
iedvesma
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Dāmas un kungi,
 

tā kā videi ap mums ir ļoti liela ietekme uz mūsu 
garastāvokli, ar prieku piedāvājam jums dažādus veidus, kā 

radīt patīkamu, gaišu un ērtu interjeru. Saules stari uzlabo 
mūsu noskaņojumu un vērš domas pozitīvākas, lai mēs 

saskatītu dzīvi košākās krāsās. Ikviens no mums vēlas dzīvot 
un strādāt pozitīvā un atbrīvotā gaisotnē. Ar zīmola FAKRO 

logiem un to piederumiem tas ir viegli izdarāms.
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MŪSU MĒRĶI

MĒS RŪPĒJAMIES PAR JŪSU DROŠĪBU
FAKRO logos iestrādātie drošības un aizsardzības līdzekļi paaugstina dzīves komfortu. Pateicoties tiem, 

jūs varat justies droši neatkarīgi no tā, cik plaša ir jūsu dzīves un darba telpa. Atpūtieties skaidri zinot, 
ka jūsu ģimene un mīļie ir drošās rokās. Sapņi aiz FAKRO logiem vienmēr ir mierīgi.

MĒS REAĢĒJAM UZ JŪSU VAJADZĪBĀM
Mums ir individuāla pieeja katram klientam. Mēs uzklausām viņu vajadzības un nākam klajā ar 

efektīviem risinājumiem. Pateicoties plašajai krāsu paletei un dažādiem pieejamajiem koku veidiem, 
mēs spējam izstrādāt produktus, kas atbilst pat visprasīgāko klientu vajadzībām. Mēs izmantojam 

jaunākās tehnoloģijas un pievēršam lielu uzmanību detaļām, tādā veidā nodrošinot, ka mūsu radītie 
produkti ir unikāli, bet klienti  - apmierināti.

MĒS ESAM VIDEI DRAUDZĪGI
FAKRO ir videi draudzīgs uzņēmums, kurš attīsta un reklamē risinājumus, kas izstrādāti domājot 

par vidi. Ražošanas procesā mēs izmantojam dabiskas izejvielas, bet mūsu produkti atbilst un pat 
pārsniedz logiem izvirzītās siltumizolācijas prasības. Stikla pakešu sarežģītā konstrukcija pilnībā atbilst 

ilgtspējīgas būvniecības mērķiem.

MĒS VEIDOJAM DIZAINA RISINĀJUMUS
Mūsdienu klients vēlas, lai produkts būtu ne tikai funkcionāls, bet arī ļautu iekārtot dzīvesvietu 

atbilstoši vēlmēm. FAKRO produkti atbilst visām šīm tirgus prasībām.



www.fakro.pl66 www.fakro.lv



7

Jumta logu ar eņģēm vērtnes
vidū FTP-V kombinācija.

Ruļļveida aizkari ARF.

DZĪVOJAMĀ ISTABA

Dīvāns, laba grāmata un 
relaksējoša mūzika - nevainojams 

scenārijs vakara atpūtai 
pēc smagas darba dienas. 

Dzīvojamā istaba ir vieta, kurā 
mēs sarunājamies, tiekamies ar 
draugiem un pavadām laiku ar 

bērniem. Patīkama atmosfēra 
telpā dabiskās gaismas staros 

kliedēs visas rūpes un bēdas 
un iedvesmos radošu ideju 

realizācijai.

MĀJAS
ATPŪTAS 

CENTRS
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3

1. Virsgaismas logs plakaniem jumtiem DEF.

2. Virsgaismas logs plakaniem jumtiem DEF.

3. Jumta logs ar eņģēm vērtnes vidū FTS-V.

DZIVOJAMĀ ISTABA

9
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BĒRNISTABA

Bēniņi ir ideāla vieta bērnistabas 
iekārtošanai. FAKRO jumta logi aizvedīs 

jaunākos ģimenes locekļus uz tālām zemēm, 
veicinot viņu spilgto iztēli. FAKRO ruļļveida 
aizkaru nomierinošie toņi nodrošinās labu 

miegu un krāsainus sapņus, bet loga rokturis 
ar bloķēšanas mehānismu sniegs ne vien 

patiesu drošību, bet arī sirdsmieru.

PRIEKA OĀZE

Jumta logu ar eņģēm vērtnes vidū FTP-V kombinācija.
Ruļļveida aizkari ARF.
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3

BĒRNISTABA

1. Jumta logu ar eņģēm vērtnes
vidū FTP-V kombinācija. 

Ruļļveida aizkari ARF DreamWorks.

2. Jumta loga FTU-V un fasādes
loga BXP/U kombinācija.

3. Jumta logu ar eņģēm vērtnes
vidū FTP-V kombinācija. 

Ruļļveida aizkari ARF DreamWorks.

13
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PUSAUDŽA GUĻAMISTABA

Pusaudžu prātam visa pasaule ir 
plaši atvērta, aicinot to izpētīt. Zem 

FAKRO jumta logiem jaunajās galvās 
rosās domas, pirmās mīlestības 

mulsums un nākotnes idejas. Šeit 
mēs cenšamies sevī atklāt muzikālos 
talantus, gatavojamies eksāmeniem 

vai kaļam savus biznesa plānus.

VIETA MĀCĪBĀM 
UN HOBIJIEM

Jumta loga ar eņģēm vērtnes 
vidū un augšdaļā FPU-V 

preSelect un neverama loga 
FXU kombinācija.
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PUSAUDŽA GUĻAMISTABA

1. Jumta logu ar paceltu 
pagrieziena asi FYP-V proSky 

kombinācija. Žalūzijas AJP.

2. Jumta logs ar eņģēm
vērtnes vidū FTP-V.

3. Virsgaismas logs
plakaniem jumtiem DXF.

17
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GUĻAMISTABA

Dienas steiga un kņada bieži liek mums pieņemt 
steidzīgus lēmumus. Daudzi cilvēki tikai īsu brīdi 

pirms miega atļaujas atvilkt elpu, atskatīties uz 
pagājušo dienu un palūkoties debesīs. Skats uz 
zvaigžņotām debesīm tieši virs gultas noteikti 

noņems nogurumu, bet svaigais gaiss, kas ieplūst 
caur FAKRO jumta logiem, uzlabos miega kvalitāti. 

Vasaras laikā pret dažādiem kukaiņiem viegli 
pasargāties, izmantojot FAKRO insektu tīklu.

PATVĒRUMS NO 
IKDIENAS BURZMAS 

UN KŅADAS

Jumta logs ar eņģēm vērtnes vidū FTP-V.
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GUĻAMISTABA

1. Elektriski verams 
virsgaismas logsplakaniem 

jumtiem DEF.

2. Jumta logs ar eņģēm 
vērtnes vidū FTS-V.

3. Jumta logs ar eņģēm 
vērtnes vidū FTP-V.

2

3

21
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VIRTUVE

Elektriski verams jumta logs ar 
eņģēm vērtnes vidū FTT Thermo.

Šī ir kopīgu maltīšu, pārrunu 
un kulināru eksperimentu 

vieta. Virtuvē mēs pavadām 
daudz laika gatavojot gan 

ikdienas maltītes, gan 
izsmalcinātas vakariņas.

MĀJAS
SMARŽA
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VIRTUVE

25

1. Jumta logs ar eņģēm vērtnes vidū FTP-V.

2. Jumta logu FTU-V kombinācija.
Ruļļveida aizkari ARP Z-Wave.

3. Juma logs ar divām vērtnēm FDY-V Duet proSky.

4. Jumta logu ar eņģēm vērtnes vidū FPP-V 
preSelect kombinācija. Ruļļveida aizkari ARF.
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ĒDAMISTABA

Jumta logu ar eņģēm vērtnes vidū un 
augšdaļā FPP-V preSelect kombinācija.

