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Svlo mení podkrovie v pritranný 
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mocou originálnych doplnkov stre-
šných okien FAKRO.
mocou originálnych doplnkov stre-

Maľované slnkom …



Prečo ponúkame doplnky k strešným oknám? 

Vnútorná dekorácia AJP  ARS  ARP  ARF  APS
 Hlavnou úlohou interiérových doplnkov je vnútorná dekorácia. Bohatý 

výber typov a farieb nám umožňuje získať harmóniu v každom interiéri 
a rovnako nám umožňuje ľubovoľne meniť charakter podkrovia.

Ochrana pred nadmerným prehrievaním interiéru AMZ ARZ
 Najlepšiu ochranu pred možným prehrievaním umožňujú vonkajšie 

doplnky (markíza a roleta), ktoré skutočne chránia podkrovie pred preh-
rievaním počas slnečných a horúcich dní. 

Kontrola svetla  AJP  ARS  ARP  ARF  APS  AMZ ARZ
 Doplnky strešných okien nám dávajú možnosť regulácie intenzity a mno-

žstva dopadajúceho svetla. Vďaka ním môžeme získať celkové zatmenie 
v slnečný deň vo chvíľach, keď potrebujeme odpočinok. Zároveň chránia 
pred škodlivými reflexmi, napr. pri práci s počítačom. 

Ochrana pred UV žiarením AJP  ARS  ARP  ARF  APS  AMZ ARZ
 Naše doplnky umožňujú stálu ochranu pred UV žiarením, ktoré môže 

spôsobiť blednutie predmetov a materiálov nachádzajúcich sa vo vnútri 
miestnosti. 

Súkromie   AJP  ARS  ARP  ARF  APS  AMZ ARZ
 Doplnky k strešným oknám FAKRO plnia dôležitú úlohu pri ochrane 

súkromia. 

Ľahká montáž a výhodná obsluha 
  AJP  ARS  ARP  ARF  APS  AMS AMZ
 Starostlivé umiestnenie doplnkov strešných okien FAKRO umožňujú 

rýchlu a ľahkú montáž a samozrejme aj výhodnú obsluhu. Originálne 
doplnky FAKRO sú charakteristické vysokou kvalitou, moderným dizaj-
nom a estetickým výzorom.
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Ktoré doplnky sú najlepšie proti prehrievaniu miestností? 
Norma DIN 5034-1 hovorí o tom, že miestnosti by sa nemali chrániť proti 
nadmernému nahrievaniu pomocou vnútorných doplnkov, ale naopak 
pomocou vonkajších (markízy, vonkajšie rolety).
 
Ako si to predstavujeme v praxi? 
Firma FAKRO sa snaží zabezpečiť komfort svojich zákazníkov, reálne ana-
lyzuje skutočnosť ochrany pred slnečným nahrievaním pomocou rôznych 
protislnečných clôn.
Z tohoto dôvodu sme vybudovali osem rovnakých pokusných umiestnení 
našich okien, kde sme identicky skúmali účinok slnečných lúčov na rovna-
ký typ strešných okien. Experiment sme urobili pri zatvorených oknách, 
teplota bola meraná meter nad podlahou na rôznych miestach.
Na oknách boli namontované rôzne doplnky a výsledok experimentu je 
uvedený v tabuľke.

Miestnosti musia byť chránené pred prehrievaním v 
čase leta v možnej miere pomocou vonkajších doplnkov, 
ktoré odrážajú teplo, umiestnené pred okennou tabuľou. 
Nahrievanie miestností vzniká absorbciou svetelných 
lúčov cez predmety vo vnútri, ale aj cez plochy v interiéri 
(podlaha, steny). Absorbované svetelné lúče sa menia 
na ultrafialové lúče, ktoré nie sú prepúšťané cez okenné 
tabule z vnútra a bránia nežiadúcemu prehrievaniu.

chráň sa pred horúčavou …



Maximálna teplota v podkroví cez teplý slnečný deň v závislosti od použitia vybraných doplnkov 

Predstavený vyššie uvedený prieskum jednoznačne dokazuje, že von-
kajšie doplnky (roleta a markíza) lepšie chránia priestory pred možným 
prehrievaním ako vnútorné doplnky alebo protislnečné okenné tabule. 
Vonkajšie doplnky zachytávajú slnečné lúče už pred oknom, a tak zabra-
ňujú prestupu tepla dovnútra. Vnútorné doplnky v ohraničenom stupni 
chránia pred teplom a ich hlavnou úlohou je vnútorná dekorácia a regu-
lácia svetla dopadajúceho do miestnosti.

