden of met de voeten omhoog een
krant of tijdschrift lezen. Het gebeurt allemaal in uw woonkamer.

Super energiebesparend
tuimeldakraam

Om de juiste sfeer te creëren zijn comfort en voldoende daglicht
erg belangrijk.

2x type FTT Thermo v.v. ARP rolgordijn met
zijgeleiding, horizontale combinatie

Even lekker
tot rust komen
Niks fijner dan na een dag
hard werken even met
de voeten omhoog op de
bank. Met een elektrische
bediening weet u zeker dat
u niet op hoeft te staan om
uw zonwering of dakraam te
openen.
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WOONKAMER

Vast platdakraam
Type DXF PK
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TIENERKAMER

JE BENT MAAR ÉÉN KEER JONG

EEN MOOIE PLEK
VOOR JEZELF
Tieners leven in hun eigen wereld en trekken zich graag even terug.
Om televisie te kijken, bij te kletsen met vrienden en vriendinnen
of om voor een tentamen te blokken. Uw zolderkamer is hiervoor
vaak een felbegeerde, maar ook een zeer geschikte ruimte.
Met een dakraam van FAKRO zorgt u voor een mooie ruimte
waar uw tiener ook nog eens lekker kan slapen.

Tuimeldakraam
2x type FTP-V v.v. ARF
verduisterend rolgordijn,
horizontale combinatie

Een goede nachtrust
Zij een goede nachtrust,
u een goede nachtrust. Met
een verduisterend rolgordijn
weet u zeker dat uw tiener
nog even lekker uitslaapt.
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Balkondakraam

TIENERKAMER

Type FGH-V v.v. ARF
verduisterend rolgordijn

Duet dakraam
Type FPU-V + FXU

Prosky dakraam met verhoogde tuimelas
2x type FYP-V v.v. AJP jaloezie, horizontale combinatie
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SLAAPKAMER

WAAR U TOT RUST KOMT

BETER SLAPEN
Elektrisch tuimeldakraam
2x type FTP-V Z-Wave v.v. ARF
Z-Wave verduisterend rolgordijn,
horizontale combinatie

Even de dag overdenken. Of nog een stukje lezen in uw nieuwe
boek. Dat doet u natuurlijk het liefst in een sfeervolle slaapkamer.
Als u daarna het licht hebt uitgedaan wilt u genieten van een
verkwikkende nachtrust. Een optimale verduistering en frisse
lucht door voldoende ventilatie dragen daar perfect aan bij.

T!P
Zet ‘s nachts het dakraam
open op een kierstand
(nachtkoeling). Dit verkoelt
de ruimte. Combineer het
dakraam met een insectenhor,
zodat u de insecten
buiten houdt.
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SLAAPKAMER

Tuimeldakraam
2x type FTP-V v.v.
ARF verduisterend
rolgordijn, horizontale
combinatie

Elektrisch platdakraam
Type DEF

Combi vast dakraam
+ tuimeldakraam
2x type FNW-V + 1x type FTW-V,
verticale combinatie
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KEUKEN

Elektrische lichtkoepel
Type DEC

MET NATUURLIJKE LICHTINVAL

GEZOND KOKEN
Uw keuken is een ontmoetingsplaats voor het gezin, vrienden
en kennissen. Een plek waar geuren en aroma’s samenvloeien
met gezelligheid en ‘het praatje van de dag’. Oftewel, een
ruimte die u wilt voorzien van voldoende daglicht én een
aangenaam binnenklimaat.

