
AJM | Okna - Vrata - Senčila

Podjetje AJM okna-vrata-senčila d.o.o. je največji proizvajalec stavbnega pohištva v Sloveniji. 
Proizvodni program obsega okna iz umetne mase, lesa in aluminija ter vhodna vrata iz umetne mase 
in aluminija ter od nedavnega tudi iz lesa. V prodajnem programu pa so tudi senčila, police in številni 
drugi dodatki za popolno opremo stavbnega pohištva.

Podjetje je bilo ustanovljeno pred dobrimi 25. leti, danes pa ga vodi druga generacija družine 
ustanovitelja Janeza Ajleca. Že od vsega začetka sodeluje s kakovostnimi dobavitelji iz Avstrije in 
Nemčije. Danes zaposluje 200 ljudi in ima razvejano mrežo prodajnih zastopnikov doma in v tujini. Več 
kot 30 odstotkov svojih izdelkov izvozi. Vodilni tuji trgi so avstrijski, nemški, italijanski, hrvaški, japonski 
in ruski. 

Podjetje je prepoznano po kakovosti in inovativnosti izdelkov in storitev. Več o podjetju in izdelki je na 
razpolago na spletni strani www.ajm.si

Novi trendi oblikovanja fasad

MANJ JE VEČ
Pri skritem krilu okna AJM 5000 energeto® view je viden samo minimalen okvir okoli stekla. 
Ta oblikovalska rešitev sledi novemu trendu fasad z jasno izoblikovanim, modernim videzom. 
Pripira s svojimi 109 mm z zunanje strani deluje izjemno ozko in elegantno, hkrati pa poskrbi 
za večji vpad svetlobe in dodatno sončno toploto.

MODERNI VIDEZ
Viden je samo ozek okvir, 
ki omogoča jasen potek 
linij pri oblikovanju fasade.

KLASIČNI VIDEZ
Okvir in krilo tvorita širok, 
dvodelen ter masiven rob 
med steno in steklom.

AJM 5000 ENERGETO® VIEW

STANDARDNO OKNO

NOVO

Okno s skritim krilom

AJM 5000 energeto® view

KO SE SREČATA DIZAJN  
IN TEHNOLOGIJA

NOVO

AJM 5000 ENERGETO® VIEW

AJM poslovne 

enote in prodajna 

predstavništva v tujini:

Italija, Avstrija, Nemčija, Švica, 

Hrvaška, Rusija in Japonska. 

Vaš svetovalec:

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 10

f: +386 (0)2 656 16 11

e: prodaja@ajm.si

i: www.ajm.si

AJM - predstavništvo Ljubljana

Šmartinska cesta 105,

SI-1000 Ljubljana

t: +386 (0)1 524 28 01

e: ljubljana@ajm.si

AJM - predstavništvo Kranj

Cesta Staneta Žagarja 53,

SI-4000 Kranj

t: +386 (0)4 234 28 08

e: kranj@ajm.si

AJM – predstavništvo 

Murska Sobota

Markišavska ulica 10

SI-9000 Murska Sobota

t: +386 (0)2 522 11 00

e: murska.sobota@ajm.si

AJM - predstavništvo Dravograd

Meža 24,

SI-2370 Dravograd

t: +386 (0)5 922 70 11

e: dravograd@ajm.si

AJM - predstavništvo Celje

Aškerčeva ulica 14,

SI-3000 Celje

t: +386 (0)3 492 11 00

e: celje@ajm.si

Zastopništva v Sloveniji

Domžale, Koper, Litija, 

Ljubljana Šiška, Petrovče, 

Ptuj, Nova Gorica



SKRITO KRILO

AJM 5000 energeto® view

Ko se srečata dizajn in tehnologija

NOVI NAČINI V  
OBLIKOVANJU FASAD 

AJM 5000 ENERGETO® VIEW

POSEBNO 
OZEK DIZAJN

energeto®  
PREMIŠLJENA TEHNOLOGIJA

Okno z dizajnom, ki sledi novemu trendu oblikovanja 
fasad z jasno izoblikovanim, sodobnim videzom. 

V oknu AJM energeto® 5000 view so uporabljene inovativne 
tehnologije, katerih prednosti boste znali ceniti:

ELEGANTEN IZGLED, KI GA 
USTVARJA Z ZUNANJE STRANI 

IZREDNO OZEK PROFIL

BONDING INSIDE
Sistem pri katerem je steklo lepljeno v 
okensko krilo poskrbi za boljše tesnjenje 
okna, boljšo toplotno izolativnost in višjo 
stabilnost.

SAFETEC INSIDE
Posebno tretje tesnilo v okenskem okvirju 
na eni strani izboljša toplotno izolativnost in 
na drugi strani preprečuje nepridipravom 
hiter vlom.

POWERDUR INSIDE
Profil energeto odlikujejo PVC-trakovi iz 
steklenih vlaken. Ta sistem, ki je bil razvit 
posebej za uporabo v oknih, nadomešča 
sicer običajno jeklo, ki ima slabšo toplotno 
prehodnost.

+ višja stabilnost

+ višja protivlomna 
zaščita

+ boljša toplotna 
izolativnost

 n U
f
 = 1,0 W/m2K, pri čemer je s standardno 

troslojno zasteklitvijo možna toplotna 
prehodnost okna vse do 0,80 W/m2K 

 n Sistem »safetec inside« s troslojnim 
tesnjenjem za višji nivo zaščite pred vlomi 

 n Debelina zasteklitve do 55 mm 

 n Inovativno oblikovano krilo 

 n Z zunanje strani izredno ozek profil 

 n Protivlomna zaščita razreda RC2 (WK2)

 n Možnost skritega odvodnjavanja 

 n Izvrstna protihrupna zaščita 

 n Ozki profil omogoča večji vpad svetlobe v 
prostor  

 n Na razpolago številni dekorji 

 n Eleganten zunanji videz zaradi prekrivne 
maske iz aluminija aluskin®


