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URZ DOWSKI Sp. z o.o. z siedzib

w Zi bicach zosta  uhonorowany „Laurem 

Konsumenta 2007” w kategorii: „Okna drew-

niane” oraz „EU Standard 2007”. Firma zdo-

by a równie  „Jako  Roku 2007” w Biznes 

Raporcie w kategorii „Innowacja” za okno 

Galux JU-88. Obecn  pozycj  i uznanie klien-

tów firma zawdzi cza ci g ym inwestycjom 

w najwy sz  jako , inwestuje w nowoczesny 

park maszynowy i stale rozwija produkty pod-

nosz c ich standardy funkcjonalne i estetycz-

ne. wiadczy  mo e o tym wdro ony system 

zarz dzania jako ci  ISO 9001:2000. 

Firma opracowa a nowoczesn , wytrzyma

i stabiln  konstrukcj  okna. Profile drewnia-

ne klejone s  z trzech odpowiednio u o onych 

warstw. rodkowa warstwa – rdze  – jest skle-

jona na grubo  i umieszczona poprzecznie 

wzgl dem warstw zewn trznych kantówki. 

Dodatkowo na trwa o  kantówki okien wp y-

wa najwy szej jako ci tarcica o wysokiej g -

sto ci 550 kg/m3 (przyj ty standard 450 kg/m3).

W efekcie kantówka ma wi ksz  stabilno

i odporno  na wypaczanie.

W ofercie s  okna w standardowym profi-

lu JU-68, grubsze i bardziej wytrzyma e, skon-

centrowane na nowych rozwi zaniach kon-

strukcyjno–u ytkowych okna Galux o profilu 

JU-88 oraz okna Galux Oro o profilu JU-88, 

charakteryzuj ce si  wszystkimi parametra-

mi i rozwi zaniami w a ciwymi dla okien 

Galux, wyró niaj ce si  pakietem szybowym 

dwukomorowym o wspó czynniku izolacyj-

no ci cieplnej U=0,5 W/(m2K). Pozwala to za-

oszcz dzi  oko o 54% ciep a uciekaj cego 

przez powierzchnie szk a. Sam profil przez 

swoj  grubo  jest bardziej energooszcz dny 

i d wi koszczelny od tradycyjnego. W nowym 

profilu zastosowano dwie uszczelki. Dzi ki 

temu powsta a komora powietrzna i uszczel-

ka nie styka si  z zimnym i ciep ym powie-

trzem z dwóch stron. Zmniejsza to straty cie-

p a. Estetyk  okna Galux podnosi drewniana 

listwa, która maskuje od zewn trz metalowy 

termookapnik. Powierzchnia okien jest g ad-

ka, efekt ten uzyskano przez trzykrotne lakie-

rowanie.

Produkty firmy URZ DOWSKI wykonane 

s  z drewna d bowego, mahoniowego, meran-

ti oraz sosnowego. Oferowane s  w szerokiej 

palecie kolorów. Mo na wybra  ró ne rozwi -

zania stylistyczne i kolorystyczne. Barwa na-

noszona jest w trójetapowym procesie lakie-

rowania, co zapewnia bardzo dobr  jako

pow oki i trwa o  na d ugie lata. W ofercie 

mamy szerok  gam  okien o wymiarach typo-

wych, ale równie  produkujemy okna o wy-

miarach nietypowych, dopasowanych do wy-

maga  klienta. Niezb dnym uzupe nieniem 

okna s  parapety wewn trzne. Posiadamy sze-

rok  ofert  okiennic pozwalaj c  wybra  mo-

del zarówno do domu nowoczesnego jak, i kla-

sycznego. Dodatkowym uzupe nieniem jest 

przede wszystkim bogata oferta szprosów: 

konstrukcyjnych, nak adanych, naklejanych, 

mi dzyszybowych. Okna do budynków zabyt-

kowych wyposa amy w dodatkowe elemen-

ty zdobnicze: frezowane listwy i ozdobne g o-

wiczki. Oferujemy równie  drzwi zewn trzne 

i wewn trzne o zró nicowanych wzorach do-

st pne w typowych wymiarach jak i nietypo-

wych kszta tach.
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Od kilku lat firma URZ DOWSKI wyznacza 

nowe kierunki w dziedzinie stolarki okiennej 

i drzwiowej. Wysok  pozycj  rynkow

firma zawdzi cza sta emu podnoszeniu

poziomu technologicznego produktu oraz 

przemy lanej strategii marketingowej, 

która wykreowa a mark  i wizerunek firmy.

Okna drewniane