T!P
U wilt genoeg licht op uw
werkblad tijdens het koken.
Plaats de lichtkoepel
daarom op een plek die het
werkblad goed belicht.
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KEUKEN

Maatwerk oplossing
voor elke situatie
Elk huis en mens is uniek,
zo ook de woonwensen.
FAKRO levert daarom ook
oplossingen op maat.
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BADKAMER

Onderhoudsvriendelijke combi
tuimeldakraam + vast dakraam
1x type FNU-V + 1x type FTU-V,
verticale combinatie

IN ALLE RUST & RUIMTE

ZORGELOOS
BADDEREN
De badkamer is een belangrijke ruimte als u even een momentje
voor uzelf wilt. Om een vermoeiende dag van u af te spoelen of
om lekker te ontspannen in een warm bad. Maar de badkamer
is ook een vochtige ruimte. Het is verstandig om hier rekening
mee te houden bij de keuze van uw dakraam en raambekleding.
FAKRO maakt dan ook gebruik van onderhoudsvriendelijke
materialen, hetgeen u een comfortabele keuze biedt.

Extra privacy
Wilt u extra privacy?
Voer dan het dakraam uit
met matglas of ornament
glas. Zo hoeft u zich geen
zorgen te maken over inkijk
in uw badruimte.
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BADKAMER

Onderhoudsarme combi vast
dakraam + tuimeldakraam
2x type PNP-V + 1x type PTP-V,
verticale combinatie

Onderhoudsvriendelijk
tuimeldakraam
Type FTU-V

T!P
Wilt u in uw badkamer
zonwering toepassen?
Kies dan voor een jaloezie.
Deze is gemakkelijk schoon
te houden en kan erg
goed tegen vocht.

24 www.fakro.nl

25

W E R K- & H O B B Y K A M E R

VOOR HOBBY & KLUS

MEER RUIMTE
Uw favoriete hobby beoefenen. De strijk wegwerken. Nog wat
werk doen of gewoon lekker computeren. Daar wilt u natuurlijk
genoeg ruimte voor hebben, maar ook het juiste licht en een
comfortabel binnenklimaat. Bevindt uw hobby- of werkruimte
zich onder een schuin dak? Dan valt er op deze gebieden
vaak veel te winnen.

Duet proSky dakraam met
verhoogde tuimelas en
benedenlicht
2x type FDY-V v.v. ARF
verduisterend rolgordijn,
horizontale combinatie

Ruimtewinner
Meer ruimte op zolder kan
bereikt worden met een
FAKRO dakkapel. Deze is
vergunningsvrij te plaatsen
en geeft naast licht ook
extra ruimte.
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W E R K- & H O B B Y K A M E R

Handmatige lichtkoepel
Type DMC PK

Uitzet-tuimeldakraam preSelect
2x type FPP-V v.v. ARP rolgordijn met
zijgeleiding, horizontale combinatie

T!P
Werkt u vaak op de computer?
Besteed dan extra zorg aan
de toepassing van zonwering,
zodat er geen onaangename
weerspiegeling op uw beeldscherm optreedt.
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HAL/ENTREE

Blokcombinatie
tuimeldakraam
4x type FTP-V,
blokcombinatie

MET EEN MOOIE LICHTINVAL

WAT EEN ENTREE
Uw hal of entree is het visitekaartje van uw woning. De juiste
uitstraling geeft uw visite een gevoel van gastvrijheid. Voor uzelf
heeft de hal of entrée wellicht een meer praktische betekenis.
Hier bereidt u zich voor om op pad te gaan. Jas aan, en dan
nog een laatste blik in de spiegel.

Zelfreinigend glas
Hooggeplaatste dakramen
zijn lastig schoon te houden.
Zelfreinigend glas is de
ideale oplossing. Uw glas
blijft helder en schoon.
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Blokcombinatie elektrisch
tuimeldakraam

D EH A
OLV/EERNLTORO
EP
E

2x type FTU-V Z-Wave + 2x type
FNU-V, blokcombinatie

Vast dakraam
Type FNP-V

T!P
Dakramen op de overloop
zijn vaak moeilijker te
bereiken. Wilt u het raam
toch openen? Dan biedt
een elektrische bediening
de uitkomst.
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OVERZICHT PRODUCTEN

OVERZICHT

OVERZICHT

ZONWERINGEN

FAKRO heeft een groot assortiment daglichtproducten

In onderstaand overzicht ziet u enkele van onze

voor het hellende en platte dak. Met deze brochure

meest verkochte type producten. FAKRO kent een

hebben we u mogelijke typen en combinaties per

groter assortiment dan hier getoond wordt met

kamer getoond. Uiteraard kunt u zelf kiezen wat

vele oplossingen voor maatwerk. Vraag ernaar

u wilt.

bij uw FAKRO dealer of kijk op www.fakro.nl.

