Jakość w każdym wymiarze

PAMO to rodzinne przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji okien i drzwi z PCW, drewna i aluminium. Istniejemy na
rynku od 1996 roku i jesteśmy jednym z liderów na Podkarpaciu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi
sprostamy największym wymaganiom.
Siedziba spółki zlokalizowana jest w Ustrzykach Dolnych, w samym sercu Bieszczad. Systematyczny rozwój spowodował,
że z przedsiębiorstwa o charakterze rodzinnym i lokalnym przekształciliśmy się w sieć sprzedaży obejmującą kilkanaście
punktów na terenie całego kraju.
Î JAKO JEDNI Z NIELICZNYCH POSIADAMY:

Własne trzy linie
produkcyjne (drewno,
PCW, aluminium)

Ponad 25 lat
doświadczenia

Know-how dla
projektów specjalnych

Krótkie czasy reakcji
na indywidualne potrzeby

Zespół technologów
wykonujących
indywidualne projekty

Szybką i profesjonalną
dostawę, montaż oraz
serwis produktów

Î NASZE PRESTIŻOWE REALIZACJE
Stawiamy na indywidualność. Okna i drzwi dopasowujemy do Twojej koncepcji i wymagań. Dzięki temu tworzymy
niepowtarzalne konstrukcje dla domu i biznesu. Jako innowacyjny producent okien i drzwi podejmujemy się ciekawych
wyzwań. Tworzymy nietypowe projekty oraz zajmujemy się odwzorowywaniem okien zabytkowych.

Spis treści

www.pamo.pl

Î OKNA ANTYSMOGOWE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4
Î SYSTEMY OKIENNO DRZWIOWE Z PCW�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
y 76 MD������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
y 88 MD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
y EFORTE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
y ELEGANT��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Î SYSTEMY PODNOSZONO-PRZESUWNE I PRZESUWNE Z PCW�������������������������������������������������������������������������������14
y HS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
y SLIDE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Î SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE Z DREWNA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
y 78�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
y 90���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
y DREWNO-ALUMINIUM��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
Î SYSTEMY PODNOSZONO-PRZESUWNE Z DREWNA����������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
y HS (78, 90)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Î SYSTEMY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH Z ALUMINIUM�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
y MB-45��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE Z ALUMINIUM�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
y MB-79N����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
y MB-86��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
y MB-104������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
Î SYSTEMY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH Z ALUMINIUM����������������������������������������������������������������������������������������������������������30
y MB-86 I MB-104 PASSIVE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
Î SYSTEMY PODNOSZONO-PRZESUWNE I PRZESUWNE Z ALUMINIUM������������������������������������������������������������ 34
y MB-77 HS�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35
y MB-59 SLIDE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
y MB-SKYLYNE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38
y MB-86 FOLD LINE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
Î SYSTEMY FASADOWE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
y MB-SR50N HI����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43
y MB-SR50N HI+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44
y MB-SR50N EFEKT������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45

3

ANTYSMOGOWE

OKNA

4
y

Okna antysmogowe
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OKNO ANTYSMOGOWE BASIC
Harmonijnie stworzone okno antysmogowe zawiera wszystko, czego potrzebujesz
podczas odpoczynku od głośnego i zanieczyszczonego miejskiego otoczenia. Filtr
antysmogowy pomoże Ci zadbać o zdrowie Twoje i Twoich najbliższych. Również
znacząco obniży on przedostawanie się innych szkodliwych pyłów, alergenów i roztoczy.
Dla większego komfortu okno zostało wyposażone w tłumik akustyczny przy obudowie
filtra, aby nic nie zakłóciło Twojego odpoczynku.

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

antywłamaniowe

bezpieczne
dziecko

bez barier

odstawne

ukryte zawiasy

OKNO ANTYSMOGOWE PREMIUM
Harmonijnie stworzone okno antysmogowe zawiera wszystko, czego potrzebujesz
podczas odpoczynku od głośnego i zanieczyszczonego miejskiego otoczenia.
Oprócz tego, że posiada w sobie wszystkie funkcje z wersji BASIC, dodatkowo zostało
wyposażone w designerskie podświetlenie LED szyby, które pozwoli na nastrojowe
oświetlenie wnętrza oraz kolorystyczne wyróżnienie budynku.

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

antywłamaniowe

bezpieczne
dziecko

bez barier

odstawne

ukryte zawiasy

led
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OKIENNO-DRZWIOWE
Z PCW

SYSTEMY
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SYSTEM

76 MD
System okienny 76 MD z uszczelką środkową w nowoczesnym designie
gwarantuje nam ciepło i akustyczny komfort w pomieszczeniu. Zgrzewalne
uszczelki PCE lub uszczelki EPDM w kolorze jasnoszarym lub czarnym idealnie
pasują do okien.

