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  Prostor bez hranic



DVA ZPŮSOBY OTEVŘENÍ

Nové střešní okno Fakro nabízí nejvyšší komfort využívání podkroví.
 FPP preSelect® je výklopně-kyvné okno nové generace, které nabízí 

dvě oddělené funkce otevření okenního křídla. Výklopná funkce zajišťuje plynulé 
otevření křídla od 0° do 35° a umožňuje tak neomezený přístup k oknu. Kyvná funkce je 

určena pro umytí venkovní plochy zasklení, případnou sezónní údržbu, použití venkovní markýzy a pro montáž okna. Moderní 
a patentovaný systém kování zaručuje plnou stabilitu okenního křídla při použití jak výklopné, tak i kyvné funkce. Jednoduchou 
změnu obou funkcí zabezpečuje důmyslný přepínač preSelect®, který se nachází v polovině výšky okenního rámu. Přepínač je 
lehce přístupný pootevřením okenního křídla. Klika, jak je již u Fakro standardem, se nachází ve spodní části okna.
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ZÁRUKA 10 LET

VÝKONNÁ VENTILAČNÍ KLAPKA V35
Výkonná ventilační klapka V35 umožňuje optimální výměnu vzdu-
chu v místnosti při zavřeném okenním křídle. Nabízí plynulou 
regulaci ventilační štěrbiny v závislosti na potřebách uživatele.

DŘEVO NEJVYŠŠÍ KVALITY
Pečlivě vybrané dřevo nejvyšší kvality, jeho následná vakuová 
impregnace a lakování akrylovým lakem ve třech vrstvách, zabez-
pečuje dlouhou životnost dřevěných částí okna.  

“TEPLÉ“ A BEZPEČNÉ ZASKLENÍ
Velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti zabezpečuje vnitřní sklo 
s nízkoemisní vrstvou. Vnější tvrzené sklo zaručuje bezpečí obyva-
tel podkroví i při silném dešti nebo krupobití.
Na tvrzené sklo je nabízena dlouholetá záruka na odolnost vůči 
krupobití.

ZAOBLENÉ VENKOVNÍ PROFILY
Hliníkové profily lemování okna jsou lisovány a zlepšují celkový 
estetický dojem. Zaoblené hrany vnějších profilů prezentují novou 
linii oplechování střešních oken FAKRO.

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM FAKRO
Výklopně-kyvná okna preSelect® jsou plně kompatibilní se 
všemi již existujícími systémy výrobků Fakro. Můžeme k nim tudíž 
použít všechny typy lemování a doplňků určených pro ostatní 
okna.

nová generace střešních oken
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Technické parametry preSelect®
— koeficient U

OKNA
1,4 W/m²K

— koeficient U
SKLO

1,0 W/m²K
— koeficient Rw 32 dB
— skladba zasklení 4H-16-4T
— nízkoemisní vrstva +
— ušlechtilý meziskelní plyn +
— tvrzené sklo +
— typ ventilační klapky V35
— propustnost vzduchu 35 m3/h
— lakování dřevěných profilů 3x
— počet těsnění 3
— zajištěná mikroventilace +
— klika elegant

Výklopně-kyvných oken  

FPP preSelect®

TECHNICKÉ PARAMETRY
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VYKLOP

Výklopně-kyvná okna nové generace FPP p
reSelect®