FTP-V Z-Wave: hout, blank
FTU-V Z-Wave: hout,
onderhoudsvriendelijk wit

DAKRAAM
PRO SKY

DAKRAAM
DUET PROSKY

FYP-V: hout, blank
FYU-V: hout,
onderhoudsvriendelijk wit

FDY-V: hout, blank
FDY-V/U: hout,
onderhoudsvriendelijk wit

PLAT DAK

LICHTKOEPEL

34 www.fakro.nl

FTT Thermo: hout, blank
FTT/U Thermo: hout,
onderhoudsvriendelijk wit

UITZETTUIMELDAKRAAM

FPP-V: hout, blank
FPU-V: hout,
onderhoudsvriendelijk wit

In 34 kleuren leverbaar

•
•
•
•
•

STANDAARD ROLGORDIJN – ARS

Verzacht binnenkomend licht
Biedt privacy
Handbediend of elektrisch
In elke stand vast te zetten
UV-bescherming

•
•
•
•

In 46 kleuren leverbaar

JALOEZIE – A JP

In 50 kleuren leverbaar

•
•
•
•
•

Lichtregulering d.m.v. de lamellen
Biedt privacy
Handbediend of elektrisch
In elke stand vast te zetten
UV-bescherming

•
•
•
•
•

In 30 kleuren leverbaar

FGH-V: hout, blank
FGH-V/U: hout,
onderhoudsvriendelijk wit

DXF PK: vast
DMF PK: handmatig
DEF: elektrisch

Verzacht binnenkomend licht
Biedt privacy
Handbediend
In 3 standen vast te zetten

PLISSÉ GORDIJN – APS

BALKONDAKRAAM

PLATDAKRAAM

DXC-(C/M) PK: vast
DMC-(C/M) PK: handmatig
DEC-(C/M): elektrisch
C = helder M = opaal

Verduistering van de kamer
Biedt privacy
Handbediend of elektrisch
In elke stand vast te zetten
UV- en warmtebescherming

ROLGORDIJN MET ZIJGELEIDING – ARP

LICHTREGULERING

FTP-V hout, blank
FTU-V hout,
onderhoudsvriendelijk wit
PTP-V onderhoudsarm
kunststof, wit

TUIMELDAKRAAM
ENERGIEZUINIG

•
•
•
•
•

WARMTEWERING

TUIMELDAKRAAM
ELEKTRISCH

VERDUISTEREND ROLGORDIJN – ARF

BUITENZONWERING – AMZ

INSECTENWERING

HELLEND DAK

TUIMELDAKRAAM

VERDUISTERING

(PLAT)DAKRAMEN

INSECTENHOR – AMS

•

Tot 8x effectievere bescherming tegen
warmte dan een binnenzonwering
• Verduistering van de kamer
• Biedt privacy
• Handbediend, elektrisch of solar
• Reduceert regen- en hagelgeluid
In 6 kleuren leverbaar

•
•
•

Weert muggen en andere insecten
Minimale schaduwvorming
Handbediend

Creëert zacht diffuus licht
Biedt privacy
Handbediend
In elke stand vast te zetten
UV-bescherming

In 13 kleuren leverbaar

ROLLUIK – ARZ
•
•
•
•
•

Inbraak- en geluidswerend
Complete verduistering
Biedt privacy
Handbediend, elektrisch of solar
Beste UV- en warmtebescherming

In 2 kleuren leverbaar

Informeer bij uw dealer of kijk op
www.fakro.nl voor de verschillende
mogelijkheden, maten en prijzen.