Systemy okienno-drzwiowe z PCW
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System 76 MD

SYSTEM 76 MD

Î RODZAJ OTWIERANIA:
y Okno rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne
y Drzwi balkonowe rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne
y Drzwi wejściowe rozwierne

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości od 16 do 50 mm
y Głębokość zabudowy 76 mm
y Technologia 6 komorowa
y Wartość Uf=1,1 W/m2K
y Wartość Uw do 0,91 W/m2K*
y Przepuszczalność powietrza: klasa 4
y Wodoszczelność: klasa 9A
y Odporność na obciążenia wiatrem: do klasy C5
y Zgrzewalne uszczelki PCE lub uszczelki EPDM
y Zintegrowane mocowanie ruchomego słupka
y Możliwość wyboru okleiny spośród 40 wzorów

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

energooszczędne

bezpieczne
dziecko

* dla okna 1230x1480 mmz szybą Ug=0,5 W/m2K i ciepłą ramką dystansową.
Ikonka okna
odstawnego
(funkcja moscito) 2:

bez barier

antysmogowe

odstawne

ukryte zawiasy
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SYSTEM

88 MD
System okienny 88 MD, to 7 komorowy system z uszczelką środkową, który
charakteryzuje się znakomitą izolacyjnością termiczną oraz idealnie dopasowanym
wzmocnieniem stalowym. Nowa generacja smukłych profili sprawia wrażenie lekkości
okna oraz zwiększa optymalne nasłonecznienie pomieszczeń.

Systemy okienno-drzwiowe z PCW
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System 88 MD

SYSTEM 88 MD

Î RODZAJ OTWIERANIA:
y Okno rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne
y Drzwi balkonowe rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości od 24 do 58 mm
y Głębokość zabudowy 88 mm
y Technologia 7 komorowa
y Wartość Uf=0,93 W/m2K
y Wartość Uw do 0,82 W/m2K*
y Przepuszczalność powietrza: klasa 4
y Wodoszczelność: klasa 9A
y Odporność na obciążenia wiatrem: do klasy C5
y Zgrzewalne uszczelki PCE lub uszczelki EPDM
y Zintegrowane mocowanie ruchomego słupka
y Pozbawiony barier, dzielony termicznie próg
y Możliwość wyboru okleiny spośród 40 wzorów

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

energooszczędne

bezpieczne
dziecko

*dla okna 1230x1480 mm z szybą Ug=0,5 W/m2K i ciepłą ramką dystansową.
Ikonka okna
odstawnego
(funkcja moscito) 2:

bez barier

antysmogowe

odstawne

ukryte zawiasy
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SYSTEM

Eforte
Eforte to innowacyjny system energooszczędnych profili okiennych
opracowany z myślą o budynkach ze specjalnymi potrzebami
energooszczędnymi. System 6-cio komorowych profili gwarantuje poprzez
swoje doskonałe parametry termoizolacyjne najwyższy komfort użytkowania
każdego budynku.

Systemy okienno-drzwiowe z PCW
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System Eforte

SYSTEM EFORTE

Î RODZAJ OTWIERANIA:
y Okno rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne
y Drzwi balkonowe rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne
y Drzwi wejściowe rozwierne

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości od 20 do 56 mm
y Głębokość zabudowy 84 mm
y technologia 6-komorowa
y Wartość Uf=0,95 W/m2K
y Wartość Uw do 0,79 W/m2K*
y Przepuszczalność powietrza: klasa 4
y Wodoszczelność: klasa 9A
y Odporność na obciążenia wiatrem: do klasy C4
y Dwuzaczepowa listwa przyszybowa – dodatkowa ochrona
przeciwwłamaniowa
y Głębokość szklenia 25 mm
y Ociekacz: zintegrowane mocowanie słupka ruchomego
y Możliwość wyboru okleiny spośród 40 wzorów

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

energooszczędne

bezpieczne
dziecko

*dla okna 1230 x 1480 mm z szybą Ug=0,5 W/m2K i ciepłą ramką dystansową.
Ikonka okna
odstawnego
(funkcja moscito) 2:

bez barier

antysmogowe

odstawne

ukryte zawiasy
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SYSTEM

Elegant
Dzięki wąskiemu, smukłemu wyglądowi w połączeniu z sześciennym, kątowym
systemem listew przyszybowych Elegant to zupełnie nowa generacja designerskich
okien. Posiadający wspaniałe właściwości termoizolacyjne i rdzeń z ekologicznego
materiału EcoPowerCore, system profili okiennych Elegant jest przyjazną dla
środowiska, wizualną alternatywą dla okien aluminiowych.

