
VIDEI DRAUDZĪGI
ALUMĪNIJA-PLASTMASAS JUMTA LOGI
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Mūsu PVC jumta logi ir videi draudzīgi produkti. 
Rāmja profili ir izgatavoti no 63% pārstrādāta 
materiāla, turklāt logu ražošanā izmantotie materiāli, 
piemēram,  stikls, PVC profili, alumīnija un tērauda 
komponenti, var tikt praktiski 100% izmantoti 
atkārtoti.
 
Pārstrādātu komponentu izmantošana ražošanas 
procesā ievērojami samazina atkritumu daudzumu 
un palīdz samazināt vajadzību pēc fosilā kurināmā, 
piemēram, jēlnaftas.

KĀDĒĻKĀDĒĻKĀDĒĻ 

IZVĒLĒTIES FAKRO EKOLOĢISKOS PVC LOGUS?
Zaļā krāsa FAKRO logotipā ir jau kopš uzņēmuma 
pirmsākumiem, savukārt ar to saistītā ekoloģija ir 
aspekts, kas caurstrāvo visas uzņēmuma darbības 
sfēras 

Mēs projektējam, plānojam un ražojam, rūpējoties par 
dabu. Videi draudzīgu un energoefektīvu produktu 
izstrāde ir FAKRO vērtību pamatā. Mēs nodrošinām, 
lai katru procesu, katru darbību un katru pieņemto 
lēmumu vienmēr pavadītu rūpes par nākamo 
paaudžu komfortu un veselīgu dzīvi. Tagad mēs esam 
apvienojuši visas šīs aktivitātes šajā svarīgajā GO Green 
filozofijā.



 

Logi nodrošina dabiskās gaismas pārpilnību 
bēniņu telpā, kas rada labsajūtu, dzīvesprieku un 
patiku tur atrasties.

Šie logi rada drošību un sirdsmieru mājās 
daudzu gadu garumā. Logi ir stabli un noturīgi pret 
nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Materiāls, no kura tie 
izgatavoti, neuzsūc mitrumu un nav jākrāso, savukārt 
stiklam ir mūža garantija pret krusu.

Logi novērš enerģijas zudumus ziemā, tādējādi 
samazinot apkures rēķinus. Tiem ir trīs stikla 
paketes, savukārt to uzstādīšana ar Thermo 
pieslēgumiem uzlabo siltuma pārneses koeficientu 
par līdz pat 15%.

Tos var uzstādīt jebkurā telpā,  tostarp dzīvojamās 
istabās, guļamistabās, bērnu istabās un telpās ar 
paaugstinātu mitruma līmeni, piemēram, virtuvē un 
vannas istabā.

Tie ir labi piemēroti gan jaunos projektos, gan 
kā maiņas logi veco vietā. Jumta logu vērtni var 
nomainīt, nebojājot telpas iekšējo apdari, savukārt 
viss uzstādīšanas process ir ātrs un vienkāršs.
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IZVĒLĒTIES FAKRO EKOLOĢISKOS PVC LOGUS?
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FAKRO patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt produktu specifikācijas un tehniskos parametrus.

www.fakro.lv
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IZVĒLIETIES SAVU KRĀSU
Mūsu logus var lieliski pieskaņot jebkuram interje- 
ram. Tie ir pieejami  klasiskā baltā krāsā,  kā arī citos 
pievilcīgos toņos, piemēram, priedes koka un zelta 
ozola, kā arī antracīta krāsā.

baltā tonī

priedes koka tonī

zelta ozola tgonī

antracīts
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