


Kære læser,

Vi har udviklet dette materiale for at vise hvilke typer af projekter, som vi har deltaget i på det danske marked gennem de seneste år. Målgruppen for brochuren er 
arkitekter, bygherrer, håndværkere og andre med interesse i projekter indenfor det off entlige og private byggeri. Projekterne tjener som inspiration for de opgaver vi 
har arbejdet med, og de giver et godt indblik i det vi kan være med til at løse for bygherre.

FAKRO deltager proaktivt i arbejdet med at fi nde den bedste løsning i projekter hvor der er fokus på værdi for pengene samtidig med at man overholder de lov- og 
arkitektkrav der stilles. FAKRO Danmark er en del af en stor international virksomhed med speciale indenfor ovenlysløsninger i alle tagtyper, og vore medarbejdere har 
mange års erfaring og stor byggeteknisk viden.



FAKRO markedsfører en lang række spændende alternativer til den gængse opfattelse af ovenlysløsninger. Det være sig PWC-ovenlysvinduer til byggeri med fokus 
på lave vedligeholdelsesomkostninger, proSky vippevinduer med markedets største ubrudte glasareal, topSafe sikkerhedssystemet mod indbrud (standard i alle vore 
vinduer) samt den topmoderne løsning til fl ade tage, F-typen. Dertil et tilbehørsprogram der dækker alle behov.

        God læsning og inspiration

        FAKRO Danmark A/S

Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information.



BYGHERRE: Viva Bolig
ARKITEKT: Arkitektfi rmaet Nord A/S
TØMRERFIRMA:  Arne Andersen A/S

Rækkehusprojektet i Vodskov nord for Aalborg var en stor og spændende udfordring 
idet der var tale om en gennemgribende renovering og montering af ovenlys samt 
røgventilationsvinduer og -systemer. 
Projektet gav FAKRO mulighed for at vise, at røgventilationsvinduerne har samme 
design som et standard ovenlysvindue. Dermed bevares det ubrudte, smukke design 
på taget. 

LILLE TINGBAKKE ‐ RÆKKEHUSE

VODSKOV





BYGHERRE: Niels Moes A/S
ARKITEKT: Niels Moes A/S
TØMRERFIRMA:  Niels Moes A/S

Renoveringen af Rebildcentret er et smukt eksempel på de muligheder, der fi ndes 
i en historisk bygning. I stueetagen indrettes administration og billetsalg til kalk-
minerne, og på førstesalen indretter man et konferencecenter med en fantastisk 
udsigt til de store naturområder lige undenfor vinduerne. 
Både facadeelementer og ovenlys sikrer udsyn og naturlig belysning til gavn for 
gæster og medarbejdere i centret.

REBILDCENTERET  THINGBÆK KALKMINER

SKØRPING





BYGHERRE: Fink Ejendomme 
ARKITEKT: Arkitektfi rmaet Kloden 
TØMRERFIRMA:  Fink Byg

Det moderne boligbyggeri i Engholm Søpark er med stort fokus på smukke linier 
og en tagkonstruktion med en lav hældning. Derfor valgte man FAKROs helt fl ade 
ovenlyssystemer uden en forstyrrende kuppel. 
Det betyder, at man ikke ser ovenlysvinduerne fra haven eller indgangspartiet, 
samtidig med at man får natuligt dagslys ind i badeværelser og køkkener.

ENGHOLM SØPARK  RÆKKEHUSE

HERNING





BYGHERRE: E-Bolig A/S 
ARKITEKT: E-Bolig A/S 
TØMRERFIRMA:  E-Bolig A/S 

Rækkehusene i Tilst består af enheder med fi re ovenlys i hver bolig. Mod vest 
sidder ovenlysvinduerne enkeltvis og mod øst er de monteret sammen med en 
facadeløsning. Dette er med til at gøre førstesalen med badeværelse og værelser 
endnu mere attraktiv året rundt. 

TILST PARKVEJ  RÆKKEHUSE

AARHUS





BYGHERRE: Esbjerg Kommune 
ARKITEKT: Arkitektfi rmaet Hallen & Nordby A/S 
TØMRERFIRMA:  Nem Byg A/S

Skovbo Centret er endnu et eksempel på bygherres interesse i FAKROs løsninger 
hvor man kombinerer røgventilation med ovenlysvinduer uden at ødelægge den 
arkitektoniske helhed. De høje sikkerhedskrav til institutionsbyggeri passer fi nt 
sammen med de løsninger FAKRO har udviklet til det danske marked. Uanset om 
det gælder institutioner, administration eller andet off entligt byggeri, så arbejder 
FAKRO sammen med fagfolkene om den bedste løsning. 

SKOVBO CENTRET  ÆLDRECENTER

ESBJERG





BYGHERRE: Andelsboligforeningen Sprotoften
ARKITEKT: Arkitema Architects 
TØMRERFIRMA:  Hansson & Knudsen A/S

Sprotoften er et fl ot eksempel på de mange renoveringer der foretages landet 
over i boligforeningerne. FAKRO deltager i mange af disse renoveringsopgaver 
hvor man har fokus på energioptimering og den samlede økonomi i projekterne.

SPROTOFTEN  BOLIGFORENING

NYBORG





BYGHERRE: Privat
ARKITEKT: Privat
TØMRERFIRMA:  Privat

En fantastisk beliggenhed, et smukt, enkelt design og store vinduespartier i både 
tag og facader er med til at gøre denne villa ud mod Lillebælt til en drømmebolig. 
FAKRO leverer – som den eneste på markedet for ovenlys – vinduer med ubrudte 
glasarealer på op til 206 cm. Dermed opnår man det mest optimale udsyn.  

ERRITSØ  PRIVAT BOLIG   

FREDERICIA





BYGHERRE: Boligforeningen Ungdomsbo 
ARKITEKT: Ukendt 
TØMRERFIRMA:  Muffb  yg A/S

Dette projekt er et godt eksempel på de mange udskiftningsprojekter, som FAKRO 
leverer nye ovenlysvinduer til i disse år. De eksisterende ovenlys udskiftes typisk 
efter 20-30 år og FAKROs dimensioner passer naturligvis 100% til de gamle vindu-
er. Dermed sparer man mange penge da udskiftningen kan forløbe uden større 
omkostninger for beboerne. En anden fordel er, at FAKRO kan levere gardiner og 
markiser efter kundernes ønske ab fabrik. Dette sparer tid og penge. 

TVILLINGERNES KVARTER  RÆKKEHUSE

ESBJERG
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