Met witte of aluminium zijgeleiding
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SHOWROOM

HULP BIJ

UW KEUZE?
KOM LANGS IN DE FAKRO SHOWROOM
Naast de dealer bij u in de buurt bent u altijd van harte welkom in de FAKRO
showroom in Groesbeek. Daar maakt u onder begeleiding van een van onze
adviseurs kennis met het ruime assortiment; van tuimeldakraam tot balkondakraam.
U ervaart de dakraambediening en kwaliteit, voelt de zonweringstoffen en ziet
de details. Kortom, volop inspiratie voor de door u gewenste daglichtoplossing.

ADVIES OP MAAT
Uiteraard voorzien de showroommedewerkers u graag van deskundig advies.
U wordt geïnspireerd door de ruime keuze in daglichtoplossingen. Voor elke
woonwens biedt FAKRO u een oplossing, zodat u uiteindelijk de juiste keuze
maakt voor een ideale woonsituatie.

PROFITEER VAN DE SHOWROOMKORTING
Behalve een deskundig advies, ontvangt u bij een bezoek aan de showroom
tevens een kortingscoupon. Hiermee profiteert u van de korting op 1 FAKRO
product naar keuze.

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, uitsluitend op afspraak.
Meld u aan via info@fakronederland.nl of bel 024-3978095.
Of ga naar www.fakro.nl/showroom

FAKRO showroom • De Ren 34 • 6562 JK Groesbeek
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O V E R I G E I N F O R M AT I E

?

WAT U VERDER NOG DIENT

TE WETEN
DUURZAAMHEID

GARANTIE

MONTAGE

WAAR TE KOOP?

Dat geeft een goed gevoel. Dat u weet dat een

Het is belangrijk dat u bij aankoop weet dat u ook

Wie handig is kan zich eventueel wagen aan de

FAKRO dakramen zijn verkrijgbaar bij dealers in

product ontworpen is met aandacht voor de natuur.

na montage nog jarenlang van uw aankoop geniet.

installatie van een dakraam. Maar voor een perfecte

heel Nederland. Op www.fakro.nl/verkooppunten

Zodat niet alleen u rustig geniet, maar ook de

Met FAKRO producten ontvangt u langdurige garanties;

plaatsing spreek je het best een specialist aan.

vindt u een overzicht van alle verkooppunten.

generaties na u. FAKRO maakt gebruik van FSC

op sommige producten zelfs levenslang(!). Zo krijgt

Dakdekkers kennen onze producten en zullen

gecertificeerd hout, ecologisch verantwoorde

u 10 jaar volledige fabrieksgarantie, 20 jaar garantie

ervoor zorgen dat de dakramen en gootstukken

laklagen en gerecycled PVC.

op de beglazing en scharnieren en levenslange

op de correcte manier gemonteerd worden.

garantie op hagelschade.

Daarnaast kunnen ze u voorzien in aanvullend
advies en meedenken met uw vraagstuk. Op
montagedienst.fakro.nl vindt u een overzicht van
vakmannen die speciaal getraind zijn in de verwerking

WWW.FAKRO.NL/VERKOOPPUNTEN

OVERIGE
VRAGEN?

van FAKRO dakramen. Dit zijn gecertificeerde
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dakdekkers die jaarlijks deelnemen aan FAKRO

Heeft u een specifieke woonwens? FAKRO kan

trainingen en daarmee de titel FAKRO Specialist

u vast en zeker daarbij helpen. U kunt altijd contact

hebben verdiend. Met deze professionals bent

opnemen via 024-3978095 of stuur een mail naar

u zeker van een correcte montage.

info@fakronederland.nl.

MONTAGEDIENST.FAKRO.NL

WWW.FAKRO.NL
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