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FAKRO jest prywatną firma rodzinną,
ze 100-procentowym polskim udziałem,
której współwłaścicielem i prezesem jest
Ryszard Florek. To grupa kilkunastu firm
produkcyjnych oraz dystrybucyjnych.
Główna siedziba firmy znajduje się
w Polsce, w Nowym Sączu.

Okno
na
słońce
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Firma FAKRO powstała w 1991 roku, ale jej korzenie sięgają znacznie głębiej. Idea założenia
firmy produkującej okna dachowe w Polsce
powstała ponad 25 lat temu. W 1986 roku z myślą
o produkcji okien dachowych, Ryszard Florek
– obecny prezes i właściciel spółki oraz Jacek
Radkowiak założyli i wybudowali od podstaw
Zakład Stolarki Budowlanej FLORAD w Tymbarku.
W zakładzie FLORAD, zatrudniającym wówczas
kilkanaście osób, produkowane były różne wyroby
stolarskie. Wypracowane środki finansowe z ich
sprzedaży umożliwiły przygotowanie profesjonalnej produkcji okien dachowych. 11 stycznia 1991
roku powstała nowa firma pod nazwą „FAKRO”,
z udziałem trzech wspólników: Ryszarda Florka,
Krystyny Florek i Krzysztofa Kronenbergera. Spółka
rozpoczęła działalność przy ulicy Węgierskiej
144a, zajmując jedno z pomieszczeń upadłych
Sądeckich Zakładów Naprawy Samochodów w Nowym Sączu. Firma zajęła się produkcją okien dachowych, promocją i sprzedażą wyrobu finalnego.
Kolejne lata działalności FAKRO to systematyczne
prace nad doskonaleniem jakości produkcji i rozszerzaniem asortymentu produktów związanych
z branżą dachową. W latach 1993 – 1995 dokupione zostały kolejne powierzchnie w stojących i nie
wykorzystywanych halach produkcyjnych, byłych
Sądeckich Zakładów Naprawy Samochodów i przystosowane do potrzeb firmy. Od 1996 roku dalszy
rozwój produkcji wymagał budowy kolejnych
obiektów. Obecnie łączna powierzchnia hal
produkcyjnych wszystkich zakładów, to ponad 100
tysięcy metrów kwadratowych. Wraz z rozwojem
firmy rosła ilość produktów związanych z oknami
dachowymi, które FAKRO wprowadziło do swojej
oferty, chcąc zapewnić handlowcom pełną paletę
wyrobów porównywalnych do oferowanych przez
zachodnich konkurentów. Okna dachowe i inne
wyroby to specyficzne produkty wymagające
wyposażania stanowisk pracy w unikatowe
urządzenia, które firma FAKRO sama projektuje
i nierzadko wytwarza. Przez cały czas podejmowane są działania mające na celu doskonalenie
własnej technologii, oraz zwiększenie asortymentu
okien dachowych i produktów uzupełniających.
Dziś w ofercie firmy znajduje się ponad 300 modeli
i typów okien, rolet, żaluzji, markiz i schodów strychowych. Obecny poziom zatrudnienia to ponad
trzy tysiące pracowników stanowiących największy
kapitał firmy. Dbając o polski rynek uruchomiono
8 własnych magazynów regionalnych na terenie
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kraju: Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Łódź,
Poznań, Pszczyna, Białystok. Zorganizowana we
wszystkich regionach Polski sieć doradców technicznych, którzy koordynują sprzedaż okien FAKRO
w kilkuset składach materiałów budowlanych.
Przez pierwsze lata działalności FAKRO koncentrowało się na rynku krajowym. Pod koniec
1993 rozpoczęto działalność eksportową. Dziś
FAKRO jest wiceliderem światowego rynku
okien dachowych. Obecnie wyroby sprzedawane są
we wszystkich krajach europejskich, a także na
innych kontynentach: w USA, Kanadzie, Nowej
Zelandii, Australii, Chile, Japonii, Chinach i RPA. Rozwój sprzedaży na każdym rynku uwarunkowany
jest posiadaniem certyfikatu nie tylko na wyrób,
ale przede wszystkim na proces produkcji. FAKRO
uzyskało 20 certyfikatów najbardziej prestiżowych
instytutów Europy. Produktom przyznano wiele nagród i wyróżnień podczas krajowych i zagranicznych
targów branżowych. Firma FAKRO jest laureatem
Godła Promocyjnego „Teraz Polska” a także nagrody
prestiżowego miesięcznika „The Professional Builder
Magazine” Najlepszy Produkt Roku 2001 i 2003
w Anglii. Do tej pory najważniejszą nagrodą jaką
otrzymała firma jest Specjalna Nagroda Gospodarcza
Prezydenta RP, przyznana w roku 2003 za „Szczególny
wkład w budowanie prestiżu polskiej gospodarki na
rynkach Unii Europejskiej”.

