
Lesena
okna
AJM

Povežite dom in naravo 
z izbiro oken iz lesa.   



Les je že stoletja dragocen gradbeni material. 
Človek je že od nekdaj vedel ceniti njego-
vo toplino, izolativne lastnosti, sposobnost 
prilagajanja klimatskim razmeram, nežno 
strukturo, prijeten vonj in dolgo življenjsko 
dobo. 

Lesena okna AJM so izdelana iz skrbno 
izbranega lesa najboljšega porekla in ob-
delana s pomočjo sodobne tehnologije, ki 
obdela les tako, da ta pridobi na trajnosti 
in odpornosti, hkrati pa se pri tem ohranijo 
vse lastnosti zaradi katerih ga imamo radi.   

Naj si bo klasična prenova doma ali novo-
gradnja po najnovejših smernicah, ni bojazni, 
razvite imamo optimalne rešitve za vse po-
trebe – klasične prenove, nizkoenergijske 
gradnje in, najbolj zahtevne, pasivne objekte. 

Steklo
 ▪ trislojno steklo (serijsko),
 ▪ skupna debelina do 54 mm, 
 ▪ lepljeno v krilo okna –  

krilo je s tem stabilnejše  
in ohranja obliko do  
milimetra natančno.  

Tesnila
 ▪ tri tesnila (serijsko), 
 ▪ suho tesnjenje na  

notranji strani stekla –  
za estetsko usklajen videz, 

 ▪ poreklo: vrhunski nemški 
proizvajalec Deventer. 

Zaščita
 ▪ štirislojna barvna zaščita na vodni osnovi  

je okolju prijazna in ustvari potrebno zaščito  
ter želen videz in lesk, 

 ▪ na voljo so številni odtenki,
 ▪ odkapni ALU profil na krilu in okvirju  

za dodatno zaščito pred vremenskimi vplivi.  

AJM 
Pasiv 90
Masivno leseno okno izjemnih lastnosti, ki z 
ustrezno izbiro stekla odlično odgovarja 
potrebam energetsko varčne in pasivne gradnje. 

Okovje
 ▪ vgrajeno je skrito okovje (serijsko) –  

pri zaprtem oknu so tečaji nevidni,
 ▪ odpiranje po horizontalni in  

vertikalni osi, 
 ▪ večstopenjsko prezračevanje, 
 ▪ srebrna barva okovja, 
 ▪ poreklo: vrhunski nemški  

proizvajalec Winkhaus. 

Letev za police 
 ▪ visoko izolativna letev za  

namestitev polic serijsko, 
 ▪ oknu izboljša stabilnost in  

izolativnost ter olajša  
namestitev okenskih polic.  

Profil 
 ▪ lepljenci iz lesa macesna in smreke,  

lepljeni brez vidnega dolžinskega  
spoja, 

 ▪ višina profilov je na vseh straneh  
enako visoka, kar daje 10% več  
steklenih površin in s tem več svetlobe  
v prostoru, 

 ▪ debelina podboja 90 mm, 
 ▪ skupna višina podboja in krila 103 mm. 

do 0,73
 W/m2KAJM   

Tradicija

Odlikuje nas:

Pri izdelavi lesenih oken je izbira kakovostnega lesa oziroma lepljencev iz njega ključnega 
pomena. Macesen in smreka iz katerih izdelujemo okna, veljata za eni od najbolj vzdržljivih 
vrst lesa. Skladiščimo ga v posebej za to opremljenih prostorih, v nadzorovani atmosferi, 
ki poskrbi, da se ohranja visok nivo kakovosti po estetski in fizikalni plati. 

Skrbno izbran les 

Uporabljamo najsodobnejša impregnacijska sredstva in zaščitne premaze, ki so narejeni 
na vodni osnovi in tako neškodljivi za človeka in okolje. Impregnacija les učinkovito ščiti 
pred škodljivci. Z barvnim premazom, ki ga nanašamo v štirih plasteh, pa ga varujemo pred 
poškodbami in vplivom sončnega sevanja, obenem pa ustvarimo tudi želeni videz in lesk. 

Odlična zaščita

Okna izdelujejo s pomočjo najsodobnejše tehnologije, ki zagotavlja vrhunsko natačnost 
izdelave, hkrati pa vsi stroji ustrezajo najvišjim okoljskim standardom. Posebej velja izpostaviti 
inovativno tehniko glajenja površine lesa, ki ga opravi milimetrsko natančen skobeljni nož, 
ki gladko odreže obdelovalno površino. 

Sodobna tehnologija 

Vse sestavne dele s katerimi opremljamo okna, od tesnil, do stekel in okovja, so izdelki 
kakovostnih zahodnoevropskih proizvajalcev. 

Izbrana oprema

Skupna 
toplotna 
prehodnost
Uw



Zunanja obloga  
iz aluminija
 ▪ za robustnejšo zaščito okna  

pred vremenskimi vplivi, 
 ▪ moderen videz,
 ▪ možnost individualne prilagoditve z 

izbiro barve – na voljo je širok izbor 
različnih barvnih odtenkov. 

AJM Pasiv 
90 ALU SK  
Trendovska izvedba zunanje prekrivne obloge iz aluminija. 

 ▪ Obloga okvirja sega čez okvir krila okna, kar prinaša  
modernejši in enotnejši izgled okna v stilu fiksnih  
zasteklitev.

 ▪ Možnost individualne prilagoditve z izbiro barve –  
na voljo širok izbor različnih barvnih odtenkov. 

 ▪ Odlična rešitev za sodobno arhitekturo. 

AJM Pasiv 
90 ALU ST
Masivno leseno okno s prekrivno oblogo iz  
aluminija za sodobnejši arhitekturni tip stavb  
in robustnejšo zaščito okna. 

Steklo
 ▪ trislojno steklo (serijsko),
 ▪ skupna debelina do 60 mm, 
 ▪ lepljeno v krilo okna – krilo je s tem 

stabilnejše in ohranja obliko  
do milimetra natančno. 

Zaščita lesa
 ▪ štirislojna barvna zaščita 

na vodni osnovi – okolju 
prijazna in ustvari potrebno 
zaščito ter želen videz in 
lesk, 

 ▪ na voljo so številni odtenki.

Okovje
 ▪ vgrajeno je skrito okovje (serijsko) –  

pri zaprtem oknu so tečaji nevidni,
 ▪ odpiranje po horizontalni in vertikalni osi, 
 ▪ večstopenjsko prezračevanje, 
 ▪ srebrna barva okovja, 
 ▪ poreklo: vrhunski nemški proizvajalec 

Winkhaus. 

Tesnila
 ▪ tri tesnila (serijsko), 
 ▪ suho tesnjenje na  

notranji strani stekla –  
za estetsko usklajen videz, 

 ▪ poreklo: vrhunski nemški  
proizvajalec Deventer. 

Letev za police 
 ▪  visoko izolativna letev  

za namestitev polic serijsko, 
 ▪ oknu izboljša stabilnost in  

izolativnost ter olajša  
namestitev okenskih polic.  

Profil
 ▪ lepljenci iz lesa macesna in smreke,  

lepljeni brez vidnega dolžinskega spoja, 
 ▪ višina profilov je na vseh straneh enako visoka,  

kar daje 10% več steklenih površin in s tem več 
svetlobe v prostoru, 

 ▪ debelina podboja 90 mm, 
 ▪ skupna višina podboja in krila 103 mm.

<0,72
 W/m2K
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AJM 78

Leseno okno s široko namembnostjo – za prenove, 
dozidave in novogradnje. S primerno zasteklitvijo  
tudi za energetsko zahtevnejše objekte. 

