PRODUTOS

JANELAS DE TELHADO
www.fakro.com
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O QUE NOS DIFERENCIA?
VENTILAÇÃO
AUTOMÁTICA
Sempre ar fresco no sótão.

Para assegurar o estancamento da carpintaria nas construçőes modernas e evitar problemas com a ventilação como a condensação de vapor de água no sótão, a fim de
diminuir este acontecimento é ultilzado nas
janelas FAKRO diferentes tipos de entrada
de ar.
V40p

V35

A entrada de ar de
grande caudal V35 –
tem uma regulaçăo
manual do fluxo de
ar. Em sua máxima
abertura fornece uma
entrada de ar até
43m³/h (valor sem filtro
no perfil, com o filtro
a eficiência de grande
caudal é até 35m ³/h)
com diferença de pressão de 10Pa, depende
da largura da janela.
Reduz a humidade
de ar no interior do
alojamento e evita a
condensação.

Entrada de ar automática V40P de grande
caudal até 52m³/h
(Valor sem o filtro no
perfil, com o filtro a
eficiência de grande
caudal é até 40m³/h)
com diferença de pressão de 10Pa, depende
da largura da janela.
Graças a regulação
automática, a dimensão do canal de fluxo
fornece a quantidade
ideal de ar no alojamento e assegura um
micro-clima saudável
no sótão e economia
de energia.

V10

A entrada de ar de
grande caudal
V10 – tem uma regulação manual do fluxo
de ar.
Em sua abertura
máxima fornece uma
entrada de ar com
velocidade de 9m³/h
com diferença de
pressão de 10Pa.
Esta entrada de ar deve
ser usada apenas nos
alojamentos onde
funciona bem a ventilação gravitacional.

REFORÇOS ANTI-ASSALTO
As janelas de telhado
devem garantir
a segurança e proteger
contra a entrada fácil
no interior da habitaçăo.
O especial sistema topSafe reforça a construção
da janela, aumenta a
resistência ao assalto e
protege contra a abertura
em caso de pisar
No caixilho de modo
acidental.
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Os principais pontos
deste sistema são:
fixaçăo inovadora das
dobradiças,
reforço da construçăo em
madeira e dos elementos
de bloqueio,
a barra metálica protege
contra o assalto por meio
de ferramentas.
Vidro temperado e
reforços no sistema da
construção das janelas
topSafe fazem com que
as janelas de telhado

FAKRO possuem pelo
menos a classe III em
toda a janela, incluindo os
vidros, de acordo com a
norma EN 13049.
1

A empresa FAKRO, sendo
pioneira, introduziu no
mercado uma gama
completa de janelas que
tem no mínimo um nível
III de segurança, marcando assim uma nova
referência no sector
de janelas de telhado.
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SISTEMA topSafe

Em nossas casas queremos-nos sentir seguros.

MAIS LUZ NATURAL

A luz natural é a vida. Os raios quentes do sol nos enchem de
otimismo e motivam a vida ativa.
A construção das janelas
FAKRO garantem mais luz
e possibilidade de melhorar a iluminação no interior.
Graças entrada de ar que
está localizada na parte
superior do caixilho.
As janelas FAKRO tem 6%

mais de superfície vidrada
comparando com os
produtos da concorrência
com as as mesmas medidas em que a ventilação
situa-se sobre folha móvel.
Disponível na oferta
FAKRO janelas de telhados

com grandes alturas,
garantem uma ótima
iluminação e uma perfeita
vista no exterior.
Também asseguram a
distribuição regular de luz
em toda a habitação.

ALTA ECONOMIA DE ENERGIA
O aquecimento não tem que custar muito.
Durante o inverno as
janelas termo isolantes
permitem uma grande
economia de energia.
As janelas para telhado
não apenas fornecem luz,
mais também conseguem

a economia passiva de
calor no inverno e mantém
no interior, graças à
construção de economia
energética. A janela de
telhado FTT U8 Thermo
com o coeficiente Uw =

0,58 W / m² K, é fornecida
e instalada junto com o
rufo EHV-AT Thermo é
a janela com maior eficiência energética disponível
no mercado.
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SERVIÇO CONFORTÁVEL
Manípulo sempre à mão.

de 220 cm como distância
mínima do solo até a borda
superior do vidro. Graças a
essa instalação o manípulo
sempre está acessível.
A instalação da janela com
a construção mais alta

permite que uma pessoa
alta fique abaixo confortavelmente da janela aberta
e igualmente nas construções basculantes.

SEGURANÇA
NO INTERIOR
ATé O EXTERIOR

As janelas de telhado Fakro podem estar equipadas também
com o vidro interno laminado, que são mais seguras no caso
de uma eventual ruptura. As janelas FAKRO são seguras tanto
para as pessoas que trabalham no telhado como para os
usuários do sótão

A disposição do manípulo
na parte inferior da folha
móvel dá a possibilidade de
uma instalação adequada
das janelas de telhado, de
acordo com a norma DIN
5034-1, que indica a altura

www.fakro.com

3

As janelas FAKRO
são as primeiras no
mercado a receber
o certificado alemão TÜV

orazokucia*

*detalhes no cartão de garantia disponível em www.fakro.com e nos pontos de vendas.

ESTAMOS SEGUROS de NOSSA QUALIDADE
por isso damos garantia de longo prazo.

CONSTRUÇÃO DA JANELA

Para a fabricação das janelas
de Telhado FAKRO utilizamos
a madeira de alta qualidade
o pinheiro-silvestre, lamelado
colado. A madeira é impregnada por vácuo, revestida com
verniz acrílico ecológico.

44

www.fakro.com

Para locais com mais humidade (cozinhas, casa de banho)
são indicadas as janelas de
madeira com três camadas de
poliuretano em cor branca no
qual formam uma superfície
lisa.

As janelas também podem
ser construídas em alumínio/
PVC. Fabricadas com Multicâmaras de perfis de PVC
em branco são reforçadas
com núcleos de aço,
que asseguram a
estabilidade de sua estrutura
e previne deformações.
O material não absorve
a humidade, a janela é
durável e resistente à corrosão.
a janela também está
disponível nas cores, carvalho
dourado e pinho.
Os perfis de PVC FAKRO
pertence a uma classe mais
alta A, de acordo com
a EN 12608.

COMPOSIÇÃO

CARACTERÍSTICAS
Ug (de acordo com
a EN673)
NÚMERO DE CÂMARAS
VIDRO EXTERNO TEMPERADO
CAMADA DE FÁCIL
LIMPEZA
ESPAÇADOR
VIDRO INTERNO LAMINADO
GÁS NOBRE

PRODUTOS
QUE CORREM PARA O FUTURO
Os produtos Fakro são de alta qualidade e sempre integram soluções inovadoras.
As melhores matérias-primas e tecnologia mais avançada, garantem muito bons parâmetros técnicos e
térmicos, asseguram uma longa duraçăo das janelas de telhado.

PERFIS EXTERNOS

Desde o exterior a janela está protegida com perfil de alumínio e com uma
camada de poliéster modificado na cor cinza-marron resistente aos fatores
atmosféricos e aos raios UV.

COMPOSIÇÃO DOS VIDROS

U2

U3

U5

U6

U8

L3

P2

ECONOMIA DE ENERGIA

ECONOMIA DE ENERGIA

SUPER ECONOMIA DE
ENERGIA

SUPER ECONOMIA DE
ENERGIA

PASSIVO

SEGURO

ANTI-ROUBO

1,1 W/m2K

1,1 W/m2K

0,5 W/m2K

0,5 W/m2K

0,3 W/m2K

1,1 W/m2K

1,1 W/m2K

UMA

UMA

DUAS

DUAS

TRÊS

UMA

UMA

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TGI

TGI

+

+ (CLASSE P2A)

ÁRGON

ÁRGON

AÇO

TGI

TGI

TGI

TGI

+ (CLASSE P2A)
ÁRGON

ÁRGON

CRÍPTON

ÁRGON

CRÍPTON
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encontraram muitos compradores em
todo o mundo. As janelas basculantes
podem ser instaladas em diferentes
locais no sótão e por isso são fabricadas
em vários modelos que se diferenciam
pelos parâmetros técnicos e pelos equipamentos. As janelas de madeira são
instaladas em locais standart do sótão
(dormitórios, quartos para crianças e
corredores). Nos locais com alta humidade (cozinhas, banheiros, lavandarias,
etc), são instaladas as janelas especiais
de PVC/ alumínio. Para edifícios onde o
mais importante é a poupança de energia é indicado as janelas com vidros de
super economia de energia, e para os

clientes, para cada local pode-se escolher
um tipo adequado de janelas detelhado.

JANELAS
DE TELHADO
É a solução óptima aplicada na construção
moderna. As janelas de telhado iluminam
o interior, garantem a vista no exterior e
permitem a ventilação do sótão.Dependendo do tipo de sótão e da demanda dos

Janelas projectante - basculante
possui uma construção funcional de
alto nível e de fácil utilização. A função
projectante permite o acesso fácil ao
parapeito e garante uma visão ampla
com a folha aberta. A função basculante
serve para limpar o vidro externo
e instalação do toldo.
Janelas basculantes é um modelo muito popular das janelas de telhado. Pelo
uso confortável e facilidade de operação e pela sua universalidade, as janelas

JANELAS PARA TELHADO

0°
α5

FTS-V Z1

FTP-V U3

FTU-V U3

PTP-V U3

130 cm

BASCULANTES

tipo

FTP-V U3
Electro Z-Wave

FTU-V U3
Electro Z-Wave

FTT U6

!

novo

modelo

vista

material

madeira

madeira

madeira

alumínio/PVC

madeira

madeira

madeira

+

+

+

—

+

+

+

verniz

uma

duas

três

—

duas

três

duas

entrada de ar

V10

V40P

V40P

V35

V40P

V40P

—

câmaras de vidro

uma

uma

uma

uma

uma

uma

duas

ug (wg en 673)

2,6 W/m2K

1,1 W/m2K

1,1 W/m2K

1,1 W/m2K

1,1 W/m2K

1,1 W/m2K

0,5 W/m2K

Uw

—

1,3 W/m2K

1,3 W/m2K

1,3 W/m2K

1,3 W/m2K

1,3 W/m2K

0,81 W/m2K

fator Rw

32dB

32dB

32dB

31dB

32dB

32dB

38dB

sistema topSafe

—

+

+

+

+

+

+

standart

elegante

elegante

elegante branco

—

—

elegante

micro-abertura

+

+

+

+

—

—

—

sistema de vedaçăo

2

3

3

3

3

3

4

15-90o

15-90o

15-90o

15-90o

15-90o

15-90o

15-70o

impregnaçăo ao vácuo

manípulo

inclinaçăo de instalaçăo aceites

66
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folhas: a parte superior com um elevado
eixo de rotação e a inferior fixa com vidro
laminado para a segurança.

edifícios passivos é instalado as janelas
especiais FTT U8 Thermo. A janela de
telhado com mais resistência FTP- V P2
Secure recomenda-se para os edifícios
com pouca inclinação e para as casas
familiares que são expostas a roubos.

Janela varanda é a moderna janela de
telhado, esta equipada por duas folhas.
Após a abertura da folha inferior formam
a varanda. A barreira de proteção nas laterais ficam escondidas, desse modo não
ficam sujas e não influência na estética
do telhado.

Janelas basculantes de eixo superior
abre-se em modo giratório e o seu eixo
está localizado acima da metade superior
da janela, por isso uma pessoa alta pode
ter livre acesso com a janela aberta. A
parte inferior da folha funciona semelhante a janela projectante, e a parte superior
proporciona mais luz e visibilidade.
Janela de eixo superior duet tem duas

Destinadas para a instalação na parede
vertical. Pode fazer a ligaçăo com qualquer
modelo das janelas de telhado. O uso
das janelas oscilo-batente proporcionam
luminosidade na habitação e aumentam a
visibilidade.

Janela oscilo - batente

JANELAS PARA TELHADO

FTT U8
Thermo

FPP-V U3
preSelect

VARANDA

OSCILO-BATENTE

FGH-V P2
Galeria

BDL L3
BDR L3
BVP L3

110 cm

110 cm

°

α 35

COM EIXO SUPERIOR

240 cm

PROJECTANTE-BASCULANTE

FPU-V U3
preSelect

PPP-V U3
preSelect

FYP-V U3
proSky

FDY-V U3
Duet proSky

!

novo

novo

!

madeira

madeira

madeira

alumínio/PVC

madeira

madeira

madeira

madeira

+

+

+

—

+

+

+

+

duas

duas

três

—

duas

duas

duas

duas

—

V40P

V40P

V35

V40P

V40P

V40P

—

três

uma

uma

uma

uma

uma

uma

uma

0,3 W/m2K

1,1 W/m2K

1,1 W/m2K

1,1 W/m2K

1,1 W/m2K

1,1 W/m2K

1,1 W/m2K

1,1 W/m2K

0,58W/m2K

1,3 W/m2K

1,3 W/m2K

1,3 W/m2K

1,3 W/m2K

1,3 W/m2K

1,5 W/m2K

1,3 W/m2K

36dB

32dB

32dB

31dB

32dB

32dB

35dB

37dB

+

+

+

+

+

+

+

—

elegante

elegante

elegante

elegante branco

elegante

elegante

elegante

elegante slim

—

+

+

+

+

+

—

—

4

3

3

3

3

3

3

2

15-70o

15-55o (85o)

15-55o (85o)

15-55o (85o)

20-65o

25-65o

35-55o

15-55o
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JANELA EM
MADEIRA COM
ENTRADA DE AR V10

FTS-V Z1

STANDARD

JANELA BASCULANTE
Janelas basculantes de base, providas de dobradiças colocadas a meia altura da folha móvel. Fácil utilização
da janela, graças ao manípulo instalado na parte inferior da folha móvel. O manípulo permite, para além do
mecanismo de bloqueio, 2 posições de ventilação entreaberta. A FTS-V Z1 possui uma entrada de ar regulável
V10 de pequeno caudal. Um trinco de segurança permite bloquear a folha móvel a 180º, para uma limpeza
simples do vidro externo.

Vidro Z1 - Vidro externo
temperado. Espaço entre
os vidros preenchido com
gás raro.

Entrada de ar V10

Pinho silvestre de primeira
qualidade, lamelado colado,
impregnado por vácuo

Madeira revestida com verniz
acrílico ecológico, de resistência
elevada às intempéries e à
radiação ultravioleta

Inclinações de instalação aceites: 15-90°
Possibilidade de montar o sistema de
controlo eléctrico
Vasta gama de acessórios

Dimensões [cm]:

Código dimensional:
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55x78

55x98

66x98

66x118

78x98

78x118

78x140

94x118

94x140

114x118

114x140

134x98

46x78

46x98

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

46

48

FTS-V Z1
−
2,6 W/m²K
V10
a 9m3/h

130 cm

PARÂMETROS TÉCNICOS:
Valor janela - Uw:
Valor vidraça - Ug:
Tipo de entrada de ar:
Caudal de entrada de ar:

Janela basculante de
eixo central

www.fakro.com
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JANELA BASCULANTE
EM MADEIRA
COM ENTRADA
DE AR V40P

FTP-V U3
FTU-V U3
JANELA EM MADEIRA
REVESTIDA COM
POLIURETANO COM
ENTRADA DE AR V40P

pROFI

JANELAS BASCULANTES
Janela basculante, numa versão mais sofisticada, com dobradiças colocadas a meia altura da folha móvel.
Fácil utilização da janela, graças ao manípulo instalado na parte inferior da folha móvel. O manípulo permite,
para além do mecanismo de bloqueio, 2 posições de ventilação entreaberta.
Equipada com uma entrada de ar auto-regulável V40P de grande caudal, que deixa entrar uma quantidade
suficiente de ar fresco numa divisão. A entrada de ar V40P garante um ambiente interno saudável, bem como
a poupança de energia calorífica. As janelas com entrada de ar V40P satisfazem os requisitos das normas de
ventilação que se encontram em vigor. Um trinco de segurança permite bloquear a folha móvel a 180º, para
uma limpeza simples do vidro externo.
FTP-V U3

FTU-V U3

FTP-V U3, FTU-V U3

Vidro Termo Isolante U3 - Vidro
externo temperado, vidro interno
float ou laminado com uma camada
de baixa emissividade, ligados por
um espaçador TGI. Espaço entre os
vidros preenchido com gás raro.

Entrada de ar auto-regulável
V40P

FTU-V U3

FTP-V U3

Manípulo Elegante com micro
-abertura

Resistência anti–assalto
reforçada

Madera de pino de primera
calidad laminada e impregnada
al vacío

Madeira revestida com três camadas
de poliuretano, branco, resistente à
humidade e de elevada resistência às
intempéries e à radiação ultravioleta
Madeira revestida com duas camadas
de verniz acrílico ecológico, de elevada
resistência às intempéries e à radiação
ultravioleta

Inclinações de instalação aceites: 15-90°
Possibilidade de montar o sistema de
controlo eléctrico
Vasta gama de acessórios

Dimensões [cm]:

Código dimensional:
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55x78

55x98

66x98

66x118

78x98

78x118

78x140

94x118

94x140

114x118

114x140

134x98

114x66

94x60

94x160

134x140

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

19

34

80

17

FTU-V U3
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
a 52 m3/h

FTP-V U3
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
a 52 m3/h

130 cm

PARÂMETROS TÉCNICOS:
Valor janela - Uw:
Valor vidraça - Ug:
Tipo de entrada de ar:
Caudal de entrada de ar:

Janela basculante de eixo
central

www.fakro.com
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JANELA BASCUL ANTE
EM MADEIRA,
ELÉCTRICA,
COM ENTRADA
DE AR V40P

FTP-V U3
Electro

FTU-V U3
Electro

JANELA EM MADEIRA
COM ENTRADA
DE AR V40P
REVESTIDA COM
POLIURETANO
COM COMANDO
ELÉTRICO

Electro

JANELAS BASCULANTES
Janela basculante, equipada com um dispositivo eléctrico (unidade central, servomotor e comando), possibilitando
accionar à distância a abertura e o fecho da janela, assim como accionar os acessórios. Esta é equipada com um
sensor de chuva que fecha automaticamente a janela, quando chove. Os conectores permitem a fácil instalação
de acessórios eléctricos (estores e toldos) estão instalados no aro. Equipada com uma entrada de ar auto-regulável
V40P, que deixa passar uma quantidade suficiente de ar fresco numa divisão. A entrada de ar auto-regulável
V40P assegura um ambiente interno saudável, assim como a poupança de Utilização prática da janela, graças
ao comando. É possível desligar o cabo do servomotor da folha móvel, de maneira a rodá-la para limpar o vidro
externo. Um trinco permite bloquear a folha móvel a 180º, na posição de limpeza.

FTU-V

FTP-V U3

FTP-V U3

Vidro Termo Isolante U3 - Vidro externo
temperado, vidro interno float ou laminado com
uma camada de baixa emissividade, ligados
por um espaçador TGI. Espaço entre os vidros
preenchido com gás raro.

Entrada de ar
auto-regulável V40P

Sensor de chuva

FTU-V U3

FTP-V U3

Madera de pino de primera
calidad laminada e impregnada
al vacío

Servomotor com unidade central,
accionado por meio de comando

Madeira revestida com três
camadas de poliuretano, branco,
resistente à humidade e de elevada
resistência às intempéries e à
radiação ultravioleta

Resistência anti–assalto
reforçada

Inclinações de instalação aceites: 15-90°.

Madeira revestida com duas camadas
de verniz acrílico ecológico, de elevada
resistência às intempéries e à radiação
ultravioleta

Vasta gama de acessórios

Dimensões [cm]:

Código dimensional:
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66x98

66x118

78x98

78x118

78x140

94x118

94x140

114x118

114x140

134x98

94x160

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

80

FTP-V U3Electro
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
a 52 m3/h

FTU-V U3 Electro
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
a 52 m3/h

130 cm

PARÂMETROS TÉCNICOS:
Valor janela - Uw:
Valor vidraça - Ug:
Tipo de entrada de ar:
Caudal de entrada de ar:

Janela basculante de
eixo central

www.fakro.com
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PVC

JANELAS BASCULANTES
PTP-V U3

Janela basculante com dobradiças colocadas a meia altura da folha móvel. Janela fabricada com perfis extrudidos de PVC e concebida, especialmente, para divisões com uma humidade atmosférica elevada (cozinha,
casa de banho). Janela também disponível em madeira compensada com cor carvalho dourado.
Fácil utilização da janela, graças ao manípulo situado na parte inferior da folha móvel. O manípulo permite,
para além do mecanismo de bloqueio, 2 posições de ventilação entreaberta.
As janelas PTP-V e PTP-V EPG são equipadas com uma entrada de ar regulável de elevado desempenho V35.
As janelas PTP e PTP EPG não têm entrada de ar.
Um trinco permite bloquear a folha móvel a 180º, para uma limpeza simples do vidro externo.

JANELA EM PVC
COM ENTRADA
DE AR V35
PI

PTP-V
PTP-V U3

GO

Entrada de ar V35

Vidro Termo Isolante U3 - Vidro externo
temperado, vidro interno float ou laminado com
uma camada de baixa emissividade, ligados
por um espaçador TGI. Espaço entre os vidros
preenchido com gás raro.

Perfis extrudidos de PVC, de cor branca, reforçados
no interior com perfis em aço. O material a partir do
qual ela foi fabricada não absorve a humidade, dura
e resiste à corrosão.

Resistência anti–assalto
reforçada
Manípulo Elegante
Manípulo elegante com
Manípulo elegante
branco com micro-abertura micro-abertura
com micro-abertura
janela PVC em cor carvalho janela PVC em cor pinho
Inclinações de instalação aceites: 15-90°
dourado
Possibilidade de montar o sistema de
controlo eléctrico
Vasta gama de acessórios

Dimensões [cm]:

Código dimensional:
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55x78

55x98

66x98

66x118

78x98

78x118

78x140

94x118

94x140

114x118

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

PTP-V U3
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V35
a 43 m3/h

130 cm

PARÂMETROS TÉCNICOS:
Valor janela - Uw:
Valor vidraça - Ug:
Tipo de entrada de ar:
Caudal de entrada de ar:

Janela basculante de
eixo central

www.fakro.com

15

Thermo

JANELA BASCULANTE COM EIXO
ACIMA DO CENTRO

Janela
em madera

A janela basculante FTT Thermo foram projectadas para a economia energética e passiva. O pacote de vidros assentados são especialmente projectados para o caixilho. Possui um expândido perfil de madeira em comparação
com a janela padrão. Esta construção minimiza o fenómeno da formação de pontos quentes e proporcionam um
melhor isolamento térmico das janelas. FTT Thermo é uma janela basculante com a dobradiça colocada acima da
metade da altura da janela, graças à sua construção uma pessoa alta pode ficar confortavelmente abaixo da janela
aberta. O design especial ampliou o caixilho da janela e também com quádruplos e sistema de vedação .
Confortável serviço com a ajuda da maçaneta colocada na parte inferior do caixilho, a maçaneta possui dois pontos de travamento. Uma maneira fácil de lavar os vidros exteriores e instalar toldos graças ao ferrolho de bloqueio
do caixilho em 180°.
A Janela FTT U8, equipada com três câmaras de ar no pacote de vidros U8, entregues e instalados juntamente com o rufo EHV-AT Thermo, caracterizam-se por um coeficiente de Uw = 0,58 W/m²K.
A janela FTT U6 é equipada com uma dupla câmara de ar no pacote de vidros U6. Esta janela pode ser equipada
com quaisquer rufos de vedação FAKRO. A janela FTT U6 tem um coeficiente de Uw= 0,81 W/m²K.

FTT U6
FTT
U8
Thermo
NOVO

cado
me r

erm

Th

do

da

e ne r gé t i c a

T

m

la

ai s

nt

-A

In sta

A j a ne l a
ju

o

U8 Therm
o
FTT

EH
o c
o m o ru f o

V

Dupla câmara de ar no pacote de vidro
U6 é composto por três vidros.
O Vidro externo e no centro são temperados, a interno laminado (seguro) classe
P2A . O Kit tem duas camadas de baixa
emissão e um espaçador quente TGI.
O espaço entre os vidros são preenchidos
com gás raro-Árgon. Este pacote de vidro
caracterizam-se por um bom parâmetro
térmico Ug=0,5 W/m²K.
Sistema de travamento
Três câmaras de ar no pacote de vidros
U8 é composto por quatro vidros.
Este conjunto tem três camadas de baixa
emissão e um espaçador TGI. Entre os três
espaços dos vidros estão preenchidos com
gás raro - Crípton.
Tal estrutura do pacote de vidros permite
a obtenção de um excelente parâmetro
térmico Ug=0,3 W/m²K.

Quádruplo sistema de vedação

Resistência anti–assalto
reforçada

Pinho silvestre de primeira
qualidade, lamelado impregnado por vácuo

Inclinações de instalação aceites: 15-70°

Madeira revestida com duas
camadas de verniz acrílico
ecológico, de elevada
resistência às intempéres e
à radiação ultravioleta

Possibilidade de montar o sistema de
controlo eléctrico
Vasta gama de acessórios

Dimensões [cm]:

Código dimensional:
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55x98

66x98

66x118

78x98

78x118

78x140

94x118

94x140

114x118

114x140

134x98

94x160

134x140

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

80
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A Janela U8 FTT Thermo está disponível em três tamanhos 06, 07 e 09.

PARÂMETROS TÉCNICOS:
Valor janela - Uw:
Valor vidraça - Ug:
Tipo de entrada de ar:
Caudal de entrada de ar:

FTT U6 Thermo
0,81 W/m²K
0,5 W/m²K
-

FTT U8 Thermo
0,58 W/m²K
0,3 W/m²K
-

janela basculante com eixo
acima do centro

www.fakro.com
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JANELA EM MADEIRA
COM ENTRADA
DE AR V40P

FYP-V U3
NOVO

proSky

JANELAS BASCULANTES DE EIXO SUPERIOR
Janela basculante de eixo superior, oferecendo uma grande superfície envidraçada pela sua forma alongada.
Este sistema de janela oferece vantagens únicas de lógia:
1. Forma alongada da janela, oferecendo uma maior superfície envidraçada, assim como um máximo de luz e visibilidade.
2. Livre acesso até à janela pelo eixo superior, oferecendo um efeito de lógia semelhante ao efeito oferecido pelas janelas
projectantes.
3. A parte superior da janela oferece mais luminosidade. Não é necessário colocar duas janelas sobrepostas para obter
este mesmo efeito.
4. A única janela de telhado presente no mercado, que pode ser instalada num telhado com uma inclinação entre 39° e
43° e que satisfaz os requisitos da norma DIN 5034-1, exigindo uma altura de instalação da travessa inferior a 95 cm do
nível do chão e uma altura de instalação da travessa superior a, pelo menos, 220 cm do nível do chão.
Fácil utilização da janela, graças ao manípulo instalado na parte inferior da folha móvel. O manípulo permite, para além
do mecanismo de bloqueio, 2 posições de ventilação entreaberta. Equipada com entradas de ar auto-reguláveis V40P de
grande caudal, esta deixa entrar uma quantidade suficiente de ar fresco numa divisão.Um trinco de segurança permite
bloquear a folha móvel a 160°, para uma limpeza simples do vidro externo.
*Norma em vigor apenas no mercado alemão

FYP-V U3

Vidro Termo Isolante U3 - Vidro externo
temperado, vidro interno float ou laminado com
uma camada de baixa emissividade, ligados
por um espaçador TGI. Espaço entre os vidros
preenchido com gás raro.

Entrada de ar auto-regulável V40P

Manípulo Elegante branco
com micro-abertura

Pinho silvestre de primeira qualidade,
lamelado colado, impregnado por
vácuo

Resistência anti–assalto
reforçada

Inclinações de instalação aceites: 20-65°.
Madeira revestida com duas camadas
de verniz acrílico ecológico, de elevada
resistência às intempéries e à radiação
ultravioleta

Possibilidade de montar o sistema de
controlo eléctrico
Vasta gama de acessórios

Dimensões
Dimensões[cm]
[cm]::

Código
Códigodimensional:
dimensional:
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55x78
78x140 55x98
78x160 66x98
78x180 66x118
94x140 78x98
94x160 78x118
94x180 78x140

0107

02 13

03 40

04 09

05 80

06 41

07

94x118

94x140

114x118

114x140

134x98

08

09

10

11

12

46x78 46x98

46

48

FYP-V U3
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
a 52 m3/h

110 cm

240 cm

PARÂMETROS TÉCNICOS:
Valor janela - Uw:
Valor vidraça - Ug:
Tipo de entrada de ar:
Caudal de entrada de ar:

Janela basculante
de eixo superior

www.fakro.com

19

Duet proSky

JANELA EM MADEIRA
COM ENTRADA
DE AR V40P

FDY-V U3
NOVO

JANELAS BASCULANTES DE EIXO
SUPERIOR DUET (COM VIDRAÇA INFERIOR)
Duas folhas da janela são instaladas num único aro. A folha superior abre-se rodando num eixo superior, o
que oferece um efeito de lógia semelhante ao efeito oferecido pelas janelas projectantes. Não se consegue
abrir a folha inferior. A forma alongada da janela oferece uma maior superfície envidraçada e um máximo
de luz e visibilidade. A parte inferior da janela oferece mais luminosidade. Não é necessário colocar 2 janelas
em combinação vertical sobreposta para obter este mesmo efeito. Esta janela de telhado, instalada num
telhado com uma inclinação entre 39 à 43°, satisfaz os requisitos da norma DIN 5034-1, exigindo uma altura de
instalação da travessa inferior a 95 cm do nível do chão e uma altura de instalação da travessa superior a, pelo
menos, 220 cm do nível do chão. Fácil utilização da janela, graças ao manípulo instalado na parte inferior da
folha móvel. O manípulo permite, para além do mecanismo de bloqueio, 2 posições de ventilação entreaberta.
Equipada com entradas de ar auto-reguláveis V40P de grande caudal, esta deixa entrar uma quantidade
suficiente de ar fresco numa divisão. Um trinco de segurança permite bloquear a folha móvel a 160º, para uma
limpeza simples do vidro externo.
*Norma em vigor apenas no mercado alemão

FDY-V U3

Vidro Termo Isolante U3 - Vidro externo
temperado, vidro interno float ou laminado com
uma camada de baixa emissividade, ligados
por um espaçador TGI. Espaço entre os vidros
preenchido com gás raro.

Entrada de ar auto-regulável V40P

Manípulo Elegante branco
com micro-abertura

Pinho silvestre de primeira qualidade,
lamelado colado, impregnado por
vácuo

Resistência anti–assalto
reforçada

Madeira revestida com duas camadas de verniz
acrílico ecológico, de elevada resistência às
intempéries e à radiação ultravioleta

Inclinações de instalação aceites: 25-65°.
Possibilidade de montar o sistema de
controlo eléctrico

Vidro L3 - Vidraça dupla composta por um vidro externo
temperado e um vidro interno laminado, com uma camada
de baixa emissividade, ligadas por um espaçador TGI. Espaço
entre os vidros preenchido com um gás raro

Vasta gama de acessórios

Dimensões[cm]
[cm]
Dimensões
::

Códigodimensional:
dimensional:
Código
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55x78
78x186 55x98
78x206 66x98
94x186 66x118
94x206 78x98

01CA

02 CB

03 DA

04 DB

05

78x118

78x140

94x118

94x140

114x118

114x140

134x98

06

07

08

09

10

11

12

46x78 46x98

46

48

FDY-V U3
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
a 52 m3/h

110 cm

Janela de duas folhas móveis colocadas
num único aro. A folha móvel superior
de eixo superior.

70 cm

190 cm

PARÂMETROS TÉCNICOS:
Valor janela - Uw:
Valor vidraça - Ug:
Tipo de entrada de ar:
Caudal de entrada de ar:

www.fakro.com
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JANELA EM MADEIRA

Galeria

JANELA VARANDA
FGH-V P2
Galeria
NOVO

A grande e inovadora janela de telhado, composta de duas folhas que se convertem em varanda. A folha superior é
de abertura projectante e basculante o que facilita a limpeza do vidro externo, a folha inferior abre-se até a posição
vertical, permitindo o acesso fácil na varanda. A folha superior com abertura de 0 ° a 45 ° pode ser mantida em
qualquer posição, graças ao seu mecanismo inovador.
A barreira de proteção nas laterais é integrada ao caixilho inferior e desliza ao abri-la. Quando fechada a barreira
de segurança fica escondida na janela e não são visíveis acima da superfície do telhado. Um trinco de segurança
permite bloquear a folha móvel a 180 °, para a limpeza do vidro externo. A janela tem uma entrada de ar autoregulável V40P, que deixa passar uma quantidade suficiente de ar fresco numa divisão.

Entrada de ar auto-regulável
V40P

Vidro laminado e anti-roubo
Classe P2- composição do vidro:
vidro externo temperado, com uma
camada de fácil limpeza e vidro interno
laminado e anti-roubo classe P2
ligados por um espaçador TGI. Espaço
entre os vidros preenchido com gás
raro.

Manípulo Elegante com
micro-abertura

Pinho silvestre de primeira
qualidade, lamelado impregnado
por vácuo

Madeira revestida com duas camadas
de verniz acrílico ecológico, de elevada
resistência às intempéries e à radiação
ultravioleta
Resistência anti–assalto
reforçada

Inclinaçőes de instalação aceites: 35 – 55°
Vasta gama de acessórios

Dimensões [cm]:

22
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78x255

94x255

Vidro laminado e anti-roubo Classe P2- composição do vidro:
vidro externo temperado, com uma camada de fácil limpeza e vidro
interno laminado e anti-roubo classe P2 ligados por um espaçador TGI.
Espaço entre os vidros preenchido com gás raro.

PARÂMETROS TÉCNICOS:
Valor janela - Uw:
Valor vidraça - Ug:
Tipo de entrada de ar:

FGH-V P2 Galeria
1,5 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P

www.fakro.com
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JANELA EM MADEIRA
COM ENTRADA
DE AR V40P

JANELAS PROJECTANTES E BASCULANTES
Existem duas formas distintas de abrir a folha móvel: por projecção e por rotação. Abertura das janelas
projectantes é de 0° a 35° e a abertura das janelas basculantes, num eixo central, é até 180º. Sistema inovador
de ferragens que proporciona uma utilização segura da folha móvel, para a abertura das janelas projectantes
e basculantes. O dispositivo preSelect® instalado a meia altura do aro permite alterar o modo de abertura.
Torna-se acessível após a abertura da folha móvel.
Utilização prática da janela, graças ao manípulo instalado na parte inferior da folha móvel. O manípulo
permite, para além do mecanismo de bloqueio, 2 posições de ventilação entreaberta.
As janelas FPP-V e FPU-V são equipadas com uma entrada de ar auto-regulável V40P de grande caudal,
que deixa entrar uma quantidade suficiente de ar fresco numa divisão. A entrada de ar V40P assegura um
ambiente interno saudável, assim como a poupança de energia calorífica.
Um trinco permite bloquear o batente a 180º, para uma limpeza simples do vidro externo.

FPP-V U3
FPU-V U3
JANELA EM MADEIRA
REVESTIDA COM
POLIURETANO COM
ENTRADA DE AR V40P

FPP-V

FPU-V

FPP-V U3
Vidro Termo Isolante U3 - Vidro externo
temperado, vidro interno float ou laminado
com uma camada de baixa emissividade,
ligados por um espaçador TGI. Espaço entre
os vidros preenchido com gás raro.

FPP-V

Rejilla de ventilación
automática V40P

FPP-V U3

FPU-V

A patilha preSelect®

Manípulo Elegante
com micro-abertura

FPU-V

Resistência anti–assalto
reforçada

Inclinações de instalação aceites: 15-55°.

