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Z ANIM DOKONA SZ Z AKUPU

WYBRAĆ OKNA
IZOLACJA TERMICZNA
Budujesz dom energooszczędny albo wymieniasz stare okna w mieszkaniu lub domu, to zapewne zależy Tobie na
podwyższonej izolacyjności termicznej. Wybierz okna o głębokości profili 85 mm i z zestawem dwukomorowego
szkła. Parametr termiczny Uw takiego okna o wymiarze 140 cm x 170 cm wyniesie 0,81 W/m2K, a w przypadku profili
70 mm i szkła jednokomorowego 1,3 W/m2K.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW
Dla przeszklonych drzwi i okien schodzących do podłogi zalecamy stosowanie pakietów szkła bezpiecznego. Dzięki
specjalnej, niewidocznej folii, zbita szyba pozostaje w konstrukcji, a standardowa może wypaść, raniąc użytkownika.
Szczególnie polecamy stosowanie takich rozwiązań dla okien i drzwi tarasowych, gdzie elementy narażone są na
kolizje, np. z meblami tarasowymi.

ZABEZPIECZENIE ANTYWŁAMANIOWE
Zastanów się nad zabezpieczeniem antywłamaniowym swojego domu i mieszkania. Wybierz odpowiedni poziom
zabezpieczenia dzięki zastosowaniu szkła antywłamaniowego, okuć antywłamaniowych, rolet zewnętrznych,
kontaktronów integrowanych z alarmem i wielopunktowego zamka drzwiowego.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PRODUKTY
••

Nieograniczone możliwości kreowania okien dzięki oryginalnemu wzornictwu i eleganckim liniom profili połączone
z szeroką gamą dostępnych kolorów.

••

10-letnia gwarancja na szczelność szyb zespolonych zapewnia utrzymanie najwyższych paramentów termicznych.

••

Wzmocnienia ram i skrzydeł na całym obwodzie stalą ocynkowaną o grubości od 1,5 mm do nawet 3 mm gwarantują
stabilność konstrukcji.

••

Okucia okienne Multimatic zapewniają równomierny docisk uszczelek na całym obwodzie okna.

••

Uszczelki z nowoczesnego tworzywa EPDM nie tracą elastyczności utrzymując szczelność okien przez długie lata.

••

Produkujemy tylko wyroby o dopuszczonych przez systemodawców wymiarach, co gwarantuje stabilność konstrukcji
oraz poprawne działanie funkcji otwierania i uchylania okien.

••

Stosujemy wyłącznie oryginalne komponenty bez tanich zamienników.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OKNA
Produkujemy okna PVC nieprzerwanie od 1990 roku.
Posiadamy certyfikat niemieckiego Instytutu Rosenheim potwierdzający
utrzymywanie reżimów technologicznych i stosowanie do produkcji wyłącznie
dopuszczonych w technologii i przebadanych komponentów.
Otrzymujesz 10-letnią gwarancję na konstrukcję elementów i szczelność szkła.
Kupując bezpośrednio od producenta oszczędzasz czas i pieniądze.
Jesteśmy producentem lokalnym, dzięki czemu zapewniamy szybki serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny.

OKNA
OKNA IDEAL 4000
Podstawowa linia profili 5-komorowych
świetnie sprawdza się zarówno w nowoczesnej
architekturze
budownictwa
jednoi wielorodzinnego, jak również w przypadku
renowacji.
Mocna
konstrukcja
profili
o głębokości zabudowy 70 mm oraz duże
komory na wzmocnienia stalowe gwarantują
optymalne parametry statyczne i umożliwiają
wykonanie okien o dużych gabarytach.

OKNA IDEAL 7000
IDEAL 7000 to przykład synergicznego wykorzystania właściwości
profili i szyb zespolonych w celu tworzenia okien charakteryzujących
się bardzo niską przenikalnością cieplną. Uzyskany w badaniach
współczynnik przenikalności cieplnej profili o wartości do Uf=1,0 W/m2K
w połączeniu z możliwością stosowania szerszych i cieplejszych
pakietów szybowych o szerokości do 51 mm gwarantuje najlepsze
parametry cieplne okna.

KOLORY I WZORY
Parametry techniczne są podstawą,
ale to kolor elementów nadaje im
ostateczny
charakter.
Do
wyboru
mamy profile w kolorze białym oraz
w kolorach jedno- i dwustronnych. Wybierz
wzór z dostępnej palety ALUPLAST,
a jeżeli nie znajdziesz tam pożądanego
wykończenia możesz zdecydować się
na dowolny kolor z palety RAL uzyskany
dzięki specjalnej technologii pokrywania
profili lakierami do PVC.