Ruļļveida aizkari ARF.

Ērti krēsli un liels galds. 
Ēdamistaba ir vieta, kur 

ikdienas steigā varam 
apsēsties un ieturēt gardu 

maltīti kopā ar ģimeni.

GARDI
UN VESELĪGI
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1. Virsgaismas logs plakaniem 
jumtiem DEF.

2. Jumta logu ar eņģēm 
vērtnes vidū FTP-V 

kombinācija.

3. Jumta logs ar eņģēm 
vērtnes vidū FTP-V.

2

3

29

ĒDAMISTABA
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VANNAS ISTABA

Elektriski verams logs ar eņģēm vērtnes vidū PTP-V.

Karsta vanna, atsvaidzinoša duša pēc 
skrējiena un, kas vissvarīgāk, – mirklis 

sev. Lai vannas istaba ilgstoši priecētu ar 
savu funkcionalitāti un estētisko izskatu, 

izmantojiet FAKRO jumta logus, kas izgatavoti 
no izturīgiem materiāliem.  Turklāt FAKRO 

jumta logos ierīkotie ventilācijas vārsti 
nodrošina atbilstošu gaisa apmaiņu un 

mitruma līmeni.

MIRKLIS SEV
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VANNAS ISTABA

33

1. Jumta logs ar eņģēm vērtnes vidū FTP-V. 

2. Jumta logs ar eņģēm vērtnes vidū PTP-V. 

3. Jumta loga FTU-V un neverama fasādes 
loga BXP/U kombinācija.
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BIROJS

Jumta logu ar paceltu pagrieziena asi 
FDY-V Duet proSky kombinācija.

Ruļļveida aizkari ARF.

Birojam bēniņu telpās piemīt savs 
neatkārtojams raksturs, tomēr nepieciešams 

veikt dažus pasākumus, lai tveicīgās dienās 
pārmērīgs karstums neliktu bēgt no telpām. 
Labs risinājums šīs problēmas novēršanai ir 

FAKRO ārējās markīzes un ruļļveida žalūzijas, 
kas efektīvi pasargā telpas no pārkaršanas. 

FAKRO jumta logi ar paceltu pagrieziena 
asi, fasādes logi kombinācijām un balkona 
logi Galeria nodrošina netraucētu skatu uz 
apkārtni. Komfortabla sajūta birojā veicina 

darba efektivitātes un kvalitātes celšanos.

MOŽS UN
SKAIDRS PRĀTS
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BIROJS

37

1. Jumta logu FTP-V kombinācija.

2. Jumta logu FPU-V un fasādes logu BXP/U kombinācija. 

3. Elektriski verams jumta logi FTT Thermo.
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KĀPŅU TELPA

Jumta logu FTP-V kombinācija. 
Ruļļveida aizkari ARF.

Priekšnams un kāpņu telpa 
sniedz pirmo priekšstatu par 

mūsu māju. Tās dizains liecina par 
mūsu gaumi un stilu. Tā ir vieta, 
kurā mēs uzglabājam apģērbus, 
apavus un dažkārt, īpaši ziemas 

laikā, novietojam velosipēdus. 
Šajā platībā svarīgi uzturēt 

kārtību un to labi apgaismot, 
lai tā spētu radīt patīkamu 

atmosfēru jau no mājas sliekšņa.

MĀJAS
VIZĪTKARTE
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1. Elektriski verams jumta logs ar eņģēm 
vērtnes vidū FTP-V.

2. Virsgaismas logs plakaniem jumtiem DEF.

3. Jumta logs ar eņģēm vērtnes vidū FTP-V.

KĀPŅU TELPA
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Elektriski verami jumta logi ar eņģēm vērtnes vidū FTU-V.

Pateicoties lielajam stiklojuma laukumam, mēs iegūstam 
optiski lielāku un dabiski izgaismotu bēniņu telpu.

TELPA BEZ ROBEŽĀM
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