Madeira revestida com três camadas de poliuretano, branco,
resistente à humidade e de
elevada resistência às intempéries e à radiação ultravioleta

Possibilidade de montar o sistema de
controlo eléctrico
Vasta gama de acessórios

Dimensões [cm]:

Código dimensional:
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FPP-V U3

Pinho silvestre de primeira
qualidade, lamelado colado, impregnado por vácuo

Madeira revestida com duas camadas
de verniz acrílico ecológico,
de elevada resistência às intempéries
e à radiação ultravioleta

55x98

66x98

66x118

78x98

78x118

78x140

94x118

94x140

114x118

114x140

134x98

94x160

134x140

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

80

17

FPP-V U3
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
a 52 m3/h

FPU-V U3 preSelect®
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V40P
a 52 m3/h

5°

α3

110 cm

PARÂMETROS TÉCNICOS:
Valor janela - Uw:
Valor vidraça - Ug:
Tipo de entrada de ar:
Caudal de entrada de ar:

Janela projectante e basculante
comduas funções distintas de abertura:
por projecção e por rotação.

www.fakro.com
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PVC

JANELAS PROJECTANTES E BASCULANTES
PPP-V U3
JANELA EM PVC
COM ENTRADA
DE AR V35
PI

Existem duas formas distintas de abrir a folha móvel: por projecção e por rotação. Abertura das janelas
projectantes é de 0° a 35° e a abertura das janelas basculantes, num eixo central, é até 180º. Sistema
inovador de ferragens que proporciona uma utilização segura da folha móvel, para a abertura das
janelas projectantes e basculantes. O dispositivo preSelect® instalado a meia altura do aro permite alterar
o modo de abertura. Torna-se acessível após a abertura da folha móvel.
Janela também disponível em madeira compensada com cor carvalho dourado.
Utilização cómoda da janela, graças ao manípulo instalado na parte inferior da folha móvel.
O manípulo permite, para além do mecanismo de bloqueio, 2 posições de ventilação entreaberta.
As janelas em PVC são equipadas com uma entrada de ar V35 de elevado desempenho. A entrada de ar
V35 assegura um ambiente interno saudável, assim como a poupança de energia calorífica.
Um trinco permite bloquear o batentea 180º, para uma limpeza simples do vidro externo.
Vidro Termo Isolante U3
- Vidro externo temperado,
vidro interno float ou laminado
com uma camada de baixa
emissividade, ligados por um
espaçador TGI. Espaço entre os
vidros preenchido com gás raro.

GO

Entrada de ar
V35

A patilha preSelect®

Más resistencia a la
intrusión.

Manípulo Elegante branco
com micro-abertura

Inclinações de instalação aceites: 15-55°

Manípulo elegante
com micro-abertura
janela PVC em cor
carvalho dourado

Possibilidade de montar o sistema de
controlo eléctrico
Vasta gama de acessórios

Dimensões [cm]:

Código dimensional:
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55x98

66x98

66x118

78x98

78x118

78x140

94x118

94x140

02

03

04

05

06

07

08

09

Manípulo elegante
com micro-abertura
janela PVC em cor pinho

Perfis extrudidos de PVC, de cor branca,
reforçados no interior com perfis em
aço. O material a partir do qual ela foi
fabricada não absorve a humidade,
dura e resiste à corrosão.

PPP-V U3
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K
V35
a 43m³/h

5°

α3

110 cm

PARÂMETROS TÉCNICOS:
Valor janela - Uw:
Valor vidraça - Ug:
Tipo de entrada de ar:
Caudal de entrada de ar:

Janela projectante e basculante
comduas funções distintas de abertura:
por projecção e por rotação.

www.fakro.com
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JANELA EM MADEIRA OSCILO-BATENTE

JANELA EM MADEIRA
FIXA

Janelas a serem instaladas nos peitoris, equipadas com ferragens para armações verticais e com um manípulo
de design aperfeiçoado e arrojado.
A vidraça de ângulo BDL oscilo-batente tem uma abertura de 11 cm ou de 90º. Realizam-se os dois modos de
abertura com um único manípulo, instalado na parte lateral da folha móvel. Fecha-se a janela por meio de uma
chave entregue na versão standard. Abre-se do lado direito BDR L3 ou do lado esquerdo BDL L3.
A vidraça de ângulo BVP L3 projectante tem uma abertura de 11 cm com o manípulo instalado na parte
superior da folha móvel. É possível encomendar um manípulo com um trinco de segurança.
A vidraça de ângulo BXP L3 é fixa.

BDL L3
BDR L3
BVP L3
BXP L3
JANELA EM MADEIRA
PROJECTANTE

BD_ L3, BVP L3, BXP L3

JANELAS VIDRAÇA
DE ÂNGULO

Vidro de seguranca L3 - Vidraça dupla composta por um vidro externo temperado e um vidro interno laminado, com uma
camada de baixa emissividade, ligadas por um espaçador TGI.
Espaço entre os vidros preenchido com um gás raro

BD_ L3

BDL L3

BD_ L3 manípulo situado na parte lateral da folha móvel
BVP L3 manípulo situado na parte superior da folha móvel
Pinho silvestre de primeira
qualidade, lamelado colado,
impregnado por vácuo
Madeira revestida com duas camadas de verniz acrílico ecológico, de
elevada resistência às intempéries
e à radiação ultravioleta

Inclinações de instalação aceites: 15-55°.

Vasta gama de acessórios

Dimensões:
Dimensões [cm]:

Código dimensional:
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BD_ L3
BVP L3
BXP L3
55x78

01

78х60
78х60
78х60
55x98

94х60
94х60
66x98

114х60
114х60
66x118

134х60
134х60
78x98

78х75
78х75
78х75
78x118

94х75
94х75
94х75
78x140

114х75
114х75
94x118

0233

03 34

04 35

0536

0681

85
07

8908

78х95
134х75
78х95
134х75
94x140 78х95

93 09

82

94х95
94х95
94х95
114x118

1086

114х95
114х95
134х95
114х95
114x140 134х95

9011

94

134x98

12

46x78 46x98

46

48

PARÂMETROS TÉCNICOS:
Valor janela - Uw:
Valor vidraça - Ug:

BD_ L3
BVP L3
1,3 W/m²K 1,3 W/m²K
1,1 W/m²K 1,1 W/m²K

BXP L3
1,3 W/m²K
1,1 W/m²K

Vitraça de ângulo para prolongar a janela
de telhado na fachada

www.fakro.com
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TÚnel DE LUZ
COM TUBO
FLEXÍVEL

SLT
SRT
TÚnel DE LUZ
COM TUBO
RÍGIDO

TÚnel DE LUZ
Estes túneis de luz garantem um fornecimento de luz natural no interior do edifício, mesmo nas
divisões onde a instalação de janelas de telhado ou verticais é impossível, tais como em casas de banho,
vestiários, corredores, escadas ou caves.
A luz natural do dia é captada numa cúpula instalada no telhado, para ser depois transportada através
de um tubo. As paredes do tubo reflectem os raios do sol que são orientados para baixo, até chegar ao
difusor de fluxo luminoso. Integrado no tecto, o difusor propaga uniformemente a luz, fornecendo uma
iluminação suplementar numa divisão.
Estes túneis de luz podem, também, ser utilizados à tarde e à noite por ser possível instalar uma
iluminação eléctrica no tubo.

SRT

cúpula

SRT tubo curvo
SLT

SRT

SLT tubo reflector de
luz flexible

SRT tubo reflector de
luz rígido
difusor no tecto

Inclinações de instalação aceites: 15-60°

Dimensões
Dimensões
[cm]:

SLT

Código dimensional:
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350
55x78

55x98

550
66x98

66x118

78x98

78x118

78x140

250
94x118

350
94x140

114x118

114x140

134x98
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Túnel de luz a instalar
nos telhados
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OUTRAS JANELAS
A FAKRO dá grande importância aos seus clientes e efectua todo o tipo de encomenda. Na nossa
gama de produtos, ainda oferecemos muitas outras janelas de telhado.
A janela FTP/D EPG é instalada para combinações verticais, por baixo ou por cima de uma janela
de telhado standard, seja qual for o tipo de construção, e a “extensão” é instalada para baixo.
A janela de saída de emergência FEL é uma janela de
construção projectante e basculante. A sua dimensão e a
possibilidade de rodar a folha móvel num ângulo de 68º
proporciona um fácil acesso à janela e uma vista nítida do
exterior.
As janelas com um colunelo vertical destinam-se aos edifícios
antigos e monumentos. Caracterizam-se por terem uma barra
vertical no meio da janela, uma chapa metálica e um rufo
preto, de tom semelhante ao da cor RAL 9005. Adaptam-se
à arquitectura clássica. A utilização destas janelas permite
conservar o carácter específico e monumental do edifício. Existe
um um colunelo vertical nas janelas basculantes, projectantes e
basculantes e nas janelas de saída de emergência.
A janela em arco FCS é um produto específico, concebido e fabricado mediante encomenda. O
ângulo do arco adapta-se à forma do telhado, para integrar-se perfeitamente na cobertura, criando
um conjunto original e moderno. As armações do aro e da folha móvel são arqueadas e equipadas
com uma vidraça dupla compatível. A chapa metálica deve também respeitar a forma arredondada
do telhado. A janela abre-se por rotação, com um manípulo instalado na parte inferior da folha móvel.
A concepção e realização desta janela exigem uma capacidade técnica elevada para satisfazer as
necessidades mais específicas dos clientes.

SOLUÇÕES NÃO STANDARD
Formas não standard
As janelas da FAKRO podem ter qualquer forma desejada pelo cliente.
Vidraças não standard
A empresa FAKRO fabrica diferentes tipos de vidraças para estas janelas de telhado, tais como: vidraças
supra termo-isolantes, com protecção solar EPG, com isolamento acústico, com resistência anti-assalto
classe P4, absorventes, translúcidas, anti-reflexo, de limpeza automática e estampadas.
Chapa metálica não standard
Com o intuito de satisfazer o cliente, a chapa metálica externa e os rufos escolhidos por nós existem
apenas em alumínio, cobre (CU) e zincotitânio (TC). A chapa metálica, assim como os rufos podem ser
pintados em qualquer cor presente na gama RAL.
Más resistencia a la
intrusión.

Inclinações de instalação aceites: 15-90°
Possibilidade de montar o sistema de
controlo eléctrico
Vasta gama de acessórios

Dimensões [cm]:

Código dimensional:
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RUFOS
O rufo é essencial para uma instalação
correcta das janelas de telhado.
Os detalhes de grande precisão
garantem uma montagem duradoura e
estanque da janela no telhado.
O rufo ecoa a água da chuva e da neve,
protegendo também a janela do vento.
Devido à diversidade de coberturas
de telhado existentes, os rufos para
as janelas de telhado da FAKRO são
divididos em grupos, em função da sua
finalidade e da cobertura do telhado.
Todos os rufos standard são fabricados
com chapa em alumínio, revestida com
verniz poliéster, de cor RAL 7022, que
combina na perfeição com as cores
tradicionais da maioria das coberturas
de telhado.

Os diferentes tipos de rufos correspondem aos diferentes tipos de coberturas.
Os rufos standard destinam-se às montagens nas coberturas mais convencionais:
- rufo EL para coberturas lisas até 10 mm;
- rufo EZ para coberturas onduladas até 45 mm;
- rufo EH para coberturas de forte relevo até 90 mm.
A FAKRO também oferece rufos suplementares para as coberturas menos convencionais:
- rufos ES e EG para telha fina;
- rufos EE para chapa lisa;
- rufo com isolamento térmico EHV-AT Thermo;
- rufo E_A que permite alterar o ângulo de montagem da janela no telhado.
Para além disso, a FAKRO oferece rufos para combinações: para vidraças de ângulo, de revestimento da trave da
cumeeira ou para mansarda.

MÓDULOS PARA
COMBINAÇÃO
O sistema modular de combinação é uma solução
concretizada com rufos e que permite combinar
janelas em grupos horizontais, verticais ou em bloco. O
espaçamento entre as janelas de combinação vertical e
horizontal, numa versão standard, é de 10 cm. O sistema
modular de combinação da FAKRO é composto por sete
módulos, que permitem realizar cada tipo de combinação
existente.
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ACESSÓRIOS
Para assegurar o conforto e aumentar o encanto das águas furtadas enquanto habitação, a FAKRO
concebeu uma vasta colecção de acessórios originais que complementam a instalação das janelas de
telhado. A imensa disponibilidade de cores e de concepções permitir-lhe-ão combinar funcionalidade
com estética, e integrá-los na decoração de interiores mais sofisticada.
Os acessórios de protecção solar foram concebidos de maneira a evitar a radiação solar que incide
directamente na vridraça, e graças a ela
mantém-se um ambiente interno mais
fresco nos meses de mais calor.
Para além de proteger a habitação das
perdas de calor durante o inverno, o estore
externo proporciona uma segurança
adicional e permite escurecer a casa a
qualquer hora do dia.
Os estores internos facilitam o controlo
da iluminação interna e adaptam-se às
necessidades relacionadas com o tipo de
habitação: quartos, cozinhas, salas de estar...
etc. De modo a facilitar o uso das janelas e
dos respectivos acessórios que se encontram
em locais elevados, dispomos de acessórios
de controlo remoto.

DECORAÇÃO DE INTERIORES
O Estore Veneziano AJP permite controlar e regular
a entrada assim como a intensidade da luz natural,
consoante a orientação das lamelas em alumínio,
obtendo assim ambientes decorativos e protegidos
da radiação solar directa. As guias laterais fixam
apropriadamente as lamelas mesmo com a janela
aberta. Um mecanismo lateral deslizante permite
determinar a orientação das lamelas até alcançar a
posição adequada.
Disponível numa ampla variedade de cores:
Grupo I: Branco
Grupo II: 29 cores
I
140

II
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141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

O estore interno ARP facilita o utilizador na decoração das habitações com um elemento que
proporciona uma luz filtrada e uma utilização cómoda e simples do seu próprio mecanismo.
Este dispõe de uma vasta gama de cores e de
concepções que se enquadram na estética da
habitação. As guias laterais em alumínio preservam
a tensão do tecido e permitem manter o estore na
posição desejada.
O estore ARP encontra-se disponível na versão manual
e eléctrica, sendo possível mesmo assim abrir e fechar o
estore por meio de uma vara universal.
Grupo I: 41 cores translúcidas
Grupo II: 13 cores

I

II

001

007

002

006

240

241

015

011

242

218

203

008

243

244

219

009

245

246

247

010

248

222

005

249

204

250

012

004

014

223

251

003

217

252

253

221

013

016

254

216

220

036

212

213

214

215

224

209

210

029

028

039

038

044

O estore ocultante ARF permite escurecer a habitação a qualquer hora do dia. As guias laterais em
alumínio ocultam as bordas do tecido e impedem a entrada de luz lateral. Uma junta de borracha
inferior garante a ocultação do perímetro, enquanto o
revestimento externo do tecido reflecte a radiação solar
e impede a transmissão de luz. O estore pode manterse na posição desejada. Indicado especialmente para
quartos, recomendamos a sua instalação juntamente
com uma protecção solar adicional (toldos) em janelas
viradas para sul.
Grupo I: Azul (051) e Bege (052).
Grupo II: 23 cores lisas.
Grupo III: 8 cores estampadas.

I
051

052

055

053

227

231

256

257

054

258

057

259

260

261

056

232

262

058

059

233

263

264

055

265

226

234

235

236

237

238

239

N51

N52

II

III
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O Estore Plissado APS é um elemento decorativo elegante e único. Este proporciona uma luz suave
e filtrada, e cria efeitos luminosos originais. O plissado do tecido mantém uma forma inalterável.
O estore desliza através de guias em alumínio branco,
ocultando as bordas do tecido e mantendo o estore em
qualquer posição.
Grupo I: disponível em 9 cores translúcidas
Grupo II: disponível em 4 cores opacas

I
II

071

073

074

072

080

081

083

082

079

075

076

077

078

O mosquiteiro AMS é o único acessório que é instalado no caixilho e não directamente na janela.
Fabricado com rede em fibra de vidro e equipado com guias em alumínio branco, este é instalado nos
caixilhos internos da janela. O mosquiteiro AMS protege
a casa dos mosquitos e de outros insectos quando a
janela está aberta.
O mosquiteiro pode ser instalado em qualquer modelo
de janela com abertura.
Características:
protecção contra mosquitos e outros insectos,
escurecimento mínimo da habitação.

36
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PROTECÇÃO SOLAR EXTERNA
Os toldos externos AMZ adaptam-se às janelas de telhado basculantes do tipo FT. Evitam a radiação
solar que incide directamente na janela, reduzindo o aquecimento da superfície envidraçada e a
transmissão do calor no interior da habitação. Fabricados em tecido resistente às intempéries, estes
são instalados em cima da janela, não afectando a área de iluminação quando estão abertos. Ao
utilizar um tecido mais largo, mais facilmente a habitação se torna escura inclusive quando a janela
se encontra aberta. O toldo é instalado e manuseado
a partir do interior, manualmente ou por meio de uma
vara.
Grupo I: Disponível em 4 cores.
		
Tecido de rede, com 10% de transmissão de luz.
Grupo II: Disponível em 2 cores.
		
Tecido apertado, com 1% de transmissão de luz.
I
089

090

092

093

091

094

II

O estore externo ARZ (para janelas basculantes FT e janelas FPP) é fabricado em alumínio protegido
com uma camada de poliéster. As lamelas deslizam suavemente pelas guias laterais, que são revestidas
de poliuretano para atenuar o ruído exterior, e a sua junção garante o escurecimento no interior da
habitação. O dintel oculta o eixo do estore e a sua estrutura não afecta a superfície de iluminação,
quando este está aberto, nem limita as funções da janela.
Daí resulta o elemento idóneo para completar a
instalação da janela de telhado FAKRO.
Num único elemento, o estore externo proporciona
protecção solar, escurecimento, segurança suplementar,
economia de energia e isolamento acústico.
Pode accionar-se manualmente por meio de uma
manivela (ARZ-H) ou electricamente através de um
botão ou de um comando à distância (ARZ-E, ARZ Solar).

101

102

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO
Os acessórios de instalação da Fakro garantem uma melhor
junção da janela com o telhado. A utilização de rufos, elementos
impermeáveis e permeáveis ao vapor, assegura a protecção
completa das janelas de telhado da Fakro. O uso de acessórios
de origem Fakro permite utilizar as janelas de telhado, de forma
segura e confortável, durante muitos anos. Estes diminuem
também os riscos das pontes térmicas e ecoam a condensação de
vapor de água.
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ACESSÓRIOS MANUAIS DE CONTROLO
REMOTO
A VARA TELESCÓPICA
A vara telescópica ZST facilita o utilizador no manuseamento dos acessórios instalados em janelas que
se encontram em locais elevados. Com ela podemos alcançar, fechar e/ou abrir os estores venezianos
AJP, os estores ocultantes ARF e os estores decorativos ARP. A vara ZST permite também abrir e fechar
a janela manualmente.
O comprimento da vara é de 119 cm, embora possa estenderse até 134, 162, 190 e 218 cm. Além disso, é possível alcançar
comprimentos máximos de 246, 274, 302 e 330 cm, graças a
uma extensão suplementar ZSP.
Para manusear os toldos externos AMZ, a vara telescópica ZSZ
é fabricada em alumínio, tendo uma forma circular e tendo na
extremidade um gancho em plástico, graças ao qual é possível
manusear os toldos externos colocados nas janelas para
telhados de difícil acesso. A medida standard da vara é de 150 cm.
O TRINCO ZBL
O trinco ZBL para janelas de telhado encontra-se disponível em branco e
a sua principal função é a de prevenir aberturas acidentais das janelas de
telhado FAKRO. Este é instalado na folha da janela, mais concretamente,
na parte inferior esquerda. Uma vez introduzida na fechadura, basta um
ligeiro movimento da chave para impossibilitar a abertura da janela.
O trinco ZBL pode ser instalado em todos os modelos e em todas as
dimensões disponíveis de janelas de telhado FAKRO.

SISTEMAS ELÉCTRICOS
Os Sistemas Eléctricos, para o accionamento à distância
de janelas e acessórios de decoração e de protecção
solar FAKRO, foram concebidos para desfrutar de forma
mais cómoda as águas furtadas e descobrir todo o
conforto proporcionado pela motorização.
Ao carregar apenas num botão situado no interruptor ou
num comando à distância, poderá controlar e centralizar
o movimento das janelas e dos estores; para ventilar,
escurecer ou iluminar a habitação. Estes ainda permitem
programar o fecho das janelas FAKRO antes de chover
ou de aparecerem ventos fortes. Os automatismos
FAKRO oferecem um sistema flexível que se adapta às
necessidades da instalação e aos pedidos do utilizador, proporcionando uma
funcionalidade máxima, fiabilidade e garantia.

ESCADAS DE SÓTÃO
Existe uma vasta gama de escadas de sótão em madeira (LWK, LTK, LDK) e em aço
(LST, LWM, LSF).
Peça o nosso catálogo de escadas de sótão.

ESCALERAS
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Sede da FAKRO em Nowy Sącz

Novo canal oficial da FAKRO no YouTube.
Disponível em :
www.youtube.com/user/FakroGroup
Os canais contém todos os filmes com as instruções de instalação.
O último do mesmo também estão disponíveis em HD.
Nós convidamos você à visitar o canal, e assistir os filmes e clique em “gosto”.
Isto irá ter um impacto positivo sobre a posição dos filmes e nos motores de busca.
A empresa FAKRO também está presente no Facebook.com, a maior rede social do mundo.
Nós convidamos você à visitar o nosso perfil oficial em www.facebook.com/FakroGroup
Não deixe de clicar em “gosto” e compartilhar o conteúdo com seus amigos.
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Más resistencia a la
intrusión.

Inclinações de instalação aceites: 15-90°
Possibilidade de montar o sistema de
controlo eléctrico
Vasta gama de acessórios
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Código dimensional:
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Fakro Sp.z o.o reserva -se o direito de fazer alterações sem aviso prévio dos parâmetros técnicos e específicos dos produtos oferecidos durante a vigência deste catálogo.
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Dimensões [cm]:

