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Český Těšín, 9.11.2017

INFORMACE 08-17

Střešní okno ve tvaru kruhu

Rozšíření nabídky střešních oken - kruhová okna FNF

Informujeme, že standardní nabídka střešních oken FAKRO byla rozšířena o kruhová okna FNF.
Jedná se o neotvíravá okna, která svým vzhledem připomínají okna do plochých střech typu F (verze
flat), a jsou vybavena specjálním trojsklem P6. Přijatý symbol: F – dřevěné okno, N – neotvíravé,
F – flat. 

Konstrukce oken umožňuje jejich montáž i ve střeše s nízkým sklonem, dokonce již od sklonu 5°.
Okna FNF lze vyrobit v atypických tvarech, jako např. kruh, lichoběžník nebo trojúhelník. 

1. Konstrukce

• Okno FNF je vybaveno speciálním trojsklem typu P6; skladba zasklení: 8H-16-4H-16-55.2.

• Dřevěný profil okna je spojením křídla a rámu – obr. 1.

• Okna FNF lze montovat pouze v jedné montážní hloubce – souvisí to s jinou konstrukcí okna 
a lemování než u běžných modelů. 

• Okno je standardně vybaveno speciálním těsnícím lemováním, které je nedílnou součástí okna.

2. Dostupnost

Okna FNF jsou vyráběna na zakázku, pod atypickým indexem RB-xxxxxx. Vzhledem k tomu, že se
jedná o specifický typ výrobku, nebudou na okna FNF založeny standardní indexy.

Termín dodání 35-40 pracovních dnů.
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3. Parametry 

• Součinitel prostupu tepla: Uw=0,97 W/m2K

• Akustické vlastnosti: Rw=40 (-1;-2) dB

• Odolnost proti nárazu: Třída 5

• Průvzdušnost: Třída 4  

• Vodotěsnost: Třída E900

4. Poznámky

• Maximální průměr kruhového okna FNF je 150 cm, minimální 80 cm. 

• Okna FNF jsou dostupná pouze s jedním typem zasklení – trojsklo P6 se součinitelem prostupu
tepla Ug=0,5 W/m2K.

• Rozsah montáže je od 5° do 60°.

• Okna FNF jsou vyráběna pouze v neotvíravé (fixní) verzi. 

Vypracoval:
Krzysztof Wilhelm 
Obchodně-technický poradce
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Obr. 1: Řez okna FNF P6
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