Podzimní

CASHBACK

ZÍSKE JTE ZPĚT AŽ

6 000

Kč

za nákup plastových
lem*
střešních oken s trojsk

Akce trvá od 01.09. do 31.10.2022
*vztahuje se na výrobky PPP-V U5 preSelect MAX, PTP-V U4, PTP-V U5

zasklení U4

PPP-V
preSelect MAX

PTP-V

zasklení U5

Energeticky úsporné a praktické výrobky FAKRO zajišťují nejvyšší
standard bydlení a pocit jistoty, díky kterému se doma cítíme bezpečně
a jsme optimisticky naladěni. Prostě se cítíme šťastní!
Chcete-li zažít skvělý pocit z komfortního podkroví dle Vašich představ,
kupte ekologická plastová střešní okna s trojsklem a získejte
zpět až 6 000 Kč.

Jak se zúčastnit akce?
I. Koupit energeticky úsporné a praktické výrobky FAKRO
V termínu od 01. 09. do 31. 10. 2022 kupte plastové střešní okno
FAKRO s trojsklem u distributora/prodejce/realizační firmy zapsané
v databázi firem na www.fakro.cz nebo prostřednictvím oficiálního
e-shopu FAKRO CZECH s.r.o. na shop.fakro.cz. Maximální množství
zakoupené jedním účastníkem je celkem 6 kusů výrobků zahrnutých
do akce. Uschovejte si doklad o koupi (fakturu) - jeho kopii budete
muset připojit k přihlašovacímu formuláři.

II. Vypočítat si prémii, na kterou se můžete těšit
Účastník za nákup 1 až max. 6 výrobků FAKRO zahrnutých do akce
získá zpět prémii 1 000 Kč za každý takovýto zakoupený výrobek.
Maximálně tedy může získat až 6 000 Kč.

III. Do 15. 11. 2022 vyplnit přihlašovací formulář
na www.fakro.cz
Přihláška k akci musí obsahovat:
- Přihlašovací formulář – formulář je dostupný na webové stránce
FAKRO (www.fakro.cz)
- Kopii dokladů o koupi – kopii faktury za nákup výrobků FAKRO
zahrnutých do akce, potvrzující nákup výrobků v období trvání akce
a obsahující jejich názvy a množství

IV. Počkat na ověření přihlášky
Vaše přihláška bude ověřena a o rozhodnutí o jejím schválení/odmítnutí
budete informováni e-mailem. V případě schválení Vám bude na účet
uvedený v přihlašovacím formuláři zaslána prémie.

Ekologická plastová střešní okna, vyrobena z PVC profilů obsahujících
až 63 % recyklovaného materiálu. Navíc materiály použité na výrobu
okna, jako jsou: sklo, plastové profily, hliníkové a ocelové komponenty,
lze prakticky ze 100 % znovu použít. Vícekomorové PVC profily jsou
zpevněny pozinkovanými ocelovými výztužemi, které zabraňují jejich
deformaci, a jsou vyrobeny na bázi ekologického stabilizátoru vápníku
a zinku.
Poskytují dostatek přirozeného světla v podkrovní místnosti. Díky
tomu se člověk v podkroví cítí dobře a rád tam tráví čas.
Zaručují bezpečí a klid na dlouhá léta. Okna mají dlouhou životnost
a odolávají povětrnostním vlivům. Materiál, ze kterého jsou vyrobena,
neabsorbuje vlhkost a nevyžaduje údržbu. Na zasklení se vztahuje
doživotní záruka na odolnost proti krupobití.
Omezují tepelné ztráty v zimním období, díky čemuž šetří náklady
na vytápění. Montáž společně s lemováním Thermo u oken vybavených
trojskly zlepšuje součinitel prostupu tepla až o 15 %.
Lze je instalovat v jakékoliv místnosti, např. v obývacím pokoji,
ložnici, dětském pokoji a také v místech se zvýšenou vlhkostí vzduchu
- kuchyních a koupelnách.
Jsou vhodná jak pro novou výstavbu, tak i jako okna na výměnu.
Stará střešní okna je možné vyměnit za nová bez zásahu do vnitřního
ostění. Výměna oken je tedy rychlá a jednoduchá.
Ideálně se hodí do každého interiéru. Dostupná jsou v klasické bílé
barvě a také v atraktivních dekorech: antracit nebo borovice a zlatý
dub, které se vzhledem neliší od přírodního dřeva.

NOVINKA

STŘEŠNÍ OKNA S TROJSKLEM šetří tepelnou energii, což umožňuje
snížit účty za topení. Úspory je možné zvýšit použitím těsnicího
lemování ve verzi Thermo, které dostatečně zatepluje okno zvenčí.

Podrobnosti na
www.fakro.cz

