
132 • Dobry Wybór 2009 •

Okna i drzwi Okna

Sliding Sash 
Okna drewniane podno-
szone na styl angielski, 
dodające niepowtarzalne-
go uroku domom i kamie-
nicom, w których zostały 
zamontowane. Wykonane 
z wyselekcjowanego drew-
na sosny, meranti, dębu 
lub innego gatunku w zależ-
ności od potrzeb klienta. 
Szeroka paleta kolorów 
kryjących oraz 16 kolorów 
lazurowych. Pakiet szybowy  
o współczynniku U
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Producent: CDM
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Okiennica 
Drewniana, wykonana 
według najnowszych tech-
nologii i z zastosowaniem 
nowoczesnych okuć. Nadaje 
domom charakter trady-
cyjnych polskich dworów. 
Oprócz walorów estetycz-
nych służy jako skuteczna 
ochrona przed słońcem. 
Dostępne okiennice lamel-
kowe, płycinowe lub desko-
we z drewna sosny, meranti, 
dębu. Szeroka paleta kolo-
rów kryjących oraz 16 kolo-
rów lazurowych.

Producent: CDM
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Soft-Line 
Okno drewniane o delikat-
nie zaokrąglonym kształ-
cie, wykonane z drewna 
sosny, meranti, dębu lub 
innego gatunku w zależ-
ności od potrzeb klienta. 
Wyposażone w nowoczesne 
okucia obwiedniowe,  
istnieje możliwość zastoso-
wania pakietu szybowego 
o współczynniku U
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W/(m2K) oraz systemu 
trzech uszczelek. Szeroka 
paleta kolorów kryjących 
oraz 16 kolorów lazurowych.
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Okna skrzynkowe 
Drewniane, wykonywane 
na zamówienie, niejedno-
krotnie z uwzględnieniem 
wymagań konserwator-
skich. Istnieje możliwość 
zastosowania dodatkowych 
elementów ozdobnych 
oraz mosiężnych klamek. 
Wykonane z drewna sos-
ny, meranti, dębu. Szeroka 
paleta kolorów kryjących 
oraz 16 kolorów lazurowych. 
Pakiet szybowy, o współ-
czynniku U

g
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Z budowaliśmy fabrykę, której nowoczesna 
technologia umożliwia nam tworzenie produk-
tów najwyższej jakości. Zatrudniamy świet-

nych fachowców. Wszystkie nasze drzwi i okna speł-
niają wymagania techniczne i obowiązujące normy. 
Staramy się sprostać Państwa najwyższym wymaga-
niom. Sami produkujemy kantówkę sosnową do wy-
robu okien i drzwi. Przetwarzamy sosnę  z suwalskich 
lasów. Wykonujemy z niej półprodukt, którym jest trój-
warstwowa klejonka.  

Każde z naszych okien powstaje na indywidualne 
zamówienie. Z radością realizujemy skomplikowa-
ne wzory i śmiałe wizje architektów. Nie boimy się 
żadnych wyzwań. Dbamy przy tym, aby odpowia-
dały gustom najbardziej wymagających Klientów. 
Produkowane przez nas wyroby są eleganckie i stylo-
we. W subtelny sposób nadają budynkom ekskluzyw-
ny charakter. Doskonale łączą w sobie tradycję drew-
na i nowoczesność wykonania. 

Trwałość materiału łączymy z najnowszymi pomysłami 
projektantów i technologów. Realizujemy bardzo różne 
wizje. Nasze okna mają kształt łuków, trapezów i kół. 
Niekiedy są to prawie szklane ściany, a kiedy indziej 
skromniutkie okienka na facjatce. Okna i drzwi ze-
wnętrzne ozdabiamy witrażami. Tworzymy skompliko-
wane systemy przesuwnych drzwi balkonowych i ogro-
dów zimowych. Za każdym razem ściśle współpracuje-
my z klientem, aby jak najlepiej wykonać projekt.

Produkujemy okna w kilku profilach i o różnych sposo-
bach otwierania. Proponujemy możliwość wyboru ko-
loru okna spośród kilkunastu farb lazurowych oraz z 
palety kolorów kryjących obejmującej kilkaset barw. 
Stosujemy najbardziej wytrzymałe elementy i wykoń-
czenia: trwałe zawiasy, doskonale dopasowane okap-
niki, dodatkowe uszczelki wyciszające wnętrze, syliko-
ny dobrane kolorystycznie do barwy ramy, klamki wy-
brane według potrzeb zamawiającego.
Szyby zespolone stosowane w naszych oknach chro-

nią od niepożądanych dźwięków z zewnątrz i słoń-
ca. Efektywnie zapobiegają również utracie ciepła. 
Specjalnie wzmocnione szyby antywłamaniowe, oku-
cia obwiedniowe z zaczepami antywyważeniowymi za-
bezpieczają dom w czasie nieobecności domowników. 
Dzięki drzwiom zewnętrznym o wzmocnionej konstruk-
cji, wyposażonym w blokady antywłamaniowe, do do-
mu nie dostanie się żaden intruz.

CDM Sp. z o.o.
Suwałki, ul. Wojska Polskiego 112A

tel. 0 87 565 28 10, cdm@cdm-drewno.pl
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CDM – okna z pasją
Jesteśmy specjalistami w produkcji okien i drzwi drewnianych. I w życiu, i w pracy cenimy 
jakość i trwałość. Według tej zasady powstają nasze okna.