Steklo
 ▪ trislojno steklo serijsko, 
 ▪ zvočna izolacija stekla  

do 50 dB. 
 ▪ debelina stekla  

do 54 mm.  

Steklo
 ▪ trislojno steklo serijsko, 
 ▪ zvočna izolacija stekla  

do 50 dB, 
 ▪ skupna debelina stekla  

do 54 mm,
 ▪ lepljeno v krilo –  

krilo je s tem stabilnejše  
in ohranja obliko do  
milimetra natančno. 

Tesnila
 ▪ v okno sta serijsko  

vgrajeni  
dve tesnili, 

 ▪ možnost vgradnje  
tretjega tesnila. 

Tesnila
 ▪ v okno sta serijsko  

vgrajeni dve tesnili, 
 ▪ možnost vgradnje  

tretjega tesnila 

Okovje
 ▪ iz kakovostnega materiala  

v srebrni barvi, 
 ▪ na voljo tudi t.i.  

skrita vgradnja. 

Zaščita 
lesa 
 ▪ večslojna in okolju  

prijazna zaščita lesa,  
ki ustvari potrebno  
zaščito in poskrbi za  
želeni videz in lesk. 

Zaščita
 ▪ večslojna in okolju prijazna  

zaščita lesa, ki ustvari potrebno 
zaščito in poskrbi za želeni  
videz in lesk, 

 ▪ odkapni ALU profil na  
okenskem podboju z dodatnim 
tesnilom in ALU odkapni profil  
na krilu –  
skupaj nudita učinkovito zaščito  
pred vremenskimi vplivi. 

AJM 78
ALU
Leseno okno s široko namembnostjo. Inovativna 
zunanja prekrivna maska iz aluminija poskrbi za 
popolno prileganje sodobni arhitekturi. Izbirate lahko 
med različnimi izvedbami – Classic, Cubo in Modern. 

Profil
 ▪ večslojni lepljenci  

brez vidnega dolžinskega  
spoja na zunanjih slojih,

 ▪ debelina podboja 97 mm,
 ▪ skupna višina podboja in  

krila je 119 mm.

Profil
 ▪ večslojni lepljenci brez  

vidnega dolžinskega spoja  
na zunanjih slojih,

 ▪ debelina podboja 78 mm, 
 ▪ skupna višina podboja  

in krila je 115 mm   

Oblika
 ▪ zaobljeni robovi krila  

in okvirja ustvarjajo  
mehak videz. 

Oblika
 ▪ zaobljeni robovi krila  

in okvirja ustvarjajo  
mehak videz 

Okovje 
 ▪ iz kakovostnega  

materiala v  
srebrni barvi, 

 ▪ na voljo tudi t.i.  
skrita vgradnja  

od 0,5 
do 0,7
 W/m2K

Classic 
klasična izvedba 
s poševnimi zaključki  
na robovih za 
moderen izgled. 

Cubo 
sodobnejša različica 
klasične izvedbe  
s pravokotno 
zaključenimi robovi. 

Modern 
poravnane linije 
zunanjih ploskev 
obloge iz aluminija 
na krilu in okvirju okna.

0,5 do 
0,7

 W/m2K

Skupna 
toplotna 
prehodnost
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Izvedba maske



Geschäftseinheit und  

Vertriebsvertretung im Ausland:

Österreich, Deutschland, Schweiz, 
Kroatien, Russland, Japan. 

Vaš svetovalec:

Boljši 
pogled 
na svet!

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

PE Ljubljana

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

PE 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

PE 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

PE Dravograd

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

PROIZVODNJA 
IN TRGOVINA

PE 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

Prodajna zastopstva 
v Sloveniji: 

Koper, Petrovče 

in Nova Gorica.

Poslovne enote in 
prodajna predstavništva 
v tujini: 
Avstrija, Švica, Italija, Nemčija, 
Hrvaška, Rusija in Japonska.

www.ajm.si

polni  cert if ikat