Systemy okienno-drzwiowe z PCW
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System Elegant

SYSTEM ELEGANT

Î RODZAJ OTWIERANIA:

Î WYGLĄD W DWÓCH ODSŁONACH:

y Okno rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne
y Drzwi balkonowe rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości do 70 mm
y Głębokość zabudowy 76 mm
y Technologia 6-komorowa
y Wartość Uf=0,93 W/m2K
y Przepuszczalność powietrza: klasa 4
y Wodoszczelność: klasa 9A
y Odporność na obciążenia wiatrem: do klasy C4
y Głębokość szklenia 20 mm
y Ociekacz: zintegrowane mocowanie słupka ruchomego
y Możliwość wyboru okleiny spośród 50 wzorów
y Nowoczesny design o wyglądzie aluminium

a. Skrzydło Origin

y Trzy obwodowe uszczelki

b. Skrzydło Infinity

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

energooszczędne

bezpieczne
dziecko

Ikonka okna
odstawnego
(funkcja moscito) 2:

bez barier

antysmogowe

odstawne

ukryte zawiasy

13

PODNOSZONO-PRZESUWNE
I PRZESUWNE Z PCW

SYSTEMY
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SYSTEM

HS
Drzwi podnoszono-przesuwne są bardzo komfortowe w użytkowaniu
i pozwolą wpuścić do wnętrza dużo światła. Systemy oferowane przez
Nas pozwalają tworzyć dowolne konstrukcje przesuwające się płynnie
i bezproblemowo. Wykonujemy drzwi przesuwne HS 2-, 3- lub 4-skrzydłowe
o długości skrzydła do 3 m i wadze do 300 kg.

Systemy podnoszono-przesuwne i przesuwne z PCW

www.pamo.pl

System HS

SYSTEM HS

Î RODZAJ OTWIERANIA:

Schemat A

Schemat G

Schemat C

Î WYGLĄD W DWÓCH ODSŁONACH:
y Prestige

y Elegant

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości do 52 mm
y Głębokość zabudowy 175 mm
y Głębokość skrzydła 76 mm
y Technologia 5-komorowa
y Wartość Uf=1,3 W/m2K
y Możliwość wyboru okleiny spośród 40 wzorów
y Nowoczesny design o wyglądzie aluminium (wersja Elegant)

a. Skrzydło prestige

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:
Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

y Możliwość stosowania niskiej (poniżej 20 mm) wysokości progu

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

bezpieczne
dziecko

antysmogowe

bez barier
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SYSTEM

Slide
Nowoczesny system przesuwny Slide pozwala tworzyć stabilne i duże
przeszklenia w miejscach, w których przestrzeń i światło odgrywają
główną rolę. Doskonała łatwość obsługi sprawia, że otwieranie i zamykanie
wielkopowierzchniowych elementów we wszystkich fazach życia jest
przysłowiową dziecinną zabawą.

Systemy podnoszono-przesuwne i przesuwne z PCW

www.pamo.pl

System Slide

SYSTEM SLIDE

Î RODZAJ OTWIERANIA:

Schemat A

Î WYGLĄD W DWÓCH ODSŁONACH:
y Prestige

y Elegant

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości od 12 do 67 mm
y Głębokość zabudowy 76 mm
y Technologia 5-komorowa
y Wartość Uf=1,4 W/m2K
y Wartość Uw do 0,77 W/m2K*
y Możliwość wyboru okleiny spośród 50 wzorów
y Nowoczesny design o wyglądzie aluminium

b. Elegant

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:
Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

*dla drzwi 200x3000 mm z szybą Ug=0,5 W/m2K i ciepłą ramką dystansową.

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

bezpieczne
dziecko

antysmogowe

bez barier
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OKIENNO DRZWIOWE
Z DREWNA

SYSTEMY
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Okna drewniane charakteryzują się precyzyjnym wykonaniem oraz wysoką
wytrzymałością. Wykorzystujemy wyselekcjonowane drewno sosnowe,
dębowe oraz egzotyczne red-merenti, klejone warstwowo z przeciwbieżnie
ułożonymi słojami. Doskonale sprawdzają się one zarówno w budownictwie
renowacyjnym, jak i nowoczesnym.

Systemy okienno-drzwiowe z drewna

www.pamo.pl

System 78

SYSTEM 78
Î RODZAJ OTWIERANIA:
y Okno rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne
y Drzwi balkonowe rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne
y Drzwi wejściowe rozwierne

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości do 40 mm
y Głębokość zabudowy 78 mm
y Kantówka: 4-warstwowa klejona
y Wartość Uf=1,3 W/m2K
y Wartość Uw do 1,1W/m2K*
y Przepuszczalność powietrza: klasa 4
y Wodoszczelność: klasa E 900
y Odporność na obciążenia wiatrem: do klasy C4
y Posiada 3 uszczelki
y Posiada okapnik ramowy i skrzydłowy
y Szeroka gama lakierów kryjących oraz lazurów

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

energooszczędne

bezpieczne
dziecko

* dla okna 1230x1480 mm z szybą Ug=0,5 W/m2K i ciepłą ramką dystansową.
Ikonka okna
odstawnego
(funkcja moscito) 2:

bez barier

antysmogowