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Fachowcy PUNKTują od 25 maja do 15 listopada 2009r. 

Szanowi Państwo!

Nowy rok to nowe możliwości, w związku z tym w konkursie pojawiły się nowe produkty: okna o podwyższonej osi obrotu FTH-V 
i okna z naświetlem dolnym FDH, okna PPP, FTP-V Electro, FTP-W Electro, wyłaz FWP i membrany dachowe.

Zasady konkursu Fach na dach IV edycja:
1. Konkurs skierowany jest do dekarzy - właścicieli i pracowników firm dekarskich.
2.  W IV edycji obowiązują nowe zasady, uczestnicy otrzymują nowy Katalog Nagród i nowy Formularz zgłoszeniowy. 
 Osoby, które dokonały zgłoszenia w poprzednich edycjach prosimy o ponowne wypełnienie formularza.
3. Konkurs polega na montażu jak największej liczby premiowanych produktów: okien i/lub membran dachowych 
 i zdobywaniu w zamian jak największej liczby punktów w okresie od 25 maja 2009r. do 15 listopada 2009 r.
4. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 -  w pierwszym do 31 lipca 2009 r. - wyjątkową nagrodą za punkty jest wyjazd na mecz eliminacyjny reprezentacji polskiej w 
piłce nożnej Słowenia – Polska do Ljubljany w Słowenii. Można również wygrać atrakcyjne nagrody z katalogu nagród. 

 -  w drugim do 15 listopada 2009 r. - wyjątkową nagrodą za punkty jest rekreacyjny pobyt w hotelu Activa w Muszynie z 
atrakcjami zimowymi. Można również wygrać atrakcyjne nagrody z katalogu nagród. 

Punkty za montaż premiowanych produktów FAKRO:

1
punkt

 -  za montaż okna typu: FTS, FTS-V 
 -  za montaż trzech rolek membran dachowych typu: EUROTOP L2, EUROTOP N15, EUROTOP N35, EUROTOP S4, EUROTOP S65 

 
2

punkty

 - za montaż okna typu: FTP-V, FTP-W, PTP, PTP-V, FTT, FTL/D, FTL/D-W, BDL, BVL, BXL, FTH-V
 - za montaż wyłazu FWP

3
punkty

 - za montaż okna typu: FPP, FPP-W, PPP, FTP-V Electro, FTP-W Electro, FDH.



Jak
wziąć udział 
w konkursie 

krok po kroku:

polecaj oraz montuj 
premiowane produkty FAKRO

odszukaj i wytnij 1 stronę instrukcji montażu 
okna i/lub fragment z owijki membrany 
dachowej

wypełnij formularz zgłoszeniowy 
i dokonaj wyboru nagrody z katalogu

zapakuj do koperty wypełniony 
formularz oraz wycięte instrukcje 
i/lub fragmenty owijki

wyślij na adres do firmy:
FAKRO Sp. z o. o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144a
z dopiskiem „IV edycja fach na dach”
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Pełny tekst regulaminu konkursu 

dostępny jest dla Uczestników 
w czasie jego trwania 

w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej 

www.fakro.pl

Ilość punktów 
za zebrane 
instrukcje 
i owijki 

= ilość punktów 
za wybrane 
nagrody z katalogu



100
punktów

Numer  001
Wyjazd na mecz dla jednej osoby

Wyjazd na mecz reprezentacji polskiej w piłce nożnej Słowenia – Polska do Ljubljany we wrześniu 2009 r. Jest to 4 dniowa zorgani-
zowana wycieczka do Słowenii z ciekawym programem pobytu w Ljubljanie i wspólnym kibicowaniem na meczu polskiej repre-
zentacji.  Wycieczka autokarowa do Słowenii ma charakter objazdowy ze zwiedzaniem interesujących  miejsc oraz obiektów  z do-
świadczonym przewodnikiem, z zakwaterowaniem i wyżywieniem.          
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PUNKTuj do 31 lipca 2009r. 

FAKRO



100
punktów

Numer 002
Wyjazd na aktywny wypoczynek dla jednej osoby

Wyjazd na wypoczynek w Muszynie Złockie w hotelu Activa w styczniu 2010r. Pobyt w ekskluzywnym hotelu Activa z ośrodkiem 
SPA z wyżywieniem i ciekawym programem zwiedzania okolicy. Wizyta w siedzibie firmy FAKRO w Nowym Sączu oraz uczestnic-
two w sportowych atrakcjach zimowych takich jak narty, snowboard, trikke ski, zjazd sankami po torze, wycieczki skuterami lub 
quadami. 

www.hotel-activa.pl
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PUNKTuj do 15 listopada 2009r. 



Fachowcy PUNKTują od 25 maja do 15 listopada 2009r. 

25
punktów

Numer 010
wyłaz dachowy WGI o wymiarze 45 x 75 cm
Produkt przeznaczony jest do poddaszy nieużytkowych. Posiada konstrukcję 
klapową, skrzydło podnoszone do góry z zespoloną szybą hartowaną 
z podwyższoną odpornością na gradobicie oraz uderzenie mechaniczne.

70
punktów

Numer 020
okno obrotowe typu FTP-V 06 o wymiarze 78 x 118 cm
Popularne okno dachowe z zawiasem umieszczonym w połowie wysoko-
ści ościeżnicy. Wyposażone jest w automatyczny nawiewnik V40P. Wykonane 
jest w systemie topSafe przez co posiada podwyższoną odporności na wła-
manie.

100
punktów

Numer 030
okno uchylno-obrotowe FPP preSelect 06 o wymiarze 78 x 118 cm
Okno dachowe posiadające dwie oddzielonie od siebie funkcje otwierania 
skrzydła. Zmianę sposobu otwierania umożliwia przełącznik preSelect. Wy-
posażone jest w automatyczny nawiewnik V40P. Wykonane jest w systemie 
topSafe przez co posiada podwyższoną odporności na włamanie.
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8
punktów

Numer 200 
Kupon premiowy Sodexho  o wartości 50 zł
Kupon premiowy jest nagrodą w konkursie. Pozwala na realizacje za-
kupów w ponad 50 000 punktów sprzedaży w całej Polsce. Akceptują 
go supermarkety i hipermarkety, sklepy RTV i AGD, perfumerie, sklepy 
typu Dom i Ogród, salony jubilerskie, odzieżowe, sportowe i inne. Ku-
pon należy zrealizować do 30 czerwca 2010r.

16
punktów

Numer 201
Kupon premiowy Sodexho o wartości 100 zł
Kupon premiowy jest nagrodą w konkursie. Pozwala na realizowa-
nie zakupów w ponad 50 000 punktów sprzedaży w całej Polsce. Ak-
ceptują go supermarkety i hipermarkety, sklepy RTV i AGD, perfume-
rie, sklepy typu Dom i Ogród, salony jubilerskie, odzieżowe, sportowe 
i inne. Kupon należy zrealizować do 30 czerwca 2010r.
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www.fakro.pl



Fachowcy PUNKTują od 25 maja do 15 listopada 2009r. 

2
punkty

Numer 101  
Nożyk dekarski

2
punkty

Numer 102  
Taśma miernicza zwijana 
Profesjonalna miarka dekarska

3
punkty

Numer 103  
Metr stolarski
2 metrowa miarka dekarska drewniana
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punktów

Numer 104 
Przymiar do łat
Lekki, wykonany z aluminium przymiar do regulo-
wania rozstawu łat.

12
punktów

Numer 105 
Nożyce proste do blachy 
Tradycyjne nożyce wykonane ze stali nierdzewnej. 
Służą do cięcia po prostej i po krzywej łuków o du-
żych promieniach.

13
punktów

Numer 106  
Młotek 



120
punktów

Numer 123 
Pilarka
Kompaktowa konstrukcja i niewielki ciężar zapewniają kom-
fort obsługi i niemęczącą pracę. Silnik o mocy 1.200 W gwa-
rantuje wysoką wydajność przy cięciu miękkiego i twardego 
drewna. Solidna konstrukcja jest efektem zastosowania per-
forowanej podstawy aluminiowej i pokrywy wahadłowej z 
odlewanego ciśnieniowo aluminium i gwarantuje urządze-
niu długą żywotność. 

125
punktów  

Numer 124 
Młot udarowo-obrotowy 
Młot udarowo-obrotowy klasy 2 kg z uchwytem SDS-plus. 
Najszybsze i najwszechstronniejsze urządzenie z wymiennym 
uchwytem wiertarskim. Zdecydowanie szybsze tempo wśród 
młotów klasy 2 kg. Błyskawiczna, beznarzędziowa wymiana 
uchwytu SDS-plus na szybko zaciskowy uchwyt wiertarski. 

135
punktów

Numer 125 
Akumulatorowa szlifierka kątowa 
Poręczna akumulatorowa szlifierka kątowa z systemem SDS
-pro. Wysoki komfort pracy dzięki smukłej konstrukcji oraz 
miękkim okładzinom Softgrip. Dzięki małej obudowie gło-
wicy idealna do cięć w miejscach trudno dostępnych. Bły-
skawiczna, beznarzędziowa wymiana tarcz dzięki systemo-
wi SDS-pro.

70
punktów

Numer 120 
Dalmierz laserowy
Do 10 razy szybszy pomiar długości dzięki funkcji obliczania 
powierzchni ścian oraz funkcji min./maks. Najnowocześniej-
sza technika laserowa gwarantuje precyzyjny pomiar w zasię-
gu do 50 m. Dzięki kompaktowym wymiarom 100 x 59 x 32 
mm mieści się w każdej kieszeni.

88
punktów

Numer 121 
Kątomierz
Szybkie, precyzyjne i ekonomiczne pomiary kątów. Dokładne 
przenoszenie kąta na materiał. Największą dokładność 
w długim czasie zapewnia wbudowany, odporny na zużycie 
i niezależny od temperatury kątomierz precyzyjny.

100
punktów

Numer 122 
Poziomica
Cyfrowy miernik nachylenia kąta. Solidny przyrząd do pomia-
ru pochyłości. Mierzy kąty w ° i nachylenie w % lub mm/m. 
Strzałki wskazują odchylenie od poziomu i pionu. Stabilny 
dzięki obudowie z aluminium.
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Fachowcy PUNKTują od 25 maja do 15 listopada 2009r. 

150
punktów

Numer 126 
Akumulatorowa wiertarko-
wkrętarka
Wydajne i wytrzymałe urządzenie do wkrę-
cania średnich i dużych śrub 
i wiercenia średniej i dużej wielkości otwo-
rów. Wydajność: bardzo dobre przenoszenie 
momentu obrotowego dzięki nowej, 2-bie-
gowej przekładni planetarnej z metalowymi 
kołami zębatymi, która zapewnia wydajne 
wiercenie i wkręcanie. Maksymalna wytrzy-
małość: dzięki obudowie Dura Shield urzą-
dzenie zachowuje pełną sprawność nawet 
po upadku na beton 
z wysokości 2 metrów. Długa żywotność i 
odporność na przeciążenia dzięki wyjątko-
wemu, wydajnemu silnikowi Bosch.

180
punktów

Numer 127 
Akumulatorowa piła szablasta 
Komfortowa i uniwersalna Bosch SDS przy-
spiesza i ułatwia wymianę 
brzeszczotu. Wszechstronność zastosowań 
dzięki długości skoku brzeszczotu 25 mm. 
Podstawa regulowana bezstopniowo umoż-
liwia bezpieczne oparcie urządzenia pod-
czas piłowania.

3
punkty

Numer 140
Czapeczka 
Czapeczka w wersji letniej, 100% bawełna, mate-
riał szczotkowany.

5
punktów

Numer 141 
Męska koszulka polo
Męska koszulka typu pique o trwałych kolorach, z 
rozcięciami po bokach. Dziany kołnierzyk i rozcięcie 
z trzema guzikami, 100% bawełna, 200 g/m2.

7
punktów

Numer 142
Nakolanniki
Nakolannik dostosowany kształtem do kolana 
ludzkiego, posiadający certyfikat zgodnie z nor-
mą EN 14404. 

8
punktów

Numer 143 
Pas dekarski
Pas monterski wykonany ze skóry zamszowej, wy-
posażony w praktyczne kieszenie przeznaczony na 
narzędzia dekarskie.
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11
punktów

Numer 144 
Sweter polarowy
Sweter z niemechacącego się polaru 
z krótkim zamkiem błyskawicznym 
na przodzie. Jedna kieszeń na pier-
si. Wzmocniona przy kołnierzu i ściąga-
czach kieszeni. Ciemna odblaskowa la-
mówka na karczku. Sznurek do ściąga-
nia na dole swetra. Materiał: 100% pola-
ru poliestrowego.

15
punktów

Numer 145 
Koszula
Funkcjonalna koszula bez szwów bocz-
nych, zapobiegająca obtarciom i podraż-
nieniom. Koszule zostały zaprojektowa-
ne by uzyskać optymalne możliwości ru-
chu ręką. Praktyczne kieszenie na pier-
si z patkami i miejscem na system In-
bags. Ukryte pionowe kieszenie na piersi 
z zamkiem błyskawicznym, które mogą 
być wykorzystane do przechowywa-
nia cenniejszych przedmiotów. Zatrzaski. 
Kontrafałda z tyłu dla swobody ruchu. 
Materiał: 100% bawełna.

22
punkty

Numer 146
Kurtka
Zamek błyskawiczny biegnący do końca kołnierza. 
Zapięcie przedniego zamka na zatrzaski. Dwie kie-
szenie na piersi kryte plisą i z patkami wzmocnio-
nymi włóknem Cordura®. Pętle pod kieszeniami na 
piersi dostosowane do systemu Inbags. Dwie głę-
bokie kieszenie boczne. Duże kieszenie wewnętrz-
ne, jedna z miejscem na dokumenty i mniejsza 
z zamkiem błyskawicznym. Regulowany pasek 
wszywany i mankiet wzmocniony włóknem Cor-
dura®. Materiał: 100% bawełna, 375g/m2
Wzmocnienia: 100% poliamid, Cordura.

23
punkty

Numer 147 
Kurtka pilotka
Duże zewnętrzne kieszenie na piersi z ukośnym 
zamkiem błyskawicznym, ze schowaną kieszenią 
na telefon komórkowy. Kieszeń na rękawie na te-
lefon komórkowy i długopisy. Dwie głębokie kie-
szenie boczne. Kieszenie wewnętrzne z miejscem 
na portfel i notatnik. Podpinka polarowa, pikowa-
na podpinka rękawa. Polar po wewnętrznej stronie 
kołnierza. Dziany mankiet na rękawie 
i w pasie. Ciemna odblaskowa lamówka w karcz-
ku. Materiał: 55% poliester, 45% bawełna, Podpin-
ka: 100% poliester. 
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Fachowcy PUNKTują od 25 maja do 15 listopada 2009r. 

24
punkty

Numer 148 
Spodnie do pasa
Dwie wiszące kieszenie na gwoździe, które można włożyć do kie-
szeni bocznych, jedna z kieszeniami dodatkowymi i jedna 
z uchwytami na narzędzia. Kieszenie na gwoździe zostały 
wzmocnione 100% włóknem Cordura®. Kieszenie na nogawkach 
z kieszenią na telefon komórkowy, kieszenią na długopis 
i kieszenią na narzędzia. Dwa regulowane uchwyty na mło-
tek. Dwa uchwyty typu D-ring. Kieszenie na ochraniacze kolan 
wzmocnione włóknem Cordura®, regulowana wysokość ochra-
niaczy kolan. Wyprofilowane kolana. Dół tylnej strony nogawek 
wzmocniony włóknem Cordura®. Ekstra szerokie tylne kiesze-
nie. Materiał: 100% bawełna, 375g/m2, Wzmocnienie: 100% po-
liamid, Cordura.

27
punktów

Numer 149 
Kamizelka narzędziowa
Pasek z regulowaną spinką, która ułatwia dopasowanie kami-
zelki do ciała. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przodu. 
Dwa uchwyty typu D-ring. Dwie luźno wiszące kieszenie na pier-
si z przegrodami na narzędzia i długopis zapinane na guzik. Nie-
widoczne kieszenie wewnętrzne na rękawiczki lub dokumen-
ty. Zatrzask i uchwyt na nóż po obu stronach. Cztery luźno wiszą-
ce kieszenie na gwoździe. Przednie kieszenie na gwoździe mają 
dwie dodatkowe kieszenie, jedną z uchwytami na narzędzia. Kie-
szenie na gwoździe wzmocnione włóknem Cordura®. Dwa re-
gulowane uchwyty na młotek. Materiał: 100% bawełna, 375g/
m2, Tył: 100% rozciągliwy poliester Wzmocnienia: 100% polia-
mid, Cordura.

 

TABELA ROZMIARÓW 
GÓRNYCH CZĘŚCI UBRAŃ

TABELA ROZMIARÓW SPODNI
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20
punktów

Numer 160 
Mikser
Mikser o mocy 350 W, z 3 prędkościami pra-
cy, funkcją turbo oraz schowkiem na przewód 
sieciowy. 

33
punkty

Numer 161 
Odtwarzacz
Typ pamięci Flash Pojemność pamięci 4GB. Inne 
odczytywane formaty avi, mp4, amv, jpeg. Wy-
świetlacz LCD 2,4”, 260 tys. kol. Dodatkowe funk-
cje FM, dyktafon Zasilanie akumulator Waga 53g. 

48
punktów

Numer 162 
Golarka
Golenie na mokro i sucho - Wet&Dry. Potrójna 
wychylna głowica tnąca. Unikalne ostrza ścięte 
pod kątem 30 stopni. 

65
punktów

Numer 163 
Robot kuchenny
Robot kuchenny o mocy 700 W, z trybem pulsa-
cyjnym oraz automatycznym wyłącznikiem chro-
niącym silnik. 

75
punktów

Numer 164 
Nawigacja
Niewielki i lekki model Moov 200 jest wyposażony 
w nowy układ GPS SiRFInstantFixII, który pozwala 
szybciej nawiązać połączenie GPS. Wyraźny i pła-
ski ekran o przekątnej 3,5 cala w inteligentny spo-
sób przełącza się w tryb dzienny i nocny. Do tego 
dochodzą czytelne mapy i fabrycznie wgrane infor-
macje o położeniu fotoradarów.

100
punktów

Numer 165 
Telefon 
Główne funkcje i parametry tego aparatu telefo-
nicznego to: GPRS, MMS, Java. Polifonia 1.3 MP, 
wyświetlacza 256 tyś kolorów, bateria 820 mAh.
 

RT
V/

A
G

D

www.fakro.pl



Fachowcy PUNKTują od 25 maja do 15 listopada 2009r. 

150
punktów

Numer 166 
Kamera
Nagrywanie w wysokiej jakości MPEG2. Try-
by: 10 Mbps/VBR, 5 Mbps/VBR, 2.5 Mbps/
VBR. Do 150 min. nagrań na dwustron-
nej płycie DVD-RAM 42x zoom optyczny. 
Optyczna Stabilizacja Obrazu - Advanced O.I-
.S. Wysokiej jakości, szerokokątny 
ekran LCD 2.7”.

160
punktów

Numer 167 
Kino domowe
Zestaw składa się z jednostki centralnej, 
dwóch głośników przednich, dwóch surro-
und, głośnika centralnego 
oraz subwoofera. 

300
punktów

Numer 168  
Telewizor
Nowy, 32-calowy panel IPS Alpha HD 
(1366x768). Kontrast dynamiczny  
40.000 : 1.  Zaawansowany “System zarzą-
dzania kolorem 3D”. 24p Playback. Cyfrowy 
filtr grzebieniowy, układy redukcji szumów. 
Progresywne skanowanie V-Audio Surro-
und. VIERA Link - sterowaniu wielu urzą-
dzeń 1 pilotem. Funkcja PAT. Viera Image 
Viewer (gniazdo SD): JPEG. HDMI x3, wejście 
komputerowe.

500
punktów

Numer 169 
Notebook
Urządzenie zostało zaprojektowane dla za-
pewnienia niezawodności, stylu i wyso-
kiej wydajności mobilnej oraz gwarancji po-
prawnego działania niezależnie od miejsca, 
gdzie się znajdujemy. Wyposażony w naj-
nowsze urządzenie przeznaczone do komu-
nikacji umożliwia podłączenie do sieci do-
mowej oraz współdzielenie danych pomię-
dzy innymi urządzeniami.
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5
punktów

Numer 180  
Plecak
Plecak terenowy, idealny dla turystów, mnóstwo 
kieszonek, wygodne szelki.

5
punktów

Numer 181 
Kubek izotermiczny
Samochodowy kubek izotermiczny z podgrzewaczem, wy-
konany ze stali nierdzewnej, pojemność 400 ml.

10
punktów

Numer 182 
Torba podróżna
Torba podróżna Square, regulowane paski,
duże kieszenie boczne, 600D, 67x26x34cm.

12
punktów

Numer 183 
Metalowa lornetka 
Wysokiej jakości metalowa lornetka (12x32). 
Dołączona miękka szmatka do czyszczenia obiektywu 
oraz pokrowiec 13,8 x 7,6 x 4,8 cm.

15
punktów

Numer 184 
Śpiwór
Wypełnienie: 200g/m2 Hllowtech. Warstwy: 1 
warstwa. Materiał zew.: 190T Poliester Ripstop. 
Materiał wew.: Polycotton. Waga (kg): 1,1 kg. 
Typ worka: kompresyjny. Możliwość spinania. Za-
kres temp. total: +3 do +18. Zakres temp. 
Optimal: +9 do +13,  wymiary: 190x75cm.

22
punkty

Numer 185 
Zegarek
Zegarek CASIO MTP- 1259D-2A, zegarek z trzema 
wskazówkami, bransoletka, szkło mineralne.
 

25
punktów

Numer 186 
Walizka
Walizka ABS, 55x37x23cm 
doskonała do podróży.
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