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Firma Okna Debow powstała w 2001 roku i stale ugruntowuje 
swoją pozycję w branży stolarki otworowej  na rynku krajowym 
i europejskim. Kluczem do sukcesu firmy jest konsekwentne 
wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w organizacji produkcji oraz 
modernizowanie parku maszynowego w celu osiągnięcia wysokiej 
jakości i niezawodności produktów.

Jesteśmy autoryzowanym producentem stolarki PCV  z profili 
okiennych i drzwiowych. Uzyskane certyfikaty stanowią potwi-
erdzenie dbałości o najwyższą jakość produktów wytwrzanych 
zgodnie z zaawansowanym technologicznie procesem produkcji.

Produkty Okna Debow obejmują rodzinę pięcio-, sześcio-, sied-
mio- komorowych profili okiennych oraz profili drzwiowych. Zas-
tosowanie rozwiązań najnowszej generacji daje gwarancję wyso-
kich parametrów technicznych i technologicznych. Konstrukcja 
systemów, opracowana przez zespół Okna Debow stanowi unika-
towe połączenie jakości, trwałości i bezpieczeństwa, oraz nowocz-
esnego wzornictwa z najnowszymi osiągnięciami
z dziedziny techniki okiennej i drzwiowej.

Kompleksowo obsługujemy klientów, oferując im oprócz wysokiej 
jakości produktów fachowe doradztwo w zakresie doboru stolarki 
okiennej. Zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb i ocze-
kiwań, wykonanie pomiarów w miejscach realizacji zleceń, trans-
port i montaż produktów oraz fachowy serwis.

DANE KONTAKTOWE:

Okna Debow Rafał Prucnal
Dębów 233
37-200 Przeworsk

Telefon: +48 16 733 61 25
Adres www: oknadebow.pl

                    



Okna dedykowane do budynków o klasycznej architekturze. Styl ten charakteryzuje wykorzystanie 
naturalnych materiałów wykończeniowych oraz stonowanych zestawień kolorystycznych. Kształty 
profili okiennych w linii Classic bazują na ponadczasowych, klasycznych zaokrągleniach. Dostępna 
paleta kolorystyczna oklein umożliwia indywidualne dostosowanie okien do stylu wnętrz oraz 
elewacji budynków. Klamki uzupełniają klasyczny wygląd okna dzięki zaokrąglonym krawędziom 
oraz pozbawionej kontrastów kolorystyce.
Linia okien PREMIUM CLASSIC LINE produkowana jest na systemach 5 i 6-komorowych 
stworzonych dla budownictwa utrzymanego w klasycznym stylu. Łączy w sobie innowacyjną 
technologię uszczelniania oraz rozwiązania dające dużą izolacyjność cieplną i akustyczną. 

Profil 6 komorowy klasy A
Głębokość zabudowy 82 mm
Dodatkowa uszczelka podszybowa
Głębokie osadzenie szyb w profilu, które poprawia 
izolację cieplną okien
System trzech uszczelek
Izolacja termiczna do Uw = 0,65 W/(m2K)
Izolacja akustyczna: do 47 dB
Możliwość zastosowania pakietu szybowego Ug= od 1,0 
do 0,5 W/(m2K)
Okucia pokryte powłoką Sil Nano o zwiększonej 
odporności na korozję

OD Line Arte

OD Elegance

mikrowentylacja dająca możliwość wietrzenia pomieszczeń bez otwierania okien
listwa pod parapetowa z uszczelką, która eliminuje mostek termiczny pomiędzy parapetami
zgrzew V-perfect o podwyższonej wytrzymałości oraz estetycznym wyglądzie
zaślepienie wrębu okuciowego okien ułatwiające dbanie o czystość
blokada błędnego położenia klamki zabezpieczająca przed otwarciem okna przy jego uchylaniu
podnośnik skrzydła przenoszący ciężar okna z zawiasów  
2 zaczepy antywyważeniowe w RU, 2 zaczepy antywyważeniowe w R
zaślepki okuciowe w kolorze klamek
ciepła ramka, która zwiększa izolację termiczną szyby oraz znacznie zmniejsza roszenie szyby
klamki z linii R-Line lub Swing Secustic* 

