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Zgłoszenie reklamacji należy dokonać w miejscu zakupu lub elektronicznie e-mailem, na piśmie wraz z opisem uster-
ki i wypełnioną kartą gwarancyjną. Termin usunięcia nastąpi do 28 dni od daty zgłoszenia reklamacji na piśmie. 
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czasu potrzebnego do wyprodukowania stolarki, w której wada wystąpiła.
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§ 1
1. OKNA DEBOW jako gwarant udziela gwarancji na 

wyprodukowaną przez siebie stolarkę z profili PVC 
w systemie Salamander i Kömmerling.

2. Okres gwarancji liczony od daty sprzedaży wyrobu 
wynosi:

a. W przypadku stolarki z PVC:
• 5 lat w systemie Salamander i Kömmerling

b. 12 miesięcy na wyposażenie dodatkowe, tj. po-
chwyty, klamki, elektrozamki, zamki, wkładki, sa-
mozamykacze, zawiasy, otwieracze do naświetli.

c. 5 lat (od daty produkcji) na szczelność pakietów 
szyb zespolonych (w tym okresie w przestrze-
ni międzyszybowej ograniczonej profilem dy-
stansowym nie wystąpi wyroszenie pary wod-
nej); z gwarancji wyłączone są zespolenia ze 
szkłem ornamentowym i piaskowanym oraz szyby 
o kształtach innych niż prostokątne, np. koła, łuki, 
skosy.

d. 10 dni  na stwierdzenie zabrudzenia, zarysowania 
oraz wady wewnątrz pakietu szybowego.

e. Okres gwarancji dla dostawy zastępczej (tj. nowe-
go wyrobu dostarczonego w zastępstwie wadli-
wego) wynosi 12 miesięcy, jednak nie mniej niż 
pozostały pierwotny okres gwarancji - nie dotyczy 
pakietów z wadami jak w pkt. d.

§ 2
1. Gwarancja obowiązuje na terenie krajów, do 

których OKNA DEBOW sprzedało swoje produk-
ty i dotyczy wyłącznie usterek i wad powstałych 
w przedmiocie umowy z przyczyn tkwiących 
w sprzedanej rzeczy.

2. Podstawą do wnoszenia roszczeń gwarancyjnych 
jest wypełniona karta gwarancyjna wraz z dowo-
dem zakupu.

3. OKNA DEBOW zastrzega sobie prawo własno-
ści wszystkich dostarczonych wyrobów do chwili 
wniesienia całości zapłaty i do tego momentu ta-
kie towary nie podlegają gwarancji. Nieuiszczenie 
całości zapłaty nie wstrzymuje ani nie przerywa 
biegu terminu gwarancji.

4. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów do-
jazdu serwisu w przypadku nieuzasadnionego 
wezwania reklamacyjnego. W przypadku uzasad-
nionego wezwania reklamacyjnego, koszt dojazdu 
pracowników OKNA DEBOW do miejsca, w któ-
rym znajduje się przedmiot gwarancji pokrywa 
OKNA DEBOW.

§ 3
W czasie trwania gwarancji OKNA DEBOW usuwa bez-
płatnie wszelkie usterki powstałe z przyczyn tkwiących
w sprzedanej rzeczy, będące wadami powstałymi 
w trakcie produkcji lub wadami materiału i zobowiązu-
je się, według własnego uznania, do naprawy towaru 
wadliwego lub jego w miany na towar bez wad. Produ-
cent nie ponosi innych kosztów spowodowanych wadą 
wyrobu poza w/w. Wybór sposobu spełnienia roszczeń 

pozostaje w gestii OKNA DEBOW.
1. Gwarancja nie obejmuje w szczególności szkód 

powstałych w wyniku: montażu niezgodnego z in-
strukcją montażu lub zasadami sztuki budowlanej, 
zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Klienta 
bez uzgodnień z producentem, zastosowania wy-
robu niezgodnie z przeznaczeniem, zaniechania 
konserwacji lub niefachowej obsługi, czynników 
zewnętrznych takich jak ogień, sole, ługi, kwasy 
i inne substancje chemiczne lub spowodowanych 
klęskami żywiołowymi, napraw prowadzonych 
przez osoby nieupoważnione, stosowania części 
innych producentów bez zgody OKNA DEBOW, 
niewłaściwej eksploatacji, czyszczenia niewłaści-
wymi środkami, niewłaściwej konserwacji.

2. Klient zobowiązany jest do ilościowego i jakościo-
wego odbioru wyrobów w zakresie wad jawnych, 
które nie mogą być podstawą reklamacji po od-
biorze okien. Za wady jawne uważa się niezgodno-
ści: wymiarów, podziałów, kolorów oraz uszkodze-
nia mechaniczne szyb lub profili typu pęknięcia, 
rysy itp.

3. Gwarancji nie podlegają:
a. elementy ulegające naturalnemu zużyciu,
b. uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas 

transportu i montażu wykonanego we własnym 
zakresie przez Klienta lub na skutek niestabilności 
konstrukcji, w których zamontowane są wyroby,

c. uszkodzenia mechaniczne szyb, tj. pęknięcia po-
wstałe w trakcie eksploatacji,

d. wady szyb dopuszczone przez normę oraz regula-
cje opisane w załączonej instrukcji,

e. wady nieistotne produktu nie widoczne po za-
montowaniu.

4. OKNA DEBOW zastrzega sobie prawo decyzji 
w określeniu zakresu odpowiedzialności tytułem 
uszkodzenia (zniszczenia) okien, przy równocze-
snym wyrażeniu zgody na przekazanie sprawy do 
niezależnego eksperta lub uzgodnionego miedzy 
stronami oraz respektowanie wyników ekspertyzy 
wydanej w tym trybie.

5. Koszt ekspertyzy pokrywa strona przeciwko której 
wydano orzeczenie.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami użytkowania 
i montażu!!!

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Okna i drzwi można transportować jedynie w pozycji 
pionowej. Dotyczy to szczególnie elementów oszklo-
nych. Okna należy składować do czasu montażu w miej-
scu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych oraz kontakt z gorącymi przedmiotami, 
środkami impregnacyjnymi, klejami, farbami i rozpusz-
czalnikami.

Interferencja.
Zjawisko interferencji światła zwane prążkami Brewste-
ra pojawia się w szybach zespolonych wówczas: - gdy 
są one wykonane ze szkieł o bardzo małej różnicy gru-
bości, mieszczącej się w przedziale od 400 do 700 nm, 
tj. długości składowych fal światła białego. Stosowane 
w szybach zespolonych szkło float charakteryzuje się 
minimalnymi różnicami grubości, co stanowi jego wiel-
ką zaletę. Zastosowanie szkła float do budowy szyby 
zespolonej może prowadzić do powstania niepożąda-
nego zjawiska interferencji światła. W szkle ciągnionym, 
produkowanym metodą Pittsburgh, różnice grubości są 
znacznie większe niż w szkle float, dlatego przy zasto-
sowaniu go w szybie zespolonej prążki Brewstera prak-
tycznie nie występują ,oraz gdy równocześnie obie tafle 
znajdują się względem siebie pod niewielkim kątem, 
tj. gdy różnica równoległości tafli jest rzędu od 400 do 
700nm. Różnica ta w praktyce jest niezauważalna i nie 
wpływa na właściwości użytkowe szyby zespolonej.
Przy zaistnieniu obu opisanych wyżej warunków, nastę-
puje interferencja światła, widoczna w postaci szerokich 
plam, pasów lub pierścieni,rozmieszczonych w różnych 
miejscach na powierzchni szyby zespolonej. Zjawisko to 
jest bardziej widoczne przy oglądaniu szyby pod kątem.
Nie może ono być traktowane jako wada i nie może 
podlegać reklamacji.

