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OKNA I DRZWI PVC 

PROJEKTOWANIE   PRODUKCJA   MONTAŻ  od 1990 roku 

Obroty 

150 mln zł 

Zatrudnienie 

350 pracowników 

Biura techniczne 

1500 m2 

Hale produkcyjne 

10 000 m2 

Centrum logistyczne 

20 000 m2 



 

IDEAL 4000 

Podstawowa linia profili 5-komorowych systemu PERFECTLINE 70 i IDEAL 4000 świetnie sprawdza się  zarówno 
w nowoczesnej architekturze budownictwa jedno- i 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 w dobrej cenie. 

PERFECTLINE 70 

ROZWIĄZANIA EKONOMICZNE 



 

DRZWI SMART-SLIDE 

 
 

DRZWI ZEWNĘTRZNE 

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. 

✓ Łatwe przesuwanie ✓ Intuicyjne i wygodne zamykanie ✓ Wysoka klasa szczelności 

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. 



 

IDEAL 7000 

Okna linii SOFTLINE 82 i 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 grubszych i cieplejszych pakietów szybowych gwarantuje najlepsze parametry termiczne okna. 
Nowoczesna linia profili i ciekawe wykończenie powierzchni daje gwarancję spełnienia oczekiwań najbardziej 
wymagających inwestorów. 

SOFTLINE 82 

ROZWIĄZANIA EKSKLUZYWNE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DRZWI VEKASLIDE 82 

OKNA RENOWACYJNE z PVC 

Szeroka gama listew i głowic ozdobnych sprawi, że nowe okna 
o  doskonałych parametrach technicznych zyskają zabytkowy wygląd, 
a Twoja nieruchomość nie straci wyjątkowego charakteru. 
Wyposażając swoje okna w ozdobne listwy przyszybowe, naklejane 
lub wewnątrzszybowe  szprosy i rustykalne klamki uzyskasz 
dodatkowo stylowe wykończenie wnętrza. 

Swej przemyślanej geometrii profili i kombinacji z 3-szybowym oszkleniem, system drzwi podnoszono-
przesuwnych VEKASLIDE 82 zawdzięcza doskonałe parametry izolacyjne, dorównujące współczesnym 
konstrukcjom okiennym. Nie ma już potrzeby dokonywania trudnego wyboru między optymalną izolacją cieplną 
a przestronnością powierzchni szklanych. Cechując się pierwszorzędnym współczynnikiem izolacji cieplnej ramy 
drzwiowej Uf = 1,4 W/(m2K) oraz głębokością zabudowy i stabilnością dostosowanymi do wymogów wysokiej 
jakości szyb zespolonych, osiąganie wzorcowych właściwości izolacyjnych staje się realne. 



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 jednostronnych i dwustronnych. 

Wybierz wzór okleiny z dostępnej palety, 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. 

POWŁOKA SPECTRAL  

Nowa technologia pokrywania powierzchni 
profili okiennych! 
 

✓ Ekskluzywny charakter 

✓ Odporność na ścieranie i uszkodzenia 

✓ Łatwość czyszczenia i pielęgnacji 

✓ Odporność na zabrudzenia 

✓ Delikatność w dotyku 

 

 

Ultramatowe wykończenie powierzchni 
pierwszych wariantów kolorystycznych 
SPECTRAL zaskakuje niespotykanym 
wyglądem. Tak idealnie matowych 
powierzchni okien z tworzyw sztucznych 
jeszcze nie było! Są aksamitne i delikatne w 
dotyku, a przy tym odporne na uszkodzenia 
mechaniczne i działanie niekorzystnych 
czynników atmosferycznych. 

 



 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE 

Dobierz elementy specjalne podwyższające Twój komfort: 

Rolety zewnętrzne – oferujemy rolety widoczne natynkowe 
i ukryte naokienne. Rolety ograniczą nasłonecznienie, zaciemnią 
pomieszczenia i stworzą dodatkową barierę termiczną 
i wiatrową. Połącz je z inteligentnym systemem sterowania, 
który sam będzie je opuszczał i podnosił. 

Szkło akustyczne – 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 umożliwiając 
wymianę 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. 



  

Cechy wyróżniające produkty DEFOR 

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 parametrów termicznych 

Wzmocnienia ram i skrzydeł na całym obwodzie stalą ocynkowaną 
o grubości od 1,5 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 reżimy technologiczne 
wymiarach, co gwarantuje stabilność konstrukcji oraz 

poprawne działanie funkcji otwierania i uchylania okien 

Stosujemy wyłącznie oryginalne komponenty 
bez tanich zamienników 

Zalety wyboru firmy DEFOR 

Produkujemy okna PVC 
nieprzerwanie od 1990 roku 

Jesteśmy producentem lokalnym, 
dzięki czemu zapewniamy szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

Otrzymujesz 10-letnią gwarancję 
na konstukcję elementów i szczelność szkła 

Kupując bezpośrednio od producenta 
oszczędzasz czas i pieniądze 

WARTO WYBRAĆ PRODUKTY 



 

  

 

 

  

WYBRANE REALIZACJE  
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