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Vysoká kvalita
FAKRO FTP-V U4 sú okná s bohatou výba-
vou triedy PROFI. Okná tejto triedy sa na 
trhu odlišujú vysokou kvalitou vypraco-
vania a taktiež výbornými parametrami 
vo veľmi prijateľnej cene. Väčšia úspora 
tepelnej energie, zvýšená antivlámaňová 
ochrana, či riešenia umožňujúce efektívne 
prevetranie podkrovia, to sú iba vybrané 
vlastnosti definujúce tieto produkty.

 

Pohodlné ovládanie
Okná FTP-V U4 sú okná kývnej konštruk-
cie so závesom umiestneným v polovici 
výšky okna. Toto riešenie umožňuje are-
táciu krídla v polohe pootočenej o 180°, 
čo umožňuje ľahké a bezpečné umytie 
vonkajšieho skla. Produkt je vybavený au-
tomatickou prevetrávacou klapkou V40P, 
ktorá zabezpečuje optimálny prísun čer-
stvého vzduchu do podkrovia a zároveň 
reguluje straty tepelnej energie v budove. 
 

Zvýšená trvácnosť
Na vysokú trvácnosť okien vplýva použitie 
borovicového dreva najvyššej kvality, ktoré 
je vrstvovo lepené a vákuovo impregno-
vané, taktiež systém navádzania krídla pri 
zatváraní, a hliníkové profily ktoré chránia 
drevené elementy pred poveternostným 
vplyvom. 

Zmysel pre detail
Štandardne sú okná v prírodnej farbe, la-
kované ekologickým akrylovým lakom, je 
však možnosť vyhotoviť okno aj v neštan-
dardnom farebnom prevedení. Kľučka 
Elegant s dvojstupňovou mikroventilá-
ciou je umiestnená v dolnej časti krídla čo 
uľahčuje ovládanie. Okná sú určené pre 
strechy so sklonom od 15° do 90° a široký 
výber lemovaní umožňuje ich osadenie 
prakticky do  každej strešnej krytiny.

Komfort užívania
Nielen tepelnoizolačné či akustické pa-
rametre rozhodujú o rozdieloch medzi 
oknami. Veľmi dôležitá je konštrukcia 
okna, rôzne typy systémov bezpečnosti 
a termoizolácie, typ použitého zasklenia 
či dodatočná výbava. Tieto prvky určujú 
komfort užívania strešných okien v pod-
kroví.

ENERGOÚSPORNOSŤ  V ŠTANDARDE 
FAKRO FTP-V U4 - NOVÉ TROJSKLO
V roku 2017 bola škála okien FTP-V obohatená o superenergoúsporné trojsklo 
s ktorým dostávame koeficient Uw okna na úrovni 1,1 W/m2K.
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STAVBA A VÝHODY OKNA FTP-V U4

Kľučka Elegant
Umožňuje dvojstupňové 
pootvorenie okna.

Tesnenie v prisklenom profile
Zabezpečuje dodatočnú tesnosť v extrémnych 

klimatických podmienkach a vylepšuje 
akustické vlastnosti okna.

Systém navádzania krídla
Zvyšuje tesnosť a trvácnosť.

Automatická vetracia mriežka V40P
Optimálny prísun čerstvého vzduchu zabezpečuje  
vhodnú mikroklímu v miestnosti. Úspora na vykuro-
vaní pomocou automatickej ochrany podkrovia pred 
ochladzovaním a stratami tepla v zime . 

Rozsah montáže okna 15-90° Tepelné vlastnosti okna
Uw 1,1 W/m2K

Systém topSafe
Zvyšuje prevádzkovú  
bezpečnosť a  odolnosť voči 
vlámaniu.

Technológia thermoPro
Zvyšuje energoúspornosť, 
trvácnosť, garantuje dokonalú 
tesnosť a uľahčuje montáž 
strešných okien.

Superenergoúsporné, dvojkomorové zasklenie U4
Zostava: 4HT-12-4-12-4T 
Ug = 0,7 W/m2K 
počet komôr: dvojkomorové 
Vonkajšie sklo kalené 
Použitý vyplňujúci plyn: argón 
Prestupnosť solárnej energie g=0,53
Prestupnosť svetla τv=0,73
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