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THE HOLIDAY HOME
Great Britain, Briar Hill, Bishop Auckland

EN

Deep in the countryside of Bishop 
Auckland, surrounded by charm-
ing scenery, sits a unique building 
that has been transformed by the 
installation of FAKRO roof win-
dows. 

This holiday home, that now 
rests atop Briar Hill, experienced 
a complete realignment when it 
underwent a conversion from its 
previous barn state.

Its owner, Mr Johnson, knew roof 
windows would be a fundamen-
tal component of the project. To 
both take advantage of the rich 
views and admire the ‘outstanding 
natural beauty’, a variety of FAKRO 
roof windows were incorporated. 
Mr Johnson decided on FAKRO 
roof windows because he was 
‘particularly impressed with their 
build quality’ – and his team were 
amazed at how tamper-proof they 
were too. This is thanks to FAKRO’s 
topSafe reinforced anti-burglary 
system, which works seamlessly 
with the 2-in-1 interchangeability 
of the preSelect window. Plus, the 
FAKRO window’s handle is placed 
at the bottom for easy accessibil-
ity, completing the package and 
reassuring Mr Johnson that he’d 
found the ideal solution for his 
holiday home.

RESIDENTIAL ARCHITECTURE

6x BXW L-shape combination windows | FAKRO
6x FPW preSelect roof windows | FAKRO

3x FTW-V Z-Wave centre pivot windows | FAKRO
2x FTW-V centre pivot windows | FAKRO

It was also noted that the combination 
windows, in addition to the preSelect top 
hung mode, created the illusion of a bal-
cony – providing access right to the edge 
of the opening. Once installed, the FAKRO 
products looked particularly ‘smart and 
modern’, further enhancing the aesthet-
ics of the new holiday home. In regards 
to durability of the products, the building 
is situated in a particularly unpredictable 
area where weather can be extreme. De-
spite this, the FAKRO roof windows have 
successfully withstood all weather condi-
tions they have faced.

With lots of light pouring into this home, 
fantastic views of the countryside have 
also been achieved. Mr Johnson is ec-
static with the results; “they’re certainly  
a pivotal element of the project. This stun-
ning development was worth the three years 
it has taken to complete!”

Once a lonely, empty barn is now a thriv-
ing holiday home, guaranteed to offer  
a cosy retreat for holiday goers for years 
to come.

The windows look absolutely 
amazing! They are one of the 
main features of the building.

Steven Johnson
Property Owner
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DOM WAKACYJNY
Wielka Brytania, Briar Hill, Bishop Auckland
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OBIEKTY PRYWATNE

Okno do zespoleń: 6x BXW | FAKRO 
Okno dachowe: 6x FPW preSelect | FAKRO 
Okno obrotowe: 3x FTW-V Z-Wave | FAKRO 

Okno obrotowe: 2x FTW-V | FAKRO 

W wiejskim krajobrazie Bishop Auckland w Wiel-
kiej Brytanii, w otoczeniu uroczej scenerii stoi 
wyjątkowy budynek, który przeszedł spektaku-
larną transformację. 

Dom wakacyjny leżący na wzgórzu Briar Hill, 
pełniący dotychczas funkcję stodoły, został 
poddany gruntownej modernizacji  dzięki cze-
mu nabrał nowego wyglądu w angielskim stylu.    

Pan Johnson będący właścicielem budynku 
wiedział, że poddasze musi być dobrze do-
świetlone i najlepszym rozwiązaniem w tym 
przypadku będą okna dachowe. Właściciel był 
pewien, że zastosowanie okien dachowych na 
poddaszu z pewnością pozwoli mieszkańcom 
cieszyć się bogatymi widokami i podziwiać wy-
jątkowe naturalne piękno otaczające budynek. 

Właściciel zdecydował się na okna dachowe 
FAKRO, ponieważ był „szczególnie pod wraże-
niem jakości ich wykonania” a jego zespół był 
zachwycony poziomem zastosowanych za-
bezpieczeń i technologii w produktach. Okna 
dachowe FAKRO wyposażone są w system 
topSafe, który podnosi bezpieczeństwo anty-
włamaniowe i użytkowanie okien. Dodatkowo 
okna dachowe FAKRO posiadają technologię 
thermoPro, podnoszącą jakość i parametry 
produktu. Klamka w oknach FAKRO umiesz-

czona jest na dole, co ułatwia dostęp do kra-
wędzi okna i pozwala jeszcze lepiej korzystać  
z uroków otoczenia. Po zapoznaniu się z sze-
roką ofertą FAKRO Pan Johnson utwierdził się 
w swoim w przekonaniu, że znalazł idealne roz-
wiązanie dla swojego domu wakacyjnego. 

W budynku zastosowano zespolenia okien da-
chowych typu preSelect z oknami kolankowy-
mi montowanymi w ściance kolankowej. Takie 
rozwiązanie, tworzy iluzję balkonu, zapewniając 
ogrom światła na poddaszu. Po zamontowaniu 
produktów FAKRO budynek nabrał również 
nowego wyglądu. Warto zaznaczyć, że budy-
nek znajduje się na szczególnie niekorzystnym 
obszarze jeżeli chodzi o warunki atmosferycz-
ne. Mimo to okna dachowe FAKRO z powodze-
niem wytrzymują wszystkie dotychczas wystę-
pujące warunki pogodowe.

Dzięki dużej ilości okien dachowych FAKRO, 
uzyskano fantastyczne widoki na okolicę. Pan 
Johnson jest zachwycony efektami: „Okna są  
z pewnością kluczowym elementem projektu. 
Warto było poświęcić trzy lata pracy, żeby ukoń-
czyć tę oszałamiającą budowę!”

Niegdyś samotna, pusta stodoła jest teraz kwit-
nącym domem wakacyjnym, gwarantującym 
przytulną oazę spokoju dla wczasowiczów.


