
AJM pasiv 90
Premišljene podrobnosti za doseganje popolnosti
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Da bo odločitev za nakup oken lažja

Ko iščemo novo stavbno pohištvo za svoj dom, običajno ne vemo, na kaj moramo biti 
še posebej pozorni. Ker je ponudba na trgu velika, se največkrat odločamo za izdelek 
priznanega proizvajalca, ki s svojimi priporočili, tradicijo in slovesom kakovosti jamči 
za varnost nakupa. Najbolj smo ponosni prav na to, da smo si v nekaj več kot 20 letih 
pridobili zaupanje kupcev v kakovost našega stavbnega pohištva in montaže po vsej 
Sloveniji in sosednjih državah. 

Ker danes razpolagamo z vsemi viri, s katerimi lahko naredimo vrhunske izdelke, kot 
so naša PVC- in ALU-okna, smo se odločili za razvoj, proizvodnjo in prodajo stavbnega 
pohištva pod blagovno znamko AJM še iz lesa. 

Vabimo vas, da spoznate, zakaj verjamemo v uspeh lesenega okna AJM pasiv 90.

Ponuditi prepričljivo najboljše – to je naš iskreni namen

Kljub veliki ponudbi na trgu lesenih oken smo v izdelku videli številne priložnosti za 
izboljšavo. Vložili smo veliko truda, da smo razvili leseno okno, ki ne sklepa kompromisov 
in ponuja nekaj, česar do sedaj v takšni obliki ni bilo mogoče najti. Zavedamo se, da 
oken ne menjujemo vsakih nekaj let, temveč jih kupujemo za daljše obdobje, zato 
želimo, da bi bili z našimi zanesljivimi izdelki v svojih domovih zadovoljni in mirni. Naša 
naloga je, da z našimi okni postane vaš dom prijetnejši, udobnejši, varnejši, 
toplejši in po potrebi tudi bolj zračen. 

Če ste tudi vi ljubitelj naravnih materialov in se odločate za nakup lesenih oken, preberite, 
zakaj je tudi nas les tako navdušil, da smo iz njega ustvarili tako popoln izdelek.
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Za popolnost smo se posvetili podrobnostim 

Ker nam ljudje že toliko let zaupajo, smo morali to zaupanje nagraditi z razširjeno 
ponudbo svojih izdelkov. Odločitev ni bila težka. Ponovna popularnost naravnih 
materialov nam je narekovala, da v naslednjem koraku ponudimo stavbno pohištvo 
iz lesa, ki bo sledilo doslednosti in stremelo k popolnosti v vsakem detajlu. Razvili 
smo okno izjemnih lastnosti, ki odgovarja tudi potrebam energetsko varčne in 
pasivne gradnje. Naša sodobna lesena okna AJM so izdelana iz najboljših materialov 
in z najnaprednejšimi tehnologijami izdelave in informacijskih operacij. 

Na naslednjih straneh vam predstavljamo svoj premišljeno razvit sistem lesenih oken, 
ki ustreza vse večjim zahtevam toplotne, zvočne in protivlomne zaščite, še posebej pa 
priročnosti za uporabo in vašim željam po udobju.

Navdihnjeni z najstarejšim gradbenim materialom  

Les je dragocen gradbeni material že tisočletja. Uporablja se tudi kot energetski vir, 
kot surovina v predelovalni industriji, pri oblikovanju izdelkov in pohištva, papirja in 
podobno. Les je vsestranski in nepogrešljiv material na vseh področjih našega 
življenja. Z lesom preprosto živimo. 

