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URZ DOWSKI Sp. z o.o. z siedzib

w Zi bicach zosta  uhonorowany „Laurem 

Konsumenta 2008” 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.

Innowacyjno  w bran y i ci g e doskona-

lenie produktów URZ DOWSKI traktuje bar-

dzo powa nie. 

Nieustaj ce poszukiwanie rozwi za  po-

wsta ych z konieczno ci sprostania rosn cym 

oczekiwaniom wspó czesnego u ytkowni-

ka zaowocowa o wprowadzeniem nowej linii 

d bowych drzwi wewn trznych PREMIUM. 

Oparcie konstrukcji na tak wymagaj cym 

materiale jakim jest drewno d bowe stano-

wi o wyzwanie które firma URZ DOWSKI 

podj a aby dostarczy  swoim klientom pro-

dukt d ugowieczny, cz cy lata do wiad-

cze , bada  i testów z funkcjonalno ci  i po-

nad standardow  jako ci  na któr  zas uguj

ich u ytkownicy. 

Korzystaj c z bazy technologicznej i do -

wiadczenia kooperantów firma URZ DOWSKI 

poszerza równie  gam  oferowanych produk-

tów o desk  pod ogow  LUXOR oraz bram

gara ow  GATOR, które wraz z dotychczaso-

wo wytwarzanymi drewnianymi oknami 

i drzwiami stanowi  synonim wysokiej jako-

ci, solidno ci wykonania, estetycznego wzor-

nictwa oraz niezawodno ci.
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Ju  od 20 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.

URZ DOWSKI 
– 20 lat stolarki drewnianej