Optimálna protislnečná clona je vonkajšia markíza, berúc do 
úvahy efektívnu ochranu pred teplom, cenu a ľahkú montáž.

Vonkajšia markíza a vnútorné doplnky zamontované naraz na jednom 
strešnom okne FAKRO tvoria zostavu doplnkov spĺňajúcich najvyšší kom-
fort bývania v podkroví, ale taktiež chránia pred teplom, svetlom a de-
korujú interiér.

Vonkajšie doplnky bránia preniknutiu slnečných lúčov už pred oknom.

Pri použití vnútorných doplnkov teplo prenikajúce cez okennú tabuľu ostáva
v miestnosti.
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Žalúzie AJP, AJP-B 
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Svlo v tvojich rukách …
Žalúzia je obľúbený doplnok strešných okien, pomocou ktorého môže-
me regulovať množstvo dopadajúceho svetla do miestnosti. Zmenou 
uhla nachýlenia lamiel môžeme ovládať dopad slnečných lúčov, vďaka 
týmto vlastnostiam je žalúzia vynikajúci nástroj. 
Žalúzia chráni pred nadmerným svetlom a zároveň má skvelý dekorač-
ný efekt. Bočné hliníkové lišty umožňujú plnšie zatemnenie vnútra a 
taktiež umožňujú obrátiť krídlo, ak je žalúzia zatiahnutá.

Žalúzia je v ponuke v troch verziách ovládania:
— žalúzia AJP obsluhovaná ručne,
— žalúzia AJP-E obsluhovaná elektricky po napojení jedného z 

ovládacích zariadení FAKRO,
— žalúzia s batériou AJP-B obsluhovaná diaľkovým ovládačom.
— Elektrický mechanizmus v žalúziách AJP-E, AJP-B umožňuje iba 

ovládanie uhlu nachýlenia lamiel. V štandardnej verzii je činnosť 
žalúzie AJP-E možné iba pri zatvorenom okne.

— K obsluhe vysoko namontovanej žalúzie slúži univerzálna tyč ZST.

Charakteristika:
— možnosť ovládania svetelných lúčov,
— možnosť regulácie množstva dopadajúceho svetla pri zmene uhla 

nachýlenia lamiel,
— možnosť čiastočného zatemnenia okna žalúziou,
— čiastočná redukcia nadmerného tepla v miestnosti – str. 5,
— ochrana pred UV žiarením,
— ukrytie vnútra pred vonkajším pozorovaním, pri čom nepociťuje-

me značnú stratu svetla.

Žalúzia AJP-B poháňaná batériou, ovládaná pomocou diaľko-
vého ovládača.

Žalúzia AJP-E je ovládaná elektricky s možnosťou obsluhy 
nástenným vypínačom alebo diaľkovým ovládačom.

Hliníkové lišty umožňujú lepšie zatienenie vnútra a udržanie lamiel v jednej 
línii.
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Farby žalúzií AJP, AJP-E, AJP-B

Skupina II

Skupina I
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Roleta ARS
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Ži farebne …
Roleta standard ARS chráni pred svetlom a zároveň je neodmysliteľnou 
dekoráciou interiéru. Roleta ARS redukuje dopad svetla a dodáva este-
tický vzhľad. Široké spektrum farieb (jednofarebných, so vzorovou potla-
čou, zatemňujúcich)umožňuje výber materiálu pre každý typ interiéru. 
Roleta ARS je zrolovaná tkanina do valčeka so spružinou. Je umiestnená 
v estetickej hliníkovej lište, ktorá zakrýva valček rolety. Tri páry zachy-
távajúcich háčikov umiestnených na krídle okna umožňujú umiestnenie 
rolety v rôznych pozíciách. 

Roleta ARS je obsluhovaná ručne, pre obsluhu vysoko zamontovanej ro-
lety je k dispozícii univerzálna tyč ZST.

Charakteristika:
—  odstupňovaná redukcia dopadu svetla,
—  možnosť zachytenia rolety v troch rôznych pozíciách,
—  estetická hliníková lišta kryjúca valček rolety,
—  poskytnutie súkromia pri celkovom zatiahnutí,
—  čiastočná ochrana pred slnečným teplom – str. 5,
—  široká paleta farieb umožňuje individuálny výber.

Hliníková lišta kryjúca valček rolety

11

Zachytávací háčik



Farby roliet ARS
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Skupina II 

13

210 209 211 

213 214 036 212

037215 224

028 029 038 039 

043044 201 202 

225 030 



Farby roliet ARS
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Materiál vzorovaných roliet v celku
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Rolety ARP, ARP-E
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Skrášli svoje bývanie …
Roleta ARP slúži na ochranu pred svetlom počas slnečných dní a príjemne 
zatieňuje interiér. Zatiahnutá roleta bráni prenikaniu ostrých slnečných 
lúčov. Roleta ARP je tiež dekoratívnym prvkom podkrovných miestností. 
Veľký výber farieb a vzorov zvyšuje estetiku interiéru a umožňuje výber 
materiálu do každej miestnosti. Hliníkové lišty zakrývajú boky rolety a 
umožňujú udržanie rolety v ľubovoľnej polohe.

Roleta ARP je v ponuke v dvoch verziách:
— roleta ARP obsluhovaná ručne,
— roleta ARP-E ovládaná elektricky po napojení na niektoré z el. 

ovládacích zariadení FAKRO.
V štandardnej verzii je možné ovládanie rolety iba pri zavretom okne.
K obsluhe vysoko zamontovaných roliet slúži univerzálna tyč ZST.

Charakteristika:
— ľubovoľné regulovanie množstva svetla,
— možnosť zadržania rolety v ľubovoľnom mieste vďaka bočným hli-

níkovým lištám,
— široká škála farieb,
— zabezpečenie súkromia pri celkovom zatiahnutí rolety,
— čiastočná ochrana pred slnečným teplom,
— ochrana pred UV žiarením.  Bočné koľajničky umožňujú zadržanie rolety v ľubovoľnej pozícii

17

Roleta ARF-E s elektrickým príslušenstvom s možnosťou ovláda-
nia vypínačom alebo ďiaľkovým ovládačom



Farby roliet ARP

Skupina I
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Skupina II 
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Rolety ARF, ARF-E
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Noc v priebehu dňa …
Roleta ARF výborne chráni miestnosť pred slnečnými lúčmi a zároveň 
umožňuje celkové zatemnenie interiéru. Vďaka jej prítomnosti môžeme 
v podkroví počas slnečných dní „vyčariť príjemný mrak“ vo chvíľach, keď 
potrebujeme odpočinok.
Roleta ARF je vyrobená z elegantného, dekoračného materiálu.
Obsahuje bočné koľajničky, ktoré umožňujú udržanie rolety v ľubov oľn 
ej pozícii a zároveň môžeme dosiahnuť celkové zatemnenie miestnosti.

Roleta ARF je v ponuke v dvoch verziách:
— roleta ARF obsluhovaná ručne,
— roleta ARF-E ovládaná elektricky po napojení jedného z ovládacích 

zariadení FAKRO. V štandardnej verzii je ovládanie rolety možné iba 
pri zatvorenom okne.

V štandartnej verzii je ovládanie rolety možné iba pri zavretom okne.
K obsluhe vysoko zamontovanej rolety slúži univerzálna tyč ZST.

Charakteristika:
— ľubovoľné regulovanie množstva svetla až po celkové zatemnenie,
— možnosť zadržania rolety v ľubovoľnom mieste vďaka koľajničkám,
— estetická hliníková lišta zakrývajúca valček rolety,
— zabezpečenie súkromia pri celkovom zatiahnutí rolety,
— čiastočná ochrana pred slnečným teplom – str. 5,
— ochrana pred UV žiarením,
— ohraničenie straty tepla vo vyhrievaných priestoroch,
— ľahko čistiteľná.

Roleta ARF-E s elektrickým príslušenstvom s možnosťou obsluhy 
vypínačom alebo diaľkovým ovládačom.

21

Bočné koľajničky umožňujú zadržanie rolety v ľubovolnej pozícii 
a zároveň umožňujú celkové zatemnenie miestnosti



Farby roliet ARF, ARF-E
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Materiál vzorovaných roliet v celku
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Plisovaná roleta APS 
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Obklop sa krásou …

Plisovaná roleta APS je elegantná, dekoratívna protislnečná clona, ktorá 
obohacuje každý interiér. Pri jej umiestnení vo vnútri môžeme získať 
mäkké svetlo, pri ktorom ešte viac vyniknú farby s vnútorným vybave-
ním. Vďaka plisovaniu je materiál rolety ešte trvácnejší.
Hliníkové koľajničky bielej farby zakrývajú okraje materiálu a umožňujú 
nechať clonu v ľubovoľnej pozícii.

Plisovaná roleta APS je v ponuke v dvoch verziách:

— I skupina - dostupná v dvoch farbách, materiál z tkaniny redukujúcej 
svetlo,

— II skupina - dostupná v dvoch farbách, materiál z tkaniny redukujúcej 
svetlo, pokrytý špeciálnou vrstvou, ktorá chráni miestnosť pred na-
hrievaním.

Charakteristika:
— získanie mäkkosti svetla a harmóniu farieb s vnútorným vybavením,
— možnosť regulácie množstva dopadajúceho svetla,
— čiastočná redukcia tepla v miestnosti – str. 5,
— ochrana pred UV žiarením,
— možnosť zachytenia clony na ľubovoľnom mieste vďaka hliníkovým 

koľajničkám,
— získanie súkromia pri celkovom zatiahnutí rolety.

Koľajničky umožňujú zachytiť roletu v ľubovoľnej pozícii
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Materiál plisovaných roliet v celku
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Sieťka proti hmyzu AMS
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Sieťka proti hmyzu AMS

Konne pokoj …
Sieťka proti hmyzu AMS chráni dom pred komármi a iným hmyzom, čím 
umožňuje obyvateľom domu pokojný odpočinok. Vďaka sieťke môžeme 
nechať otvorené strešné okno neobávajúc sa možnosti, že by do miest-
nosti prenikol hmyz.
Sieťka proti hmyzu AMS je jediný doplnok, ktorý sa montuje do špale-
ty a nie do okna. Vyrobená je zo sieťky pokrytej PVC vrstvou a osadená 
v hliníkových koľajničkách v bielej farbe.

Charakteristika:
— ochrana miestnosti pred komármi a iným hmyzom pri otvorenom 

okne,
— minimálne zatienenie miestnosti. 

Konštrukcia sieťky ochraňuje miestnosť pred vniknutím hmyzu.

Sieť s vrstvou PVC
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Markízy AMZ, AMK, AME 

30

092 093 

094 090 091 

Skupina II

Skupina I



Odpočiň si v tieni …
Markíza má optimálne vlastnosti pri ochrane pred nadmerným nahrie-
vaním, pri čom ale umožňuje kontakt s okolím pri otvorenom okne. Mar-
kíza odráža teplo zvonku a nie v miestnosti, preto chráni v slnečné dni 
pred nadmerným nahrievaním. Rovnako umožňuje aj vizuálny komfort 
našim očiam chrániac ich pred škodlivými odrazmi reflexov, čo je veľmi 
dôležité napríklad pri práci s počítačom.
Markíza je vyrobená z protiatmosferickej, trvácnej siete. Je umiestnená 
na valčeku s pružinou,  ktorý je vložený v hliníkovej kazete montovanej 
nad oknom. Táto konštrukcia umožňuje ľahkú obsluhu markízy a taktiež 
umožňuje natiahnutie širšieho materiálu, čo skutočne zatemňuje interi-
ér. V komplete je markíza s ovládacou tyčou s dĺžkou 80 cm. Dostupná je 
aj ovládacia tyč ZSZ s dĺžkou 150 cm.

Markíza AMZ sa montuje do kyvných strešných okien FT a kyvno-výklop-
ných FPP preSelect. Markíza AMK je určená do kyvno-výklopných stre-
šných okien FK a markíza AME je určená do panoramatických okien FE.

Markízy AMZ, AMK, AME vystupujú v dvoch skupinách:
— I skupina – v troch farbách (materiál s 10% priesvitom)
— II skupina – v dvoch farbách (materiál s 1% priesvitom)

Charakteristika:
— najlepšia ochrana pred nahrievaním (efekt-cena)- str.5,
— skutočné zatienenie miestnosti pri čiastočnom zachovaní viditeľnosti,
— ochrana pred UV žiarením,
— ľahká montáž – markízu montujeme zvnútra (stačí vykrútiť štyri 

skrutky a potom ich zamontovať naspäť),
— výhodná obsluha – markízou je možné zacloniť okno na celé leto bez 

potreby každodenného rozvíjania a zvíjania,
— zatiahnutá v čase dažďa redukuje hlasitosť padajúcich kvapiek.

Skutočné zatienenie vnútra pri zachovaní viditeľnosti

Ľahké zakladanie markízy
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Rolety ARZ-H, ARZ-E, ARZ Solar, ARK-E
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Rolety ARZ-H, ARZ-E, ARZ Solar, ARK-E

Plný komfort …
Vonkajšia roleta umožňuje najvyšší komfort v podkroví, chráni pred nad-
merným teplom, umožňuje celkové zatemnenie miestnosti, chráni nás 
pred vonkajším hlukom a zároveň nám pri jej zatiahnutí dodáva pocit 
súkromia.
Vďaka tomu, že je roleta zamontovaná z vnútra, skutočne nás chráni 
v slnečné dni pred nadmerným nahrievaním. Hliníkové lamely, ktoré tvoria 
pancier rolety, sú zospodu podlepené materiálom zabraňujúcim preniku 
tepla.

Vonkajšie rolety sú v ponuke v troch verziách ovládania:
— roleta ARZ-H sa zvíja ručne pomocou špeciálneho nadstavca (v kom-

plete),
— rolety ARZ-E, ARK-E ovládané elektricky po inštalovaní jedného 

z ovládacích zariadení FAKRO,
— roleta ARZ Solar je k dispozícii s diaľkovým ovládačom a akumuláto-

rom. Akumulátor je napájaný zo solárnej batérie umiestnenej na ro-
lete. Táto roleta sa zvyčajne používa v miestach, kde chýba elektrické 
napätie.

Rolety ARZ-H, ARZ-E, ARZ Solar sú určené pre okná kyvné FT. Roleta ARK-E 
je určená pre okná kyvno-výklopné: FK a panoramatické okná FE.
Pri montovaní vonkajšej rolety na okná v zoskupení – jedno nad druhým 
musíme zachovať minimálnu odľahlosť 20 cm medzi oknami.

Charkateristika:
— skutočná ochrana pred prehrievaním – str. 5,
— ohraničenie straty tepla v zime,
— celkové zatemnenie vnútrajška,
— ochrana pred hlukom,
— ochrana pred UV žiarením,
— pri jej zatiahnutí dodáva pocit súkromia,
— vonkajšia roleta je účinná proti vlámaniam.

Špeciálny ovládač na obsluhy rolety ARZ-H

Roleta ARZ Solar je napájaná solárnou batériou, ovládaná 
pomocou diaľkového ovládača.

Vonkajšie rolety ARZ-E,ARK-E s možnosťou obsluhy vypínačom 
alebo diaľkovým ovládačom
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Tyče na obsluhu okien a doplnkov

Teleskopická tyč ZST
Univerzálna teleskopická tyč ZST umožňuje ľahké 
otváranie okien umiestnených vysoko nad podlahou. 
Slúži tiež na ovládanie tieniacich doplnkov (roliet ARS, 
ARF, ARP, žalúzií AJP) u vyššie umiestnených okien. 
Teleskopická tyč má štandardnú dĺžku 119 cm s mož-
nosťou vysunutia na 134, 162, 190 a 218 cm. 

Tyč ZSZ
Ovládacia tyč na ovládanie vonkajšej markízy AMZ. 
Štandardná dĺžka tyče je 150 cm. Markíza AMZ je 
štandardne vybavená tyčou dlhou 80 cm.
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Pomocník pri obsluhe vysoko umiestnených okien.

Ovládanie roliet ARF a ARPOvládanie žalúzií AJP Otváranie oknaOvládanie roliet ARS Tyč na ovládanie markízy



ZTCi / ZRC
Nástenný ovládač ZTCi so zabudovaným transformá-
torom a diaľkovým ovládačom ZRC umožňuje diaľkové 
ovládanie jedného elektrického doplnku (motor 24V, 
vonkajšia roleta ARZ-E, roleta ARF-E, roleta ARP-E, 
žalúzia AJP-E).

Elektrické ovládanie

230V

ZKC

ZTC

24V 230V

230V
24V

ZTCi
ZRC

230V

ZTC3iw / ZRC
Ovládacia centrála ZTC3iw s diaľkovým ovládačom 
ZRC umožňuje diaľkové ovládanie max. troch elek-
trických doplnkov (motor 24V, vonkajšia roleta ARZ-E, 
roleta ARF-E, roleta ARP-E, žalúzia AJP-E). Možnosť 
dokúpenia nástenného ovládača ZKC. Umožňuje tiež 
pripojenie senzorov dažďa a vetra.

ZTC
Nástenný ovládač ZTC so zabudovaným transformáto-
rom umožňuje priame ovládanie jedného elektrické-
ho doplnku (motor 24V, vonkajšia roleta ARZ-E, roleta 
ARF-E, roleta ARP-E, žalúzia AJP-E). Umožňuje tiež 
pripojenie senzorov dažďa a vetra.
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