Rama 5 komorowa, skrzydło 6 komorowe
Głębokość zabudowy ramy 73 mm, skrzydła 84 mm
Izolacja termiczna do Uw = 0,73 W/(m2K)
Izolacja akustyczna: do 46 dB
Możliwość zastosowania pakietu szybowego Ug= od 1,0 
do 0,5 W/(m2K)
Zabezpieczenie antywłamaniowe: do RC 2
Okucia pokryte powłoką Sil Nano o zwiększonej 
odporności na korozję

mikrowentylacja dająca możliwość wietrzenia pomieszczeń bez otwierania okien
listwa pod parapetowa z uszczelką, która eliminuje mostek termiczny pomiędzy parapetami
zgrzew V-perfect o podwyższonej wytrzymałości oraz estetycznym wyglądzie
zaślepienie wrębu okuciowego okien, które ułatwia dbanie o czystość
blokada błędnego położenia klamki zabezpieczająca przed otwarciem okna przy jego uchylaniu
podnośnik skrzydła przenoszący ciężar okna z zawiasów  
zaczep antywyważeniowy w RU
zaczep antywyważeniowy w R, który zabezpiecza przed włamaniem
klamki aluminiowe

Pakiet okuć Debow Comfort:

Pakiet okuć Debow Exclusive:

*klamki te wyposażono w mechanizm blokujący obrót klamki. Chroni on okno przed włamaniem polegającym na próbie 
przesunięcia okucia obwiedniowego przedmiotem wsuniętym od zewnątrz pomiędzy skrzydło, a ramę okienną.
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WYŻSZA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
najnowsze rozwiązania technologiczne redukujące utratę ciepła

ŁATWA PIELĘGNACJA
powierzchnia profili ułatwiająca czyszczenie i konserwację okna              

LEPSZA WENTYLACJA                           
optymalny system zwiększający wydajność wentylacji

WYŻSZA ANTYWŁAMANIOWOŚĆ
specjalne okucia antywłamaniowe 

WIĘKSZA KOMPATYBILNOŚĆ
modułowe rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb 

WIĘKSZY KOMFORT UŻYTKOWANIA                             
technika okuć podnosząca komfort użytkowania

WIĘKSZA SZCZELNOŚĆ                            
innowacyjne, trójpoziomowe uszczelki przylgowe

WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ                    
wysokiej jakości tworzywa zwiększające trwałość produktu

WIĘKSZA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
innowacyjne uszczelki oraz dźwiękochłonne szyby 



Okna w tej linii to wybór bez kompromisów, charakteryzujący się nowoczesnymi 
rozwiązaniami. Przeznaczone są do budynków o nowoczesnej architekturze. Wyróżniają się 
prostą linią profilu. Okleiny o satynowym wykończeniu w jasnej lub ciemnej kolorystyce, 
umożliwiają wykorzystanie efektu kontrastu we wnętrzach oraz na tle elewacji budynku. 
Nowoczesny charakter uzupełniają proste, geometryczne kształty klamek i okuć.
Okucie DESIGNO z ukrytymi zawiasami podkreśla minimalizm formy, a zastosowane klamki 
Swing stanowi nieszablonowe dopełnienie wyglądu okna. Linia Premium Modern Line daje 
architektom możliwość wykorzystania innowacyjnych rozwiązań projektowych.

OD Line
Profil 5 komorowy
Głębokość zabudowy 73 mm
Izolacja termiczna do Uw = 0,73 W/(m2K)
Izolacja akustyczna: do 46 dB
Możliwość zastosowania pakietu szybowego Ug = od 1,0 
do 0,5 W/(m2K)
Zabezpieczenie antywłamaniowe: do RC 2
Okucia pokryte powłoką Sil Nano o zwiększonej 
odporności na korozję

Pakiet okuć Debow Comfort:

mikrowentylacja dająca możliwość wietrzenia pomieszczeń bez otwierania okien
listwa pod parapetowa z uszczelką, która eliminuje mostek termiczny pomiędzy 
parapetami
zgrzew V-perfect o podwyższonej wytrzymałości oraz estetycznym wyglądzie
zaślepienie wrębu okuciowego okien, które ułatwia dbanie o czystość
blokada błędnego położenia klamki zabezpieczająca przed otwarciem okna przy jego 
uchylaniu
podnośnik skrzydła przenoszący ciężar okna z zawiasów
zaczep antywyważeniowy w systemie RU i R

MODERNline
PREMIUM

OD Evolution MD
Profil 6 komorowy
Głębokość zabudowy 82 mm
Dodatkowa uszczelka podszybowa
Głębokie osadzenie szyb w profilu, które poprawia 
izolację cieplną okien
System trzech uszczelek
Izolacja termiczna do Uw = 0,65 W/(m2K)
Izolacja akustyczna: do 47 dB
Możliwość zastosowania pakietu szybowego Ug= od 1,0 
do 0,5 W/(m2K)
Okucia pokryte powłoką Sil Nano o zwiększonej 
odporności na korozję

*klamki te wyposażono w mechanizm blokujący obrót klamki. Chroni on okno przed włamaniem polegającym na 
próbie przesunięcia okucia obwiedniowego przedmiotem wsuniętym od zewnątrz pomiędzy skrzydło, a ramę 
okienną.

mikrowentylacja dająca możliwość wietrzenia pomieszczeń bez otwierania okien
listwa pod parapetowa z uszczelką, która eliminuje mostek termiczny pomiędzy 
parapetami
zgrzew V-perfect o podwyższonej wytrzymałości oraz estetycznym wyglądzie
zaślepienie wrębu okuciowego okien  ułatwiające dbanie o czystość
blokada błędnego położenia klamki zabezpieczająca przed otwarciem okna przy jego uchylaniu
podnośnik skrzydła przenoszący ciężar okna z zawiasów  
2 zaczepy antywyważeniowe w RU, 2 zaczepy antywyważeniowe w R, przenoszą ciężar okna
z zawiasów  
zaślepki okuciowe w kolorze klamek
ciepła ramka, która zwiększa izolację termiczną szyby oraz znacznie zmniejsza roszenie szyby
klamki z linii R-Line lub Swing Secustic*

Pakiet okuć Debow Exclusive:

WIĘKSZA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
innowacyjne uszczelki oraz 
dźwiękochłonne szyby 

                  

PONADCZASOWY DESIGN
linia profili w szerokiej palecie kolorów 
o różnych strukturach

WYŻSZA STABILNOŚĆ                                      
stalowe wzmocnienia poprawiające 
statykę okna

WYŻSZA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
najnowsze rozwiązania technologiczne 
redukujące utratę ciepła

WYŻSZA ANTYWŁAMANIOWOŚĆ
specjalne okucia antywłamaniowe 

WIĘKSZA KOMPATYBILNOŚĆ
modułowe rozwiązania dostosowane 
do różnych potrzeb 

WIĘKSZY KOMFORT UŻYTKOWANIA                             
technika okuć podnosząca komfort 
użytkowania

WIĘKSZA SZCZELNOŚĆ                            
innowacyjne, trójpoziomowe uszczelki 
przylgowe

WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ                    
wysokiej jakości tworzywa zwiększające 
trwałość produktu



V-PERFECT

Przy użyciu V-PERFECT
Okna wykonane w tej technologii są wysoce konkurencyjne pod względem 
estetycznym, co wynika z braku konieczności malowania naroży, gdzie
w standardowych produktach jest obowiązkowe. Dodatkowo technologia ta 
pozwala na uzyskanie elastycznego połączenia uszczelki w narożach, co znacznie 
zwiększa szczelność stolarki.

Bez użycia V-PERFECT
Brak możliwości wykonania perfekcyjnego zespolenia narożnika obniża estetykę 
i parametry termiczne okna. Dodatkowo zobowiązuje do malowania naroży, 
które w późniejszym czasie ulegają zmyciu i wymagają ponownego malowania.

Okna PVC
PVC jako materiał konstrukcyjny jest prawdopodobnie najlepszym wyborem pomiędzy ceną, a jakością co wpływa na wysoką pozycję w globalnej 
produkcji okien. Dynamicznie rozwijający się światowy rynek stolarki okiennej stawia na coraz bardziej estetyczne, wytrzymałe i energooszczędne 
rozwiązania. 

Cechy technologii V-Perfect:

   brak ograniczeń kształtów zgrzewania
   różnorodność zastosowania materiałów pokrycia PVC
   duże możliwości dla projektantów, architektów.

Technologia V-PERFECT zrodziła się z potrzeby ulepszenia technologii produkcji okien z PVC, która w rezultacie miała dać możliwość stworzenia 
okna niepowtarzalnego, a przy tym pięknie wyglądającego.

Zdobienie wnętrz nowoczesną stolarką weszło w nowy wymiar i uruchomiło wyobraźnię projektantów oraz architektów, co daje niespotykane 
wcześniej doznania estetyczne.

Innowacyjna technologia wykorzystująca pełen potencjał PVC 
 

Technologia V-PERFECT daje możliwość wykonywania perfekcyjnych połączeń 
profili, jednocześnie usuwając powstałe wcześniej niedociągnięcia
i podnosząc jakość połączeń naroży w oknach PVC. Uzyskanie takiego efektu 
jest nieosiągalne przy użyciu jakiejkolwiek innej metody. Wykonanie okien 
w tym systemie daje niezliczone możliwości architektoniczne. Perfekcyjnie 
połączone narożniki PVC umożliwiają dobór różnorodnych materiałów, co 
pozwala na stworzenie optymalnego pod względem wartości i jakości 
produktu. Okleinowanie folią, fornirem drewnianym czy aluminiowym to 
tylko niektóre z możliwości użycia profili. Technologia V-PERFECT pozwala 
uzyskać produkt o niespotykanych dotychczas efektach estetycznych.



Pracownia / gabinet

Kuchnia
 

 
 

Pokój dzieci

Sypialnia

5 okna
jak wybrać

porad
dobre

Salon
To centrum naszego domu i nasza duma. 
Dzięki ukrytym zawiasom pięknie 
wyglądają. Okna mają zabezpieczenia 
antywłamaniowe i praktyczną funkcję: 
można je zablokować na dowolnej 
szerokości przekręcając klamkę do dołu.

Lubimy spać przy otwartym oknie. Dzięki 
mechanizmowi wielostopniowego uchyłu 
możemy dostosować dopływ świeżego 
powietrza do aury za oknem.

Gotując lubimy czasami poeksperymentować. Okno 
przesuwne pozwala szybko wywietrzyć kuchnię bez 
zdejmowania wszystkich sprzętów z blatu.

Miejsce pracy ma być wygodne. Klamka
na dole okna ułatwia otwarcie go bez 
wstawania  i bez odrywania się od pracy.  

Dzieci mogą tylko uchylić okno, żeby przewietrzyć pokój. Do jego 
otwarcia potrzebny jest klucz. Jesteśmy spokojni, że nawet w ferworze 
zabawy dzieci zawsze są  bezpieczne!



Otwórz się na komfort 
DEBOW Patio Fold

DEBOW Patio 
Patio to drzwi w systemie uchylno-przesuwnym, które nie zabierają miejsca w pomieszczeniu. Możliwość 
wietrzenia w pozycji uchylnej harmonizuje z pozostałymi oknami. W systemie Patio automat uchylająco- 
domykający otwiera duże okna i drzwi tarasowe przez przesunięcie ich na bok, co wpływa na oszczędność 
zajmowanej przestrzeni. Zgodnie z aktualnymi trendami architektonicznymi, Patio można wykonać na całą 
wysokość pomieszczenia - do 2,70 m. Osłonki o delikatnym kształcie nadają drzwiom nowoczesnego 
designu i wkomponowują się w wystrój wnętrza.