Tudi pri izdelavi oken se je les pokazal kot stabilen in vzdržljiv sestavni element ter se 
v ta namen uporablja že stoletja. Danes ponovno pridobiva na veljavi, saj je naravna 
surovina in kot tak prijazen do okolja. Poleg ekološke note pa postaja priljubljen 
tudi zaradi svojih fizikalnih in estetskih lastnosti. Pri prvih govorimo o dobri toplotni 
izolativnosti in dolgi življenjski dobi, estetsko pa les ugodno zadosti vsem našim 
čutilom: je prijeten na otip, izrisuje lepoto naravnih vzorcev lesa in barv ter kot tak 
ustvarja harmonično bivalno okolje.

brezčasna estetika 

prijetno na otip

privlačnega vonja

visoka trdnost

prihranek energije

obstojnost in trajnost

tradicija in prihodnost

odsev naravne lepote
visoka izolativnost

minimalno breme za okolje

lepih barv in vzorcev
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9 
Devet ključnih značilnosti in odlik 

lesenega okna AJM pasiv 90 

V skladu s svojo filozofijo, ki postavlja kakovost na prvo mesto, smo pristopili 
k razvoju lesenega okna AJM. Razvoja smo se lotili skrbno in usklajeno s smernicami 
vodilnega evropskega inštituta za stavbno pohištvo ift Rosenheim. 

Leseno okno, ki se je razvilo iz našega znanja in dolgoletnih izkušenj izdelave oken in 
vrat, smo poimenovali AJM pasiv 90, izvedbo z alu prekrivni maskami pa AJM pasiv 
90ALU.Želimo ponuditi najboljše na področju oken iz umetne mase, aluminija in lesa, zato 
okno AJM pasiv 90 na področju lesenih oken že danes napoveduje trende prihodnosti. 
Zanj smo izbrali najboljše materiale, najnovejša orodja in vrhunsko tehnologijo, s katero 
kakovostne polizdelke spreminjamo v leseno okno številnih prednosti. Prepričajte se v 
devet ključnih odlik okna AJM pasiv 90.

Tretja ključna prednost: 

štirislojna barvna zaščita

Les je živ material, ki ga moramo pred škodljivimi vplivi ustrezno 
zaščititi. Naš okenski profil je površinsko impregniran in zaščiten 
s štirimi sloji barve. Impregnacija učinkovito ščiti les pred ško-
dljivci, s štirislojnim barvnim premazom pa varujemo okno pred 
mehanskimi poškodbami in vplivom škodljive svetlobe. Obenem 
ustvarimo tudi želen barvni videz in lesk.

Druga ključna prednost: 

lepljenci iz najboljšega lesa 

Pri izdelavi lesenih oken je izbira kakovostnih lepljencev ključ-
nega pomena. Dober material brez napak se lahko tudi dobro 
obdela. Uporabili smo slovenski les, ki je cenjen tako doma kot 
v tujini. Skrbno ga skladiščimo in strogo kontroliramo njegovo 
kakovost po fizikalnih in estetskih kriterijih.

Prva ključna prednost:

primerna za pasivne hiše 

Okno AJM pasiv 90 je že v osnovni izvedbi izdelano s trislojno 
zasteklitvijo (Ug = 0,7 W/m2K), kar daje odlično zvočno in toplo-
tno izolativnost. Z izbiro ustreznega izolacijskega stekla predsta-
vlja tudi primerno rešitev za pasivno in nizkoenergijsko gradnjo.Uw do

0,71
W/m2K
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Vrhunska tehnologija, brez pristajanja na kompromise  

Vsak kos lesa je obdelan skrbno in z občutkom v vseh fazah proizvodnje. Posebej 
pomembna je inovativna tehnika glajenja posameznih lesenih delov, ki ga opravi 
mikrometrsko natančen skobeljni nož, ki gladko odreže obdelovalno površino.

Sodobno tehniko izdelave vodimo v celoti prek tehnološko visoko razvitih in pametnih 
informacijskih sistemov, ki jih nadzorujejo naši visoko izobraženi in strokovno podkovani 
kadri z dolgoletnimi izkušnjami z izdelavo oken.

Vaše okno bo z veliko natančnostjo izdelano na najnovejših orodjih, ki 
zagotavljajo natančno obdelavo polizdelkov ter visok nivo varnosti in ergonomije 
za zaposlene. Popolnoma nova proizvodnja je opremljena z najmodernejšimi stroji in 
napravami, ki ustrezajo najvišjim okoljskim standardom.

