
PAJERO 
FERESTRELE FAC CASELE

                           

FERESTRE
PREMIUM

Anul 2002 a fost momentul in care PAJERO a

aparut pe piata tamplariei din PVC si Aluminiu.

Afacere de familie care a prosperat datorita

seriozitatii si calitatii materialelor folosite de noi. 

Obiectivul nostru ramane acelasi : 

Furnizarea de tâmplărie PVC si Aluminiu de cea

mai înaltă calitate și bazată pe cea mai nouă

tehnologie precum și servicii de montaj si

consultanta.

CATALOG  DE  PREZENTARE

DESPRE NOI



INTOARCE TELEFONUL PENTRU O VIZUALIZARE MAI BUNA

 

                           

 FERESTRE SI USI PREMIUM
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PREMIUM

                           

CUPRINS



 

                           

SALAMANDER

                           

TEHNOLOGIA

                           
Sistemele de ferestre și uși corespund celor mai noi cerințe în materie de design, izolare termică și fonică și 

respect pentru mediu inconjurator.

Bogăția de variante de forme și culori, multiplele soluții speciale, stabilitatea superioară a formei, siguranța funcționării

și durata de viață fac din fereastra Salamander din material sintetic, componenta ideală pentru mințile creative.

Obiectivul nostru ramane acelasi : 

Furnizarea de tâmplărie PVC si Aluminiu de cea mai înaltă calitate și bazată pe cea mai nouă tehnologie precum și

servicii de montaj si consultanta.

                          

SISTEMELE DE PROFILE INCORPORATE IN PRODUSELE OFERITE DE NOI, REPREZINTĂ VÂRFUL TEHNOLOGIEI ACTUALE



                           

S T R E A M L I N E  

                           

Garnitură de bătaie
Adâncime constructivă de 76 mm
Sistem bazat pe 7 camere de izolare termică
Coeficient de transfer termic al profilului Uf : 1,1 W/(m2k)
Coeficient termic al ferestrei în ansamblu Uw de până la 0,77 W/(m2k)
Posibilitate de vitraje cu grosimea de până la 48 mm.
Permeabilitate la aer de până la clasa 4.
Etanșeitate la apă de până la clasa 9A.
Rezistență la vânt de până la clasa 4.
Rezistență la efracție de până la clasa RC2.
Clasa de izolare fonică : 5.                            

SALAMANDER

            

76

                           

PROPRIETATI:

FERESTRELE SI USILE
REALIZATE IN SISTEMUL DE

PROFILE SALAMANDER
STREAMLINE 76 COMBINA

AVANTAJELE UNICE OFERITE
DE ACESTA CU O FERONERIE
PERFORMANTA DE ULTIMA

GENERATIE – ROTO NX



                           

BLUEVOLUTION

                           

SALAMANDER

            

92                           

PROPRIETATI:

                           

Garnitură de bătaie și garnitură mediană suplimentară
Adâncime constructivă de 92 mm
Sistem bazat pe 6 camere de izolare termică
Coeficient de transfer termic al profilului Uf : 0,91 W/(m2k)
Coeficient termic al ferestrei în ansamblu Uw de până la 0,72 W/(m2k)
Posibilitate de vitraje cu grosimea de până la 60 mm.
Permeabilitate la aer de până la clasa 4.
Etanșeitate la apă de până la clasa 9A.
Rezistență la vânt de până la clasa 4.
Rezistență la efracție de până la clasa RC2.
Clasa de izolare fonică : 5.
Lățime vizibilă redusă de numai 118 mm

FEREASTRA CARE CORESPUNDE CELOR MAI MARI EXIGENȚE
 

PROTECTIA CLIMATULUI
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

PROTECȚIA MEDIULUI
 

 PROFIL PREMIUM

SISTEMUL DE PROFIL
BLUEVOLUTION 92

REUNEȘTE O TEHNOLOGIE
DE AVANGARDĂ CU

DESIGNUL MODERN ȘI
FUNCȚIONAL, CREÂND O

NOUĂ GENERAȚIE DE
FERESTRE DE PRIMĂ

CLASĂ.



FERONERIE                           

ROTO NX
CONFORT

SIGURANȚĂ DESIGN

ÎNTOTDEAUNA DECIZIA CORECTĂ

ULTIMA
TEHNOLOGIE
IN DOMENIUL
DE FERONERIE 

MECANISM CONTRAACȚIONĂRII GREȘITE A FERESTREI

MINIM DE 15000 CICLURI DE FUNCTIONARE

MICROVENTILAȚIA DE SECURITATE ÎN PLAN PARALE

MÂNERELE ÎN TEHNOLOGIE SEKUSTIK

BALAMALE ASCUNSE

SISTEME DE DESCHIDERE LA DISTANȚĂ
SISTEME DE PRAGURI AUTOMATE

EFICIENȚĂ



Decoruri standard

COLOREAZA-TI LUMEA

NUSSBAUM 21

GOLDEN OAK 
51
 

POLAREICHE 43 

MOOREICHE 25

AVETI POSIBILITATEA PENTRU COMBINATIA A DOUA NUANTE DIFERITE PENTRU INTERIORUL SI
EXTERIORUL ACELUIASI CADRU AL FERESTREI

CULOARE ȘI LUCIU
UNICE ÎN PIAȚĂ !

 

ANTHRAZITGRAU
70

LĂSAȚI-VĂ IMAGINAȚIA SĂ VĂ FIE GHID ATUNCI CÂND VĂ ALEGETI CULOAREA FERESTRELOR



DECORURI SPECIALE

 

ANTHRAZITGRAU
88 SATIN

BASALTGRAU 84
SATIN

GINGER OAK 28 GRAU 02 JET BLACK MATT 18
PREMIUM

LICHTGRAU 73 METBRUSH
ANTHRAZIT 67

PREMIUM

ALUX DB 703 37
PREMIUM

QUARZGRAU 90
SATIN

TIAMA 62 PREMIUM VINTAGE OAK 41VERMONT 60
PREMIUM

Cu profilele Salamander, nimic nu e imposibil

Lasă-te inspirat de gama largă de culori 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫
COLOREAZA-TI LUMEA

ACHATGRAU 72 BASALTGRAU 84
SATIABERGKIEFER 

BASALTGRAU 74 CREME 59

MERANTI 61
PREMIUM

DUNKELGRÜN 03 METBRUSH ALU 69
PREMIUM

METBRUSH ALU 69
PREMIUM

NEBRASKA 33
PREMIUM

OREGON QUARZGRAU 78 SCHIEFERGRAU
12

SCHIEFERGRAU
MATT

SCHWARZBRAUN 71 STREIFEN
DOUGLASIE 27

STAHLBLAU 11SIGNALGRAU 87
SATIN

WEINROT 19 WEISS ANTIK 39

WHITE ASH



                           

PANELURI ORNAMENTALE

                     

Modele de paneluri decorative cu forme clare, proporții geometrice atent realizate

pentru modelele de sticlă sablată, armonie între materiale cu ajutorul sticlei

topite, detalii și accente care fac diferența pentru o ușa extraordinară.

 

 

 

Aceste panouri decorative sunt un accesoriu important pentru

proiectarea ușilor și a casei, deoarece oferă un design special

pentru ușa și casa dvs. Puteți personaliza modelul panoului

decorativ alegând modelul, culoarea, grosimea, sticla, accesoriile

opționale. Sticla topită este o combinație de două sau mai multe

sticle, care sunt fuzionate între ele prin încălzire la temperatură

ridicată pentru a oferi un aspect plăcut, culori translucide și

luminoase
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USI DE GARAJActionare telecomanda
Panou tip sandwich 40 mm grosime
Panouri cu sistem de antiptindere degete
Panourile se produc la inaltimi de 500mm si
610mm, astfel putem sa configuram usi pentru
orice cota de gol al garajului.
Interior si exterior tabla otel 0.5 mm vopsita
electostatic sau infoliata imitatie lemn
Șine galvanizate 1.5 mm grosime
Siguranță contra ruperii arcurilor
Acces pietonal ( la cerere )
Balamale laterale cu suporti role si balamale
intermediare
Garnitura etansare perimetrala
Maner negru aplicat

PROPRIETATI:

MODELE DE USI

CASETAT

DUNGAT

LISSE                           

CULORI DISPONIBILE:                           

ALB

                           

NUC                           

STEJAR AURIU

                           

MAHON

                           

WENGHE

                           

ANTRACIT



                           

SISTEME DE UMBRIRE                           

Rulourile aplicate sunt confecționate integral din aluminiu.
Caseta utilizată standard are capacul in partea inferioara la 45˚.
Culori disponibile: alb, maro, nuc, stejar auriu, mooreiche,
antracit.
La cerere se pot vopsi si înfolia alte nuante, termenul fiind de
maxim șase săptămâni.
Toate plasele sunt echipate cu frână
Rulourile aplicate tencuibile sunt asemănătoare ca dimensiune și
formă cu cele aplicate. Diferența fiind partea frontală a casetei pe
care se aplică o șină de tencuire care iese 15 mm în exteriorul
casetei, iar vizitarea se face prin partea inferioară a casetei.
Capacul de vizitare a ruloului tencuibil este de 20˚.
Caseta Rondo este un model de casetă oval la exterior. Pentru
acest tip de casetă s-a optat pentru modelul extrudat cu grosimea
pereților de 2 mm.
Culoarea casetei Rondo poate fi alb, maro, antracit sau altă
culoare RAL. Nu se pot infolia imitații de lemn.

                           

Rulourile suprapuse sunt confecționate din PVC cu exceptia
lamelelor care sunt din aluminiu.
Sistemul Elite XT este un sistem de top de producție germană.
Sistemul are certificare inclusiv pentru case pasive.
Pentru tâmplăria de aluminiu sau opțional, rulourile se pot echipa
cu ghidaje de aluminiu.
Acționarea se poate face motorizat sau manual.
Plasa de insecte este protejată de o caseta de aluminiu ceea ce ii
oferă o durabilitate ridicata.
Toate plasele sunt echipate cu frână

                           

Rulourile – suprapuse sau aplicate – pot fi acționate
manual – șnur, panglică sau manivelă – sau motorizat
Pentru rulourile motorizate sunt disponibile două sisteme
de automatizare:
Motoare Smart Home cu un raport foarte bun preț /
calitate
Motoare Somfy (Ilmo2, Oximo IO, Oximo RS1000) ca și
gamă premium.
Motorizările Oximo permit integrarea în două tipuri de
sisteme de casă inteligentă:
Connexoon – unitate de comandă care permite
managementul sistemelor de umbrire pentru ferestre de la
distanță, prin intermediul aplicației pentru mobil.
Tahoma – unitatea de comandă TaHoma oferă serviciile
necesare pentru centralizarea, controlul, ghidarea și
programarea, în avans și de la distanță, a echipamentelor
conectate dintr-o locuință.

                           

 

RULOURI APLICATE ȘI RULOURI

APLICATE TENCUIBILE

 

                           

                           

 
 

RULOURI SUPRAPUSE SI RULOURI

SUPRAPUSE TENCUIBILE

 

                           

 
 

ACȚIONAREA RULOURILOR

 

 



                          

Plase fixe
Plase mobile tip rulou cu caseta laterala
Plase mobile tip rulou cu caseta sus
Plasa tip usa
Plase culisante

SUNT DISPONIBILE IN VARIANTELE ALB, MARO DE BAZA, VOPSITE IN CULORI RAL, SAU
VOPSITE IN CULORI IMITAȚIE LEMN (STEJAR AURIU, BRAD SI MAHON).

                      

TIPURI DE PLASE

 

MATERIALUL DIN CARE SUNT CONFECȚIONATE PLASELE ESTE FIBRA DE STICLA

                           

                           

Sunt realizate din profile din aluminiu 9×30 si sunt prevăzute cu mânerașe
rotative pentru fixare. Sunt coplanare cu tocul ferestrei.
Plase mobile tip rulou cu caseta laterala – sunt prevăzute pentru uși de balcon
Pentru a se putea monta in condiții optime pe laterala cu caseta e recomandat sa
fie liber tocul ferestrei 45 mm, 15 mm pe partea opusa si 32 mm sus respective
jos.Sunt disponibile in variantele alb, maro de baza, vopsite in culori RAL, sau
vopsite in culori imitație lemn (stejar auriu, brad si mahon).

Pentru a se putea monta optim este necesar un spațiu liber din rama ferestrelor
de minim 45 minim partea superioara, de 32 mm pe laterale si de 15 mm in
partea inferioara.
Sunt disponibile in variantele alb, maro de baza, vopsite in culori RAL, sau
vopsite in culori imitație lemn (stejar auriu, brad si mahon).

Plase fixe

Plase mobile tip rulou cu caseta sus

                           

Recomandate pentru usi . Profilul utilizat are dimensiunile 40×20.

Culorile disponibile: alb, maro, nuc, stejar auriu, mooreiche, antracit, polareiche

Latimea maxima – 1200 cm

Inaltime maxima – 2500 mm

Suprafata maxima – 2.25 mp

Culorile disponibile: alb, maro, nuc, stejar auriu, mooreiche, antracit, polareiche

Latimea maxima – 1200 cm

Inaltime maxima – 2500 mm

Inaltime maxima – 2500 mm

Se poate alege si varianta de plasa culisanta dubla daca din motive tehnice plasa

se monteaza distantata de tamplarie. In acest caz avem doua cercevele de

dimensiuni egale care culiseaza pe o sina dubla

Plase tip usa

Plase culisante



                           

S.C. PAJERO COM S.R.L

CUI : RO10046056
Numar registru comertului : J24/772/1997

Adresa showroom: Romania, Maramures, Baia Mare,
B-dul Decebal nr. 4

Mobil: 0730-330.909 / 0730-330.910 / 0755-593.049
Telefon/Fax: 0362- 806.484
Email: office@pajeroint.ro
Website: www.pajeroint.ro
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