DRZWI
DRZWI PRZESUWNE SMART-SLIDE
Chcesz mieć szerokie wyjście na taras,
możliwość otwarcia wnętrza na ogród i zależy Ci
na dużych przeszkleniach – zastosuj najnowsze
drzwi przesuwne Smart-slide. Innowacyjny
system okuć i uszczelek gwarantuje szczelność
zestawu i lekkość obsługi.

DRZWI ZEWNĘTRZNE
Dzięki wielokomorowej zabudowie o głębokości
70 mm i zastosowaniu progu drzwiowego
z przekładką termoizolacyjną, drzwi posiadają
bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej.
Użycie wzmocnień stalowych o dużych
przekrojach oraz zastosowanie zgrzewalnych
łączników narożnych gwarantuje odpowiednie
parametry statyczne i wytrzymałościowe.
Wypełnienie skrzydła może stanowić szkło
lub panel w dowolnej kombinacji, a jedynym
ograniczeniem jest wyobraźnia klienta.

ŁATWE PRZESUWANIE

INTUICYJNE ZAMYKANIE

WYGODNE ZAMYKANIE

WYSOKA SZCZELNOŚĆ

Dobierz elementy specjalne podwyższające Twój komfort
Rolety zewnętrzne – oferujemy rolety widoczne natynkowe i ukryte naokienne. Rolety ograniczą nasłonecznienie, zaciemnią pomieszczenia
i zabezpieczą okna. Połącz je z inteligentnym systemem sterowania, który
sam będzie je opuszczał i podnosił.
Akustyczne szkło – Twój dom lub mieszkanie znajduje się przy ruchliwej ulicy lub w innym miejscu, gdzie występuje hałas? Zamów okna
z szybami akustycznymi i odpoczywaj w ciszy. Zwykła szyba ma parametr
akustyczny na poziomie 31 dB, a szyba akustyczna nawet do 45 dB.
Nawietrzaki – w pomieszczeniach narażonych na podwyższony poziom
wilgotności takich, jak kuchnie, łazienki, pralnie, kotłownie i garaż zastosuj nawiewniki higrosterowane, które przy wzroście wilgotności otwierają
się samoistnie i zwiększają infiltrację powietrza.
Moskitiery – zastosuj moskitiery ażeby zabezpieczyć dom przez uciążliwymi owadami. Dostępne są moskitiery ramkowe, rolowane, zintegrowane z roletami oraz przesuwne i harmonijkowe, dedykowane do drzwi
przesuwnych.
Niski próg balkonowy – nie potykaj się o próg! W drzwiach o standardowym rozwiązaniu próg ma wysokość 6,5 cm, ale możesz wybrać niski
próg o wysokości tylko 2 cm.
Zatrzask balkonowy – przytrzyma drzwi balkonowe w pozycji zamkniętej, gdy Ty wychodzisz na balkon.
Gałka w zamku od wewnątrz - umożliwia zamykanie drzwi „na klucz”
bez użycia klucza!
System Masterkey – masz w domu więcej niż jedne drzwi? Drzwi wejściowe, garażowe i gospodarcze możesz wyposażyć w system Masterkey,
który umożliwi otwieranie i zamykanie wszystkich drzwi przy użyciu tego
samego klucza.
Szprosy – wprowadzając dodatkowy podział tafli szkła przy użyciu szprosów wewnątrzszybowych lub naklejanych możesz podzielić przeszklenia
nadając oknom wybrany styl antic, modern, country lub inny.
Akcesoria retro – masz stary dom lub kamienicę? Zastosuj elementy do
stylizacji okien retro. Szeroki wybór listew ozdobnych i głowic sprawi, że
Twój budynek zachowa oryginalny wygląd również po wymianie okien na
nowe.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Skontaktuj się z nami i umów się na indywidualne bezpłatne konsultacje w naszej firmie lub u Ciebie. Nasi doradcy
techniczni dobiorą produkty odpowiadające Twoim potrzebom, a Ty będziesz pewien, że dokonałeś właściwego wyboru.

Zapraszamy do siedziby firmy:
lub do kontaktu:

DEFOR Śrem, ul. Rolna 5, biuro handlowe czynne od 7:00-15:00
Tel. 538 812 718 e-mail: ofertyPVC@defor.eu

KUPUJ ENERGOOSZCZĘDNE OKNA
PRODUKOWANE W ŚREMIE

OKNA I DRZWI PVC

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIO OD PRODUCENTA
ofertyPVC@defor.eu tel. 538 812 718 www.defor.eu

10 lat gwarancji
na konstrukcję
i szczelność okna*

*szczegóły w karcie gwarancyjnej