Patio Fold to okno w systemie harmonijkowym wpasujące się w styl Debow Classic Line. Efektowne 
rozwiązanie, które przybliża użytkowników pomieszczenia do tego co znajduje się tuż za oknem. System 
Patio Fold nadaje pomieszczeniu nieszablonowej elegancji, oraz wypełnia je światłem. Poszczególne 
elementy można wygodnie złożyć oszczędzając miejsce we wnętrzu na długości szyny jezdnej do 6 m. Niski 
próg, hamulec w klamce, czy blokada jej błędnego położenia to tylko niektóre z możliwych udogodnień. 
Parametry i funkcjonalności okien dobierane są zgodnie z preferencjami klienta.



HST OKNA DEBOW
HST OKNA DEBOW to stabilna konstrukcja systemu dająca możliwość 
wykonania szklenia o wymiarach 6,5 m szerokości oraz 2,5 m wysokości przy 
podziale jedynie na 2 części. Tak imponujący rozmiar okna nadaje wyjątkowego 
charakteru zarówno wnętrzom jaki i wyglądowi budynków. 

Przesuwny system HST Life to rozwiązanie dla osób ceniących wypełnione światłem 
dziennym przestrzenie. Szlachetny design tworzy atmosferę, która spełnia oczekiwania 
najbardziej wymagających użytkowników. Ciężkie przesuwne drzwi o masie skrzydła 400 
kg można bez wysilku przesuwać dzięki szynie jezdnej o długości do 6,5 m.

Bardzo ważna przy tak dużych szkleniach jest przede wszystkim izolacja, zapewniająca 
odpowedni bilans energetyczny. Technologia wykonania systemu przesunwego HST Life 
pozwala przy odpowiednim ustawieniu klamki uruchomić górny i dolny element 
uszczelniający, gwarantując właściwą izolację lub rozszczelnienie całkowicie 
zaryglowanych drzwi. Antywyważeniowe elementy okucia w standardzie zapewniają 
skuteczne zabezpieczenie przed wyważeniem i spełniają wysokie wymogi w zakresie 
ochrony antywłamaniowej. Komfortowy, niski próg gwarantuje oszczędność energii 
i minimalizuje  prawdopodobieństwo potknięcia.

Specjalna kompozycja materiałów z tworzyw termoizolacyjnych przeciwdziała tworzeniu 
się mostków termicznych, co sprawia że w obszarze progu nie tworzy się wilgoć. 
Natomiast obwodowe uszczelki na całym skrzydle zapewniają izolację cieplną nawet 
w najtrudniejszych warunkach pogodowych.

Pomieszczenie wypełnione światłem i pełne otwarcie wnętrza jest teraz możliwe

LUKSUS 
W NOWOCZESNYM
WYDANIU



bramy
rolety

żaluzje fasadowe

bramy

Dom pod Twoją kontrolą, gdziekolwiek jesteś

Oferujemy nowatorskie rozwiązania ułatwiające zdalne sterowanie nie tylko oknami, 
zasłonami czy roletami ale również wieloma innymi elementami wyposażenia 
domów. Dzięki automatyce wspieranej systemem czujników i kamer możemy 
sterować komfortem korzystania z domu, przy zachowaniu wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa oraz efektywności energetycznej. Łatwy w obsłudze interfejs 
użytkownika umożliwia sterowanie systemem z wykorzystaniem, komputera, tabletu, 
smartfona lub smart watch’a.

SMART DOM

KOMPLEKSOWOŚĆ

    Bramy segmentowe/rolowane/przemysłowe
    Rolety
    Drzwi PCV/stalowe/aluminiowe/drewniane
    Żaluzje fasadowe
    Parapety zewnętrze i wewnętrzne
    Moskitiery
    Systemy Smart Dom

KOMPLEKSOWA OFERTA

Bogata kolorystyka oklein umożliwia dostosowanie wyglądu okien i drzwi do potrzeb oraz charakteru budynku. Wysokiej jakości 
komponenty i rozwiązania technologiczne zapewniają komfort  użytkowania i bezawaryjność. Indywidualna opieka doradców 
pozwala na zaspokojenie nawet najbardziej wygórowanych oczekiwań oraz specyficznych potrzeb klientów.



Wzornik kolorówEkskluzywna linia okuć

Praktyczne rozwiązanie, które daje możliwość wielopłaszczyznowego 
wietrzenia pomieszczeń, dopasowanego do komfortu użytkowników.

PAKIET TYTAN - specjalne zbrojenie stalą o grubości 2 mm, które przedłuża gwarancję do 10 lat

Pakiety dodatkowe:

Proste i skuteczne rozwiązanie, odporne na warunki atmosferyczne. 
Ten komfortowy element systemu okuć sprawia, że wystarczy 
przekręcić pionowo w dół klamkę otwartego okna, by zostało ono 
stabilnie zablokowane w wybranym położeniu.

Doskonałe rozwiązanie dla drzwi balkonowych. Wystarczy lekkie 
dotknięcie skrzydła drzwi do ościeżnicy, by domknęły się one 
przyciągane siłą pola magnetycznego. Moc magnesu jest na tyle duża, 
że nie ma potrzeby ryglowania drzwi klamką przy każdym ich 
zamykaniu. Zalety rozwiązania docenimy przede wszystkim latem, gdy 
na balkonie lub tarasie spędzamy więcej czasu. Rozwiązanie jest 
odporne na silne podmuchy wiatru.

Zabezpiecza skrzydło przed przypadkowym otwarciem bądź 
zamknięciem. Umożliwia ustawienie maksymalnego kąta rozwarcia 
skrzydła dzięki regulowanej pozycji końcowej.

Magnetyczne czujniki ruchu otwarcia okien i drzwi, zabezpieczające 
przed włamaniem. Mogą być elementem systemu alarmowego, lub 
kontroli dostępu.

PAKIET SECURITY - okno dodatkowo zostaje wyposażone w okucie antywyważeniowe klasy WK1 

PAKIET PLATINIUM - to połączenie pakietów Tytan oraz Exclusive dla klientów oczekujących najwyższej jakości produktu 

PAKIET DESIGNO - esteta wśród okien. Okno wyposażone w innowacyjny system okuć, których nie widać na oknie. Ukryte zawiasy, 
brak "narzucających się" osłonek – nic nie zakłóca szlachetnego wyglądu okna. Gładkie powierzchnie okien bez wystających elementów
i zakamarków to także oszczędność czasu podczas ich mycia. Dzięki zintegrowanemu w zawiasie ogranicznikowi maksymalny kąt otwarcia nie 
przekracza 100º, co przeciwdziała przypadkowemu uderzaniu skrzydła o obramowanie okna. Jednocześnie otwarte skrzydło umożliwia pełny 
dostęp do okna i nie przesłania widoku na zewnątrz.

Dodatki do pakietów

PAKIET PASIVELINE - dodatkowa komora zbrojeniowa wypełniona Polietylenem

   Hamulec cierny 

Zatrzask magnetyczny Hamulec w klamce

Kontraktony

Stopniowany uchył
Ogranicznik rozwarcia

Ogranicza kąt rozwarcia przez ustawienie pozycji końcowej.

DESIGNOSTANDARD

Dekor 1

Dekor 2

Dekor 3

Antracyt

Szary

Matowy czarny

Rudy dąb

Tiama

Kremowy

Basaltgrau satynowy

Złoty dąb

Letnia daglezja

Meranti

Oregon

Woodec – betonowy

Quarzgrau

Mahoń

Stalowoniebieski

Dąb Vintage

Biały, popielaty

Metbrush Alu

Achatgrau

Antracyt satynowy

Dąb bagienny

Ciemnozielony

Alux DB703

Szary, łupek matowy

Metbrush Antracyt

Ciemny brąz

Signalgrau satynowy

Nebraska

Szary, łupek

Dąb polarny

Biały antyk

Woodec – Dębowy

Jasnoszary

Quarzgrau satynowy

Orzech

Bordowy

Vermont

Sosna górska

Woodec – alpejski

Basaltgrau