Efekt przy stosowaniu podwójnych szyb.
Szkło izolacyjne ma zamkniętą objętość gazu / powie-
trza, którego stan ustalany jest przez ciśnienie powie-
trza atmosferycznego, wysokość miejsca wytwarzania 
ponad zerowym poziomem odniesienia ( NN ) oraz 
przez temperaturę powietrza w czasie i miejscu pro-
dukcji. Przy budowie szkła izolacyjnego na innych wy-
sokościach, przy zmianie temperatur i odchyleniach 
barometrycznych powietrza ( wysokie i niskie ciśnienie 
) powstają nieuchronnie wklęsłe i wypukłe wygięcia 
pojedynczych szyb i tym samym optyczne zniekształce-
nia. Również wielokrotne odbicia zwierciadlane mogą 
występować na powierzchniach szkła izolacyjnego. 
Wzmocnione odbicia zwierciadlane mogą być rozpo-
znane jeżeli np. tło oszklenia jest ciemne lub jeżeli szyby 
są powlekane. Zjawisko to jest fizyczną prawidłowością 
wszystkich jednostek szkła izolacyjnego.

Kondensacja pary wodnej na powierzchniach ze-
wnętrznych szyb.
Woda kondensacyjna tworzy się, gdy wilgotne powie-
trze graniczy z powierzchniami o odpowiednio niż-
szej temperaturze, oziębia się do stanu nasycenia, po 
czym następuje skraplanie się nadmiaru wilgoci na 
tych powierzchniach. Na szybach izolacyjnych może 
występować zjawisko kondensacji pary wodnej na jej 
zewnętrznej powierzchni ( od zewnątrz pomieszczenia). 
Przyczyna tego zjawiska jest następująca: - szyba ze-
wnętrzna stanowi zimną, uwarunkowaną atmosferycz-

nie płaszczyznę, na której przy odpowiednio wysokiej 
wilgotności, może tworzyć się kondensat. Przyczyna 
tych zimnych, zewnętrznych powierzchni, tkwi właśnie 
w dobrej ciepłochronności szyb izolacyjnych (niskie war-
tości współczynnika przenikania ciepła U). Z pomiesz-
czenia przedostaje się na zewnątrz tylko niewielka ilość 
ciepła, wobec czego szyba zewnętrzna posiada niską 
temperaturę. Efekt kondensacyjny na zewnętrznych po-
wierzchniach szyby ze szkła izolacyjnego jest zjawiskiem
uwarunkowanym przez właściwości fizyczne samego 
szkła oraz istniejące warunki atmosferyczne (niska tem-
peratura i wysoka wilgotność powietrza). Całkowite wy-
eliminowanie tego zjawiska nie jest możliwe, z uwagi na 
to, że szyba zewnętrzna poddawana jest zmiennym wa-
runkom atmosferycznym. Reasumując, efekt konden-
sacyjny w żadnym wypadku nie świadczy o wadliwości, 
ale raczej potwierdza wysoką jakość szkła izolacyjnego.
Kondensacja pary wodnej na zewnętrznej powierzchni 
szyby, ale od wewnątrz pomieszczenia, występuje naj-
częściej w pomieszczeniach o dużej wilgotności i niedo-
statecznej wentylacji. Występowanie zaparowania na 
szybie nie jest wadą a jedynie zjawiskiem fizycznym.

Odchylenia barwy.
Szkło float nominalnie bezbarwne w rzeczywistości 
posiada odcień zielony lub niebieskozielony. Jest on 
spowodowany zawartością jonów żelaza wprowadza-
nych do zestawu szklarskiego z surowcami, przez roz-
puszczające się materiały ogniotrwałe i z innych źródeł. 
Odcień szkła zależy od Fe 2+ / Fe 3+( stosunek ilości 
jonów dwuwartościowych i trójwartościowych żelaza), 
mogą wystąpić różnice w szkłach float poszczególnych 
producentów. Taki odcień szkła jest naturalną cechą 
szkła float. Dodatkowo odcień szkłu bezbarwnemu na-
dają powłoki ( warstwy tlenków metali na powierzchni 
szkła dzięki którym ma specjalne własności np. powłoki 
niskoemisyjne). Widziany odcień szkła zależy od rodzaju 
powłoki, grubości szkła, oświetlenia, kąta patrzenia na 
powierzchnię szyby.

Zwilżalność szkła izolacyjnego na wskutek wilgoci.
Zwilżalność powierzchni szkła na zewnętrznej stronie 
szkła izolacyjnego może być różna w zależności np. 
od odcisków rolek i palców, etykietek, papieru, ssawek 
próżniowych, pozostałości materiałów uszczelniających, 
środków gładzących lub ślizgowych. Przy wilgotnych 
powierzchniach szkła wskutek tworzenia się nalotu, 
deszczu lub wody, różna zwilżalność może być widocz-
na w postaci wyraźnych plam, teoretycznie o większej 
przeźroczystości.

Pęknięcia szyb stwierdzone później niż w dniu dostawy.

WARUNKI GWARANCJIINFORMACJE DODATKOWE

Cechy fizyczne wyłączone z oceny: 
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1. Poprzez montaż rozumie się mocowanie okien, 
drzwi, fasad i obłożeń ścian, które w planowany 
sposób muszą przenieść na budynek i grunt bu-
dowlany działające na dany element siły, pocho-
dzące z następujących obciążeń: własnego cięża-
ru, części ruchomych (np. skrzydła okiennego), siły 
wiatru. Połączenie konstrukcji okiennych budyn-
kiem ma również na celu:
• zapewnienie optymalnej izolacji cieplnej i aku-

stycznej,
• zapewnienie właściwej izolacji od warunków at-

mosferycznych.

2. Wymiar i położenie konstrukcji względem ściany 
powinno wynikać z dokumentacji technicznej bu-
dynku lub być uzgodnione z przedstawicielem in-
westora. Typowa dokumentacja techniczna prze-
widuje pozostawienie szczeliny:
• dla okien łącznie 30mm z szerokości i 50mm 

z wysokości,
• dla drzwi 30mm z szerokości i 20 mm z wyso-

kości, jeżeli osadzane są bezpośrednio na po-
sadzce.

3. Okna montuje się po odpowiednim przygotowa-
niu otworu okiennego, po usunięciu nacieków 
zaprawy, betonu itp., a następnie zdjęciu skrzydeł 
okiennych. Zdjęcie skrzydła dokonuje się po wysu-
nięciu bolca z zawiasu górnego i wysunięciu skrzy-
dła z zawiasu dolnego.

4. Ramę okna wstawia się w otwór ściany , zachowu-
jąc odległość jak w pkt 2 i stosując podkładki i kliny 
dystansowe. Podkładki i kliny muszą być wykona-
ne z impregnowanego, twardego drewna, tworzy-
wa sztucznego lub podobnego materiału. Po za-
montowaniu ramy należy pozostawić niezbędną 
ilość podkładek oraz usunąć wszystkie pozostałe, 
uzupełniając ubytki pianką.

5. Podczas montażu okien i drzwi dopuszczalne jest 
jedno z 2 typowych sposobów mocowań lub ich 
kombinacja.
• Mocowanie bezpośrednie za pomocą przekła-

danych przez otwór w ościeżnicy elementów 
mocujących (dybel)mocowanych do ściany,

• Mocowanie pośrednie za pomocą mocowanych 
do ościeżnicy elementów pośrednich (kotwa), 
które mocowane są następnie do ściany.

W większości przypadków opisane sposoby mo-
cowania są jednakowo skuteczne. Jednak bez-
względnie większe konstrukcje, okna barwione,
drzwi wejściowe, drzwi przesuwne, drzwi har-
monijkowe, okna łukowe należy mocować na 
dyblach. Należy zwrócić uwagę, aby w przypadku 
mocowania okna dwuskrzydłowego (dotyczy to 
szczególnie dużych wymiarów) pod słupek środ-
kowy podłożyć dodatkowa podkładkę nośną, 
a ościeżnicę w części dolnej przymocować dyblem 
do podłoża w odległości nie mniejszej niż 20mm 

od słupka. Przy takim mocowaniu tulejkę dybla 
wypełnia się silikonem w celu uniknięcia przenika-
nia wody do muru. W oknach trzy skrzydłowych 
czynność powtórzyć pod każdym słupkiem.
Czynności te należy stosować również w przypad-
ku słupka ruchomego. Zalecany rozstaw elemen-
tów mocujących: po 150mm od każdego narożni-
ka ościeżnicy, a pomiędzy tymi mocowaniami nie 
mniejsze odległości niż 700mm.

6. Właściwe wypełnienie luzu montażowego pomię-
dzy ramą ościeżnicy a murem ościeża za pomocą 
materiału izolacyjnego oraz uszczelniającego jest 
niezbędne dla zapewnienia izolacyjności cieplnej 
i akustycznej okna. Ma ono jednocześnie umożli-
wiać dyfuzję na zewnątrz budynku pary wodnej, 
która powstaje wskutek różnicy ciśnienia wystę-
pującego po obydwu stronach uszczelnienia. 
Należy przestrzegać zasady „szczelniej po stro-
nie wewnętrznej połączenia okna ze ścianą niż 
po stronie zewnętrznej”. Materiały najczęściej 
stosowane do izolowania połączenia to pianki 
poliuretanowe, materiały mineralne, impregno-
wane taśmy uszczelniające. Aby nie dopuścić do 
odkształcenia ramy ościeżnicy, wtryskiwania pian-
ki należy dokonywać przy założonych skrzydłach.

7. Zaleca się montaż parapetów zewnętrznych bez-
pośrednio do listwy pod parapetowej. W przy-
padku braku możliwości zamontowania parape-
tów zewnętrznych do listwy pod parapetowej, 
zamontować parapety nie zasłaniając otworów 
odpływowych. Połączenia parapetów w miejscach 
narażonych na działanie wody opadowej uszczel-
nić taśmą butylową i silikonem.

8. Po zamontowaniu skrzydeł można, jeżeli zachodzi 
konieczność dokonać ich regulacji. Zawiasy skrzy-
dła maja możliwość regulacji we wszystkich trzech 
płaszczyznach. Zapewnia to centryczne położenie 
skrzydła oraz lekkie zamykanie.

9. Folię ochronną ze stolarki należy zerwać dopiero 
po zakończeniu wszelkich robót tynkarskich i ma-
larskich, nie później jednak niż przed upływem 2 
m-cy od dnia wykonania montażu. Po zerwaniu 
folii ochronnych można założyć osłonki na kanały 
odwadniające, zawiasy i przykręcić klamki. Pod-
czas montażu należy zwrócić uwagę, aby otwory 
odwadniające nie zoastały zasłonięte parapetem 
lub w przypadku drzwi balkonowych warstwą 
posadzki. Przedstawione rozwiązanie ma zastoso-
wanie do większości typowych przypadków mon-
tażu. Ponieważ istnieje wiele konstrukcji ścian, jak 
również różne są oczekiwania architektów, zaleca 
się konsultowanie sposobu montażu z przedsta-
wicielem inwestora. Ograniczenia w montażu 
przekładają się na ograniczenia podane przez 
producentów stosowanych materiałów mocują-
cych i uszczelniających.

1. Czyszczenie ram i skrzydeł okiennych (okna 
i drzwi). Powierzchnie ram i skrzydeł należy myć 
miękką szmatką lub gąbką nasyconą łagodnymi 
płynnymi środkami czyszczącymi, nie zawierają-
cymi proszku ściernego. Niedopuszczalne jest 
stosowanie agresywnych środków chemicznych 
za wyjątkiem benzyny ekstrakcyjnej (dotyczy 
powierzchni PVC). Nie wolno stosować orga-
nicznych rozpuszczalników zawierających estry, 
ketony, alkohole, estry glikoli, węglowodory 
chlorowane, itp. Oraz środków powierzchniowo 
czynnych mogących reagować z aluminium. Nie 
wolno czyścić ram i skrzydeł ostrymi narzędzia-
mi, gdyż mogą one spowodować trwałe i nieusu-
walne zarysowania.

2. Konserwacja uszczelek. Uszczelki należy przecie-
rać smarem silikonowym lub wazelina technicz-
ną przynajmniej raz w roku.

3. Czyszczenie i wymiana szyb. Szyby należy myc 
powszechnie stosowanymi do tego celu środ-
kami czyszczącymi nie zawierającymi amoniaku 
i innych substancji o charakterze agresywnym. 
W przypadku stolarki PVC zaleca się wykonanie 
szklenia przez fachowy personel, a przy samo-
dzielnym wykonaniu zachowanie dużej ostroż-
ności.

4. Konserwacja i regulacja okuć. Elementy okuć 
należy regularnie kontrolować pod względem 
czystości oraz stopnia zużycia. Przynajmniej raz 
do roku wszystkie elementy ruchome i miejsca 
współpracy elementów należy nasmarować ole-
jem do konserwacji okuć (np. wazelina technicz-
na). Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące 
nie mogą naruszyć powłoki antykorozyjnej okuć.

Prace montażowo naprawcze powinien wykonywać 
wykwalifikowany personel.

Nie zastosowanie się do zasad montażu, eksploatacji 
i konserwacji powoduje utratę gwarancji udzielonej 
przez OKNA DEBOW.

MONTAŻ ZASADY EKSPLOATACJI I KONSERWACJI

Opis dopuszczalnych wad w szybach zespolonych opracowany na podstawie PN-B-13079:1997

*Cechy fizyczne wyłączone z oceny na kolejnej stronie.

INFORMACJE DODATKOWE

Lp Nazwa wady
Występowanie wad w szybie zespolonej o powierzchni:

do 1,0 m2 od 1,0 do 2,0 m2 powyżej 2,0 m2

1
Wady punktowe w postaci 
wtrąceń ciał obcych niedo-
puszczalne

niedopuszczalne

2

Wady punktowe i liniowe 
w postaci pęcherzy:
- pęcherze pękające 
i otwarte
- pęcherze zamknięte

• niedopuszczalne
• dopuszczalne 2 szt. 

o wym. max.2 mm 
w pasie brzeżnym

• dopuszczalne 
o wymiarze do 3 mm, 
nieskupione)

• niedopuszczalne
• dopuszczalne 3 szt. 

o wym. max.2 mm w pasie 
brzeżnym

• dopuszczalne o wym. do 3 
mm, nieskupione

• niedopuszczalne
• dopuszczalne 5 szt. 

o wym. max.2 mm w pa-
sie brzeżnym

• dopuszczalne o wym. do 
3 mm, nieskupione

3 Wady liniowe 
w postaci rys

• dopuszczalne o łącznej 
długości do 40 mm 
i maksymalnej długości 
pojedynczej rysy do 15 
mm w pasie brzeżnym

• dopuszczalne rysy 
pojedyncze o długości 
do 20 mm

• dopuszczalne o łącznej 
długości do 45 mm 
i maksymalnej długości 
pojedynczej rysy do 15 
mm w pasie brzeżnym

• dopuszczalne rysy 
pojedyncze o długości do 
20mm

• dopuszczalne o łącznej 
długości do 50 mm 
i maksymalnej długości 
pojedynczej rysy do 15 
mm w pasie brzeżnym

• dopuszczalne rysy 
pojedyncze o długości do 
20 mm

4
Wady w postaci
wyszczerbień i odprysków 
przy krawędziach

dopuszczalne pojedyncze o największym wymiarze do 3,0 mm

3 4
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