★★★
Strategia
Strategia FAKRO zakłada budowanie firmy globalnej
i umacnianie pozycji numer dwa na świecie.
„Jesteśmy obecni we wszystkich krajach, w których
nasze produkty znajdują zastosowanie. Nasza
dewiza to konsekwencja w działaniu i stawianie
na stały rozwój. Inwestujemy 100% wypracowanych zysków. W centrum stoi zawsze nasz klient.
Zadowolony klient jest sensem i celem naszego
myślenia i działania” podkreślają właściciele spółki.
Zakłady FAKRO charakteryzują się najnowszymi technologiami produkcyjnymi. Są one przyjazne dla pracowników, świadome naturalnych zasobów i środowiska. Drogą, którą firma chce dążyć do osiągnięcia
długofalowych celów jest promocja własnej marki
przez sprzedaż produktów pod marką FAKRO oraz
zmniejszanie dystansu do głównego konkurenta,
co ułatwi firmie konkurowanie w przyszłości. Misja
firmy to budowanie komfortu mieszkania na całym
świecie. Okna dachowe FAKRO są bezpieczne,
energooszczędne i przyjazne dla środowiska.
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Działalność międzynarodowa
Działania eksportowe rozpoczęto w 1993 roku.
Dziś firma jest wiceliderem światowego rynku
okien dachowych z blisko 15-to procentowym
udziałem w rynku globalnym. Udowodniliśmy,
że nasze produkty mogą być najlepsze nie tylko
w kraju, ale również za granicą, czym przyczyniamy się do kształtowania pozytywnego wizerunku Polski w wielu krajach na całym świecie.
Grupa FAKRO zatrudnia dziś łącznie ponad 3000
pracowników, posiada dwanaście własnych zagranicznych firm dystrybucyjnych (m.in. FAKRO-USA,
FAKRO-GB, FAKRO-Niemcy, FAKRO-Francja, FAKROHolandia, FAKRO-Rosja, FAKRO-Lwów, FAKROWęgry, FAKRO-Słowacja ) oraz dziesięć zakładów
produkcyjnych w Polsce i zagranicą. 70 proc. swojej produkcji FAKRO sprzedaje na eksport. Historia
eksportu FAKRO liczy sobie 16 lat.

★★★
Innowacyjność
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Firma FAKRO od samego początku swojego
istnienia postawiła na innowacyjność. Każdy
rynek ma swoją specyfikę i swoje uwarunkowania
i wymaga skonstruowania całkiem nowych
produktów, ze względu na inny system budownictwa lub klimat. Wszystkie rozwiązania opracowywane są przez FAKRO we własnym dziale
badań i rozwoju, zatrudniającym ponad 30 konstruktorów – autorów patentów. Inżynierowie
FAKRO to autorzy wielu nowatorskich rozwiązań,
chronionych patentami oraz kilkudziesięciu
zgłoszeń patentowych. FAKRO to firma, która
eksportuje nie tylko okna dachowe, ale także
myśl twórczą polskich inżynierów i konstruktorów, rozwiązania techniczne do wielu krajów
świata, wytyczając nowe kierunki rozwoju dla
branży okien dachowych na świecie. Rokrocznie
wzbogacamy swoją ofertę, wdrażając nowe
technologie. Przedsiębiorstwo należy do pierwszej
trójki najbardziej innowacyjnych polskich firm.
W roku grudniu 2008 zostaliśmy uhonorowani
Kamertonem Innowacyjności.
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Automatyczny nawiewnik

RELACJE Z PRACOWNIKAMI
I OTOCZENIEM

D

Dzisiejsze firmy stają się coraz bardziej podobne
do siebie jeśli chodzi o produkty lub technologie.
Prawdziwą różnicę tworzą ludzie. Siłą FAKRO jest
wydajność i kreatywność naszych pracowników.
Swoją wysoką pozycję na rynku budowlanym
w Polsce i na świecie Fakro zawdzięcza wysokim kompetencjom pracowników. W naszych
zakładach w kraju i za granicą pracuje ponad 3 tys.
ludzi. Systematycznie zwiększamy zatrudnienie.
To wynik ciągłego, dynamicznego rozwoju firmy:
wdrażania do produkcji coraz bardziej innowacyjnych produktów i zdobywania nowych rynków
handlowych na całym świecie. Nasza firma jest
zawsze otwarta dla lubiących zawodowe
wyzwania menadżerów nowych produktów,
specjalistów sprzedaży na rynki krajowe i zagraniczne, technologów maszyn i konstruktorów specjalistów do spraw marketingu czy zarządzania.
Od tych, którzy chcą u nas pracować oczekujemy
by byli ambitni, kreatywni i znali języki obce. Dlatego systematycznie identyfikujemy i analizujemy
potrzeby szkoleniowe naszych pracowników, tak
by były zgodne z założeniami polityki personalnej oraz strategią firmy. Nasza oferta, to nie tylko
możliwość nauki języków obcych, ale także udział

w specjalistycznych szkoleniach produktowotechnicznych prowadzonych zarówno przez konsultantów zewnętrznych, jak również trenerów
wewnętrznych. To także swobodny dostęp do
zasobów firmowej biblioteki, liczne seminaria
i konferencje oraz dyskusje i praca nad realizowanymi przez firmę projektami. Warto podkreślić,
że w naszej firmie możliwość zawodowego rozwoju znajdują ludzie młodzi, bezpośrednio po
ukończeniu studiów wyższych, dla których praca
w FAKRO jest początkiem kariery. Jednocześnie
finansujemy tych, którzy chcą studiować bądź
uzupełniać swoje wykształcenie poprzez studia
podyplomowe. Naszym pracownikom oferujemy
także możliwość aktywnego wypoczynku. Mamy
firmową drużynę siatkówki, koszykówki oraz
piłki nożnej, możemy także bezpłatnie korzystać
z zajęć na krytej pływalni. Pamiętając o ciele, nie
zapominamy także o strawie duchowej. Stała dawka
kultury to dofinansowane przez przedsiębiorstwo
imprezy sportowe, przedstawienia teatralne
i koncerty. Organizujemy też imprezy integracyjne,
podczas których pracownicy wraz z rodziną mogą
miło spędzać czas. Wiemy, że dobro firmy to ludzie
zadowoleni z życia.
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ościeżnicy, dostępny po otwarciu skrzydła. Okno
wyposażone jest w automatyczny nawiewnik
V40P, który niezależnie od różnicy ciśnień oraz
wielkości podmuchu wiatru, dostarcza do wnętrza
zawsze optymalną ilość powietrza. Chroni przed
wychłodzeniem pomieszczenia, co wydatnie zmniejsza koszty ogrzewania. Automatyczny nawiewnik V40P w oknach dachowych FAKRO zapewnia
zdrowy mikroklimat oraz realne oszczędności
energii cieplnej. W oknach preSelect zastosowano
również innowacyjny system wzmacniający konstrukcje okna topSafe przez co okna posiadają
podwyższoną odporność na włamanie.

okno obrotowe, a funkcjonalnością przypomina
okno klapowe. Nawet wysoka osoba w pozycji
wyprostowanej swobodnie zmieści się pod otwartym skrzydłem. Ze względu na dużą wysokość,
okna proSky zastępują konieczność zespalania
okien w pionie, oferując większą powierzchnię
przeszklenia. Okno proSky występuje również
w wersji dwuskrzydłowej. Okno FDY-V Duet proSky

★★★
Kolejnym krokiem było stworzenie dużych okien
o podwyższonej osi obrotu. Dzięki unikatowej
konstrukcji okuć oraz znajdującej się powyżej
połowy wysokości okna osi obrotu, okno proSky
łączy w sobie zalety okna klapowego oraz
obrotowego. Dolna część skrzydła pełni rolę
okna klapowego, a górna stanowi dodatkowe
doświetlenie. Skrzydło przy obrocie o kąt od 0°
do 45° podtrzymywane jest przez innowacyjny
mechanizm wspomagający, który umożliwia
pozostawienie otwartego skrzydła w dowolnej pozycji w tym zakresie. Taka konstrukcja
sprawia, że okno jest łatwe w użytkowaniu, jak

20 LAT FAKRO
HISTORIA INNOWACYJNOŚCI
Historia okna dachowego

P

Pierwsze wzmianki o oknach dachowych pochodzą
z połowy XIX w. W tym czasie w bogatych miastach Niemiec, Francji i Anglii, na poddaszach
kamienic czynszowych znajdowały się mieszkania
dla biednych grup społecznych. W tego rodzaju
pomieszczeniach okna dachowe były najczęściej
jedynym źródłem światła i zapewniały widok na
zewnątrz.
Źródłem wiedzy historycznej o oknach dachowych
są dokumentacje patentowe. W roku 1894
w Wielkiej Brytanii został złożony pierwszy
patent, który dotyczył drewnianego okna, obracanego do mycia. Po raz pierwszy w 1931r.
w zgłoszeniu patentowym pojawiło się określenie „okno dachowe” w języku niemieckim.
Duże zasługi dla rozwoju okien dachowych wniósł
p. V. K. Rasmussen, który udoskonalił konstrukcję
okien dachowych i w roku 1945 zgłosił swój
pierwszy patent dotyczący zawiasów obrotowych
do okien dachowych.
Okna dachowe zaczęły się szybko rozwijać po II
wojnie światowej wraz z powszechnym rozwojem i zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych
i wełny mineralnej. W latach 70. powstało wielu
producentów okien dachowych, głównie w Niemczech (np. Blefa, Hertz, Roto), ale również we
Francji, Włoszech, Hiszpanii. Po roku 1990
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powstało wiele nowych firm specjalizujących się
w produkcji okien dachowych, głównie w Europie
Centralnej i Wschodniej.

Okno dachowe FAKRO
W 1991 roku rozpoczęła produkcję okien dachowych firma FAKRO. Zaledwie trzy lata później
firma FAKRO zaczęła eksport swoich produktów.
Pierwszy transport okien dachowych wyruszył

do Holandii. Kolejnymi krajami były Francja
i Słowacja. Dynamiczny rozwój produkcji wymusił
budowę kolejnych hal produkcyjnych i zatrudnienie większej ilości pracowników. 15 lat później
w skład Grupy FAKRO wchodziło już 5 zakładów
produkcyjnych w Polsce i 10 zagranicznych firm
dystrybucyjnych. Obecnie firma FAKRO to lider
na rynku polskim i druga firma na świecie z 15%
udziałem w globalnym rynku okien dachowych.

posiada dodatkowe, nieotwierane dolne skrzydło, co pozwala osiągnąć standardową
wysokość okna do 206 cm, a na zamówienie
nawet 255 cm. Skrzydło to wyposażone jest
w pakiet szybowy z bezpieczną szybą laminowaną. Umożliwia to nawet dzieciom bezpieczne
oglądanie otoczenia. Można przez nie patrzeć
wygodnie siedząc w fotelu. Okno wyposażone
zostało w automatyczny nawiewnik V40P i sys-
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tem wzmocnienia konstrukcji okna topSafe.

★★★
Bezpieczeństwo okien dachowych zawsze było
priorytetem we wszystkich działaniach firmy FAKRO.
Jako pierwsza wprowadziła na rynek pełną ofertę
okien dachowych z min. III klasą bezpieczeństwa,
wyznaczając nowy standard w branży okien dachowych. W większości swoich okien zastosowała
innowacyjny system topSafe, przez co okna posiadają
podwyższoną odporność na włamanie. Naturalnym
rozwinięciem tej idei było stworzeni specjalnego
okna Secure. Takie okno oprócz systemu topSafe
posiada kilka nowatorskich rozwiązań sprawiających, że okno jest bardzo trudne do otwarcia
z zewnątrz. Są to między innymi laminowana
i antywłamaniowa szyba zespolona klasy P2A,
system zabezpieczający przed wymontowaniem
pakietu szybowego z zewnątrz oraz specjalną
klamką z blokadą. Takie okna nie wymaga już dodatkowych zamków czy rygli, które negatywnie
wpływają na użytkowanie okna, a zabezpiecza przed
różnymi sposobami włamania takimi jak (uderzenie
okna z góry, podważenie klamki narzędziem, łatwe
wymontowanie szyby, łatwe rozbicie szyby).

★★★
Firma FAKRO również nie zapomina o energooszczędności. Skonstruowała specjalne okna

Firma zatrudnia ponad 3200 pracowników w 12
zakładach produkcyjnych na świecie oraz posiada
13 zagranicznych firm dystrybucyjnych. Jest też
jednym z najbardziej innowacyjnych polskich
przedsiębiorstw z nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym i autorem kilkudziesięciu zgłoszeń patentowych.

★★★
Firma FAKRO może poszczycić się kilkoma
przełomowymi produktami. Prawdziwa rewolucja
na światowym rynku okien dachowych zaczęła
się wraz z wprowadzeniem przez FAKRO okna
uchylno-obrotowego FPP-V preSelect. Jest to okno
uchylno-obrotowe nowej generacji, które zapewnia stabilność otwartego skrzydła zarówno w pozycji uchylnej jak i obrotowej. Okno FPP-V preSelect
posiada dwie oddzielone od siebie funkcje otwierania skrzydła. Funkcja uchylna pozwala na pozostawienie skrzydła w dowolnym położeniu w zakresie
od 0° do 35°. Umożliwia to swobodne podejście
do krawędzi otwartego okna oraz wygodne obserwowanie otoczenia. Nawet wysoka osoba
swobodnie zmieści pod uniesionym skrzydłem.
Funkcja obrotowa przeznaczona jest do mycia
zewnętrznej strony szyby, zakładania markizy
i montażu skrzydła. Zmianę sposobu otwierania
umożliwia wygodny i funkcjonalny przełącznik
preSelect umieszczony w połowie wysokości
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Historia współpracy
pomiędzy FAKRO i Linde Material Handling

Thermo o bardzo dobrych parametrach, przez
co można je stosować w budownictwie energooszczędnym, a nawet pasywnym. Specjalna
konstrukcja grubszego skrzydła, superenergooszczędny pakiet szybowy U8, poczwórny system
uszczelnienia zapewniają doskonałe parametry
termoizolacyjne na poziomie 0,68 W/m2K, który
jest najlepszym współczynnikiem spośród okien
wytwarzanych przez największych producentów
okien dachowych. Duże rozmiary okien sprawiają,
że w zimie poddasze nagrzewa się częściowo
w sposób naturalny, a szyba z powłoką niskoemisyjną zatrzymuje ciepło wewnątrz pomieszczenia. Takie okna to dużo naturalnego światła i ciepło
na poddaszu w chłodne zimowe dni. Duże rozmiary
okna, podniesiona oś obrotu oraz klamka w dolnej
części okna zapewniają wygodę użytkowania
nowego okna dachowego Thermo.

★★★
Innowacyjność to odpowiedzialność. Wiemy jak
ważna jest ochrona środowiska naturalnego, dlatego prowadzimy zrównoważoną politykę w gospodarce leśnej. Nasze produkty nie tylko są ekologiczne ale w dużym stopniu przyczyniają się
do oszczędności energii. Okna Thermo, automatyczny nawiewnik V40P, panele solarne montowane
wraz z oknami dachowymi czy specjalna naturalna wełna owcza wykorzystywana jako doskonały
materiał termoizolacyjny to rozwiązania przyczyniające się do ochrony nieodnawialnych zasobów
naturalnych.
Innowacyjności zmienia przyszłość w teraźniejszość. Nowe technologie wykorzystywane w bu-

Wózki widłowe, od początku istnienia firmy

współpracy jesteśmy pewni, iż wybór Linde jako

zawsze stanowiły mocny filar w transporcie

dostawcy usług serwisowych jak i wózków

wewnętrznym firmy FAKRO, pierwsze wózki

widłowych przyczynił się do rozwoju potencjału

spalinowe w charakterystycznym czerwonym

naszego Partnera biznesowego.

kolorze przyjechały do nowosądeckiej fabryki

Linde jako dostawca deklaruje swoją gotowość

w latach 90, pochodziły z własnego importu,

do współdziałania, a także zapewnia, iż dołoży

niektóre z nich do dziś dnia można spotkać na

wszelkich starań, aby współpraca z firmą Fakro

terenie fabryki - chwali się p. Haczek z FAKRO

rozwijała się nadal z korzyścią dla obu stron.

osoba odpowiedzialna za utrzymanie ruchu

PS. Przy opracowywaniu powyższego materiału

i jak zawsze podkreśla atrybuty napędu

Grupa FAKRO zrealizowała kolejny projekt

hydrostatycznego w wózkach spalinowych

inwestycyjny wraz z Linde.

oraz dwupedałowy systemem sterowania,

Dziękujemy za zaufanie!

który sprawdza się w każdym zakładzie produkcyjnym należącym do Grupy FAKRO,

Zespół Linde, jak zawsze, pozostaje do usług!

Współpraca pomiędzy Grupą FAKRO a Linde
Material Handling Polska rozpoczęła się
w 2000 roku, wówczas zaistniała potrzeba

Opracował: Michał Schabowski,
Doradca Techniczno-Handlowy LMH-PL

wyposażenia fabryki w wózki magazynowe
z masztem, wybór padł na sprawdzony model
L10 z serii 379, który cieszy się dobrą opinią
wśród użytkowników za stosunkowo nieduże
gabaryty oraz ergonomiczne rozwiązania,
które maja wpływ na codzienną prace a także
bezpieczeństwo użytkownika,
Rozwijający się rynek okien dachowych,
a także coraz większe potrzeby Grupy FAKRO,
przekładają się na kolejne inwestycje, flota
wózków spalinowych zostaje uzupełniona
o sprawdzone jednostki LINDE z napędem
hydrostatycznym, model H16T z serii 350
z masztem typu Triplex, które dostają angaż
przy dostarczaniu komponentów z magazynów surowców do produkcji.
Kolejne lata współpracy to nowe projekty
min. wózki elektryczne czołowe znane
w nomenklaturze Linde pod symbolem 386
(tzw. E-strefa Linde).
Rok 2008 / 2009 gdzie ogólnie mówi się
o kryzysie na rynku, LINDE wspólnie z Grupą
FAKRO realizuje kolejny duży projekt związany z wózkami wysokiego składowania typ
reach truck. W ramach tego projektu do 12
magazynów regionalnych zostają dostarczone

downictwie to między innymi ogniwa fotowoltaiczne czy bezprzewodowy system sterowania oknami dachowymi oraz innymi elektrycznymi urządzeniami w budynku. System Z-Wave
pozwala na taką integrację a jest dostępny
w oknach dachowych jak i akcesoriach elektrycznych. Takie rozwiązania powoli zyskują na
popularności a nowoczesność wkracza „otwartymi
drzwiami” do budownictwa.
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wózki R14 oraz R16 serii 115.
Dla nowosądeckiego producenta okien dachowych, który należy do ścisłej czołówki
na świecie, istotnym punktem jest rynek
eksportowy, który cały czas się rozwija,
również na tej płaszczyźnie FAKRO stawia
na LINDE, głównym aspektem który podkreśla
nasz Parter – jest Serwis i jego dostępność,
Patrząc przez pryzmat naszej 10-cio letniej

LindePartner 4/2010