Osma ključna prednost: 

izolativna letev za namestitev polic 

Vsako okno opremimo z visokoizolativno letvijo za namestitev 
polic, ki je plod lastnega razvoja. Poleg izboljšane izolativnosti 
omogoča stabilno lego okna v okenski odprtini, natančno vgra-
dnjo in boljšo namestitev okenskih polic.

Sedma ključna prednost: 

tesnjenje stekel s suhim tesnilom 

Na notranji strani stekla je vstavljeno suho tesnilo, ki za razliko 
od uporabe silikonov daje oknu estetsko usklajen videz. Upora-
bili smo tesnila vrhunskega proizvajalca Deventer. Namestili smo 
jih na dveh stičnih mestih v krilu in podboju. Na vašo željo vam 
lahko vgradimo dodatno »vetrno« tesnilo.

Šesta ključna prednost:

lepljenje stekla v krilo

Mehanska trdnost in povečana izolativnost je dosežena tudi s 
sodobno tehnologijo lepljenja stekla v krilo. Krilo je s tem doda-
tno pridobilo na stabilnosti, se ne poveša in ohranja svojo obliko 
do milimetra natančno. Za piko na i pri varnosti in stabilnosti 
okna je na krilo in podboj nameščena še aluminijasta odkapna 
letev.

Peta ključna prednost:

skrito okovje Siegenia 

Pozorni smo bili pri izbiri t. i. »mobilnih delov« okna. Izbrali smo 
okovje priznanega svetovnega proizvajalca Siegenia. Name-
ščeno je zakrito, tako da ne bo poseglo v usklajen videz okna. 
Ne boste ga videli, ga boste pa občutili, in sicer kot nemoteno 
delovanje okna pri njegovem odpiranju in zapiranju.

Deveta ključna prednost: 

zunanja prekrivna maska iz aluminija – AJM pasiv 90ALU 

Za sodobnejši arhitekturni tip stavb je primerno na zunanji strani 
lesenega okna uporabiti zaščitne maske iz aluminija. S prefinje-
nim občutkom smo izbrali obliko mask in uskladili videz notranjih 
in zunanjih robov, da okno deluje kot popolna celota. Poleg 
modernega videza s tem dobimo robustnejšo zaščito okna in 
širok izbor barv prekrivnih mask.

Les v oknu AJM pasiv 90 obdelamo s pomočjo 
vrhunskega CNC-stroja in švicarskih orodij.

Vrhunska tehnologija ter strokovni in predani 
kader za celovit proizvodni proces.

Četrta ključna prednost: 

optimalna širina in višina profila

Z izbiro nizkega krila in podboja smo dobili večjo površino stekla 
ter omogočili večji vpad svetlobe v prostor. Spodnji in zgornji rob 
profila sta enako široka, kar daje posebno estetsko vrednost v 
obliki simetrično usklajene oblike okna. S širino profila 90 mm 
smo dosegli maksimalno stabilnost okna ter tudi višjo stopnjo 
toplotne in zvočne izolativnosti.



6

Smreka 

Macesen

Harmonija funkcije in estetike – po vašem okusu

Za izdelavo okna AJM pasiv 90 smo izbrali le prvovrsten les macesna in smreke, 
ki veljata za eni od najbolj vzdržljivih vrst lesa. Za smreko je značilen rumenkast, za 
macesen pa rdečkast do rdečerjav barvni odtenek.

Poleg tehničnih karakteristik profila mora okno izpolniti tudi svojo estetsko funkcijo, 
zato vam okno odenemo v barvo po vaši izbiri, upoštevajoč vaš prostor, opremo ali 
okolico. Funkcija in estetika se združita v izboru materiala, obliki in velikosti 
okna, načinu odpiranja, dodatni opremi in možnih kombinacijah. Teh je toliko, 
da vam jih lahko najlažje predstavimo osebno. Že na tem mestu vas vabimo, da nas 
pokličete ali obiščete najbližji prodajni salon AJM, kjer vam bodo naši svetovalci 
strokovno svetovali. 
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Za nas je okno končano, ko je tudi dobro vgrajeno

Skrbi nismo posvečali le podrobnostim pri izdelavi okna AJM pasiv 90, ampak tudi 
vgradnji. Natančna vgradnja je ključnega pomena, da okno optimalno tesni in v 
popolnosti izpolnjuje vse svoje naloge. Zato je montaža okna enako pomembna kot 
njegove lastnosti. 

Montaža mora zadostovati dvema glavnima zahtevama: mora biti trdna in mora biti 
tesna. Sinonim za kakovostno, energetsko varčno montažo je vgradnja po standardu 
RAL. Ta zagotavlja tesnjenje v treh ravninah: paroneprepustnost z notranje strani, 
toplotna izolacija v sredici in paroprepustnost z zunanje strani (600 Pa). Na ta 
način so lahko vgrajena tudi okna AJM pasiv 90. S tem izpolnimo tudi vse pogoje za 
pridobitev nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada za nove naložbe v energijsko 
učinkovitost stanovanjskih stavb.

Zajamčena kakovost od začetka do konca 

Z našimi okni boste uresničili podobo svoje »hiše kot iz sanj«. Poskrbeli bomo, da 
boste v njej lahko brezskrbno sanjali naprej, zato vam že v osnovi ponujamo triletno 
garancijo. Ob rednih letnih servisnih pregledih pa vam jo podaljšamo tudi na 5, 
7 in 9 let. Naša servisna služba bo v celoti skrbno pregledala vsa okna, pozornost pa 
bo posvetila tudi posameznim detajlom. 

Verjamemo v kakovost svojih oken in vam zagotavljamo, da se na njih lahko zanesete. 
Če tudi vi menite tako, je vse, kar morate storiti danes, da nas pokličete ali obiščete v 
naših prodajnih salonih. Naši stiki so vam na voljo na zadnji strani tega kataloga.



PROIZVODNJA IN

TRGOVINA
AJM, okna–vrata–senčila, d.o.o.
Kozjak nad Pesnico 2a
SI-2211 Pesnica pri Mariboru
t: +386 (0)2 655 04 07
 +386 (0)2 655 04 08
 +386 (0)2 655 04 09
 +386 (0)2 655 04 10
f: +386 (0)2 656 16 11
e: prodaja@ajm.si
i: www.ajm.si

A.J.M. –Trgovina, d.o.o.
Kalinovo br. 3
HR-10251 Hrvatski Leskovac
t: +385 (0)1 657 83 32
 +385 (0)1 657 89 29
f: +385 (0)1 657 89 33
e: info@ajm.hr
i: www.ajm.hr

AJM – predstavništvo Ljubljana
Šmartinska cesta 105
SI-1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 524 28 01
 +386 (0)1 544 60 72
f: +386 (0)1 541 45 26
e: ljubljana@ajm.si

AJM – predstavništvo Kranj
Cesta Staneta Žagarja 53,
SI-4000 Kranj
t: +386 (0)4 234 28 08
f: +386 (0)4 234 28 09
e: kranj@ajm.si

AJM – predstavništvo 

Murska Sobota
Markišavska ulica 10
SI-9000 Murska Sobota
t: +386 (0)2 522 11 00
f: +386 (0)2 522 11 01
e: murska.sobota@ajm.si

AJM – predstavništvo Celje
Aškerčeva ulica 14
SI-3000 Celje
t: +386 (0)3 492 11 00
f: +386 (0)3 492 11 09
e: celje@ajm.si

Zastopništva v Sloveniji
Domžale, Gornja Radgona, Hrastnik, 
Koper, Kozina, Litija, Ljubljana Šiška, 
Petrovče, Ptuj, Solkan, Velenje
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Vaš svetovalec:

AJM – predstavništvo Dravograd
Meža 24
SI-2370 Dravograd
t:+386 (0)5 922 70 11
f:+386 (0)5 922 70 12
e:dravograd@ajm.si

Katalog je tiskan na FSC certificiranem papirju.
Forest Stewardship Council - FSC je mednarodna neprofitna organizacija, 
ki postavlja standarde za trajno gospodarjenje z gozdovi po svetu.
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