
Comfort binnen uw handbereik 
De handgreep steeds onderaan (altijd praktisch!) en de groene 
selectie-schuifschakelaar onderaan het uitzet-tuimeldakvenster 
preSelect MAXpreSelect MAX zorgen voor een gemakkelijke bediening.

Energiezuinig
FAKRO dakvensters hebben een uitstekende isolatiewaarde. 
Dankzij de unieke geïsoleerde ThermoThermo  gootstukken kan het 
dakvenster op een standaard inbouwdiepte en toch 
koudebrugvrij in het dak geïnstalleerd worden.

Gootstukken
FAKRO gootstukken zijn gemaakt van aluminium, bedekt met 
een polyester poedercoating in een neutrale kleur RAL 7022 
die perfect aansluit bij alle standaard kleuren dakbedekkingen.
De gootstukken pannen die voorzien zijn van een gelakte 
loodsloodslabbe, zorgen voor een perfecte, blijvende en esthetische 
aansluiting met de pannen.

Ook in PVC beschikbaar
Naast naturel hout en wit gelakt hout bestaan de FAKRO 
dakvensters ook in PVC. Deze PVC dakvensters hebben een 
aantal belangrijke voordelen.
Zo zijn ze duurzaam, UV- en vochtbestendig, onderhoudsvrij, 
bijna 100% recycleerbaar (bevat reeds 30% gerecycleerde 
PVC), bezitten ze exclusieve afvoerkanaaltjes onderaan om 
condensvorming af te voeren en lekken te vermijden,...

Hoogwaardige afwerkingsgraad en houtkwaliteit 
FAKRO dakvensters zijn vacuüm geïmpregneerd – de 
raamvleugels zijn niet alleen aan de binnenzijde maar ook aan 
de niet-zichtbare buitenzijde volledig afgelakt.  
Dat garandeert een langere levensduur.

FAKRO staat garant voor topkwaliteit en constante innovatie. Dankzij ons ruim assortiment aan 
(plat)dakvensters, zoldertrappen en accessoires kunnen we oplossingen bieden voor al de 

noden van onze klanten.

10 exclusieve voordelen 10 exclusieve voordelen 
van de FAKRO dakvenstersvan de FAKRO dakvensters
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Continu regelbare ventilatie
De ventilatie-unit zorgt voor een continue toevoer van verse 
lucht, en dat zelfs bij een volledig gesloten en vergrendeld 
dakvenster. Daarenboven kunnen met de handgreep nog 2 
kierstanden worden gekozen.

Inbrekers buiten!
Altijd veilig in huis dankzij het inbraakwerende topSafetopSafe systeem.

Innovatie opnieuw uitgevonden
FAKRO dakvensters worden vervaardigd volgens de nieuwe 
thermoProthermoPro technologie. Deze productietechnologie verbetert 
zowel de kwaliteit als de technische eigenschappen van de 
dakvensters. Meer specifiek zorgt dit voor:
• Betere thermische isolatie;
• Verhoogde winddichtheid;
• Verhoogde duurzaamheid van het hout dankzij de  

condens-afvoerkanaaltjes;
• Handige montage.

Maximale lichtinval
De reeks tuimeldakvensters met verhoogde tuimelas, 
verkrijgbaar tot 206 cm hoogte (proSky) en zelfs tot 255 cm 
hoogte (Duet proSky), zijn de perfecte oplossing om een 
grotere lichtoppervlakte te creëren én het licht verder in de 
ruimte te brengen.

Uitgebreid assortiment aan accessoires 
Wij bieden een volledig assortiment aan binnen-en 
buitentoebehoren met diverse elektrische oplossingen in 
Z-Wave, WiFi, Electro 230 V AC en 24 V DC alsook Solar.
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