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+ new trend in architecture
+ exceptional design
+ excellent combination of the timber frame and aluminium cladding
+ energy-efficient structure
+ safety of use
+ resistance to extreme weather conditions
+ custom-made solutions
+ perfect match to the building thanks to a wide range of colours
+ new look at living space
+ large-sized windows and doors change the perception of living spaces
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Vertical windows were awarded prestigious
„ICONIC AWARDS 2018:
Innovative Architecture - Best of Best”.

FAKRO HST SKY large-sized doors were awarded
the international Red Dot Design Award 2019.
This is the most prestigious distinction in the field of design
awarded since 1955 by Design Zentrum in Germany.

INNOVIEW BRAND
NEW LOOK AT LIVING SPACE
FAKRO products are designed to change the concept of the interior and allow the room to be flooded with natural
daylight. A home is no longer just about what is inside, its about blending the external environment into the living
areas and creating interiors that are brought to life with natural daylight.
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+ nowy trend w architekturze
+ wyjątkowy design
+ idealne połączenie drewnianej ramy z aluminiową okładziną
+ energooszczędna konstrukcja

ZOBACZ
WIĘCEJ
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+ bezpieczeństwo użytkowania
+ odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne
+ indywidualne rozwiązania
+ idealne dopasowanie do budynku, dzięki szerokiej gamie kolorystycznej
+ nowe spojrzenie na domową przestrzeń
+ wielkowymiarowe drzwi i okna zmieniają postrzeganie przestrzeni mieszkalnych
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Okna pionowe INNOVIEW
zostały wyróżnione prestiżową nagrodą
„ICONIC AWARDS 2018:
Innovative Architecture - Best of Best”.

Drzwi przesuwne HST SKY firmy FAKRO zostały nagrodzone
międzynarodową nagrodą Red Dot Design Award 2019.
Jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie wzornictwa
przyznawane od 1955 roku przez Design Zentrum w Niemczech.

MARKA INNOVIEW
NOWE SPOJRZENIE
NA DOMOWĄ PRZESTRZEŃ
FAKRO zmienia koncepcję wnętrza. Daje możliwość przemiany tradycyjnego podziału: DOM to nie tylko to, co jest
w środku, a pozostaje odrębne od tego, co na zewnątrz. FAKRO korzysta z nowoczesnych rozwiązań po to, by dawać
możliwość tworzenia wnętrz otwartych na otaczający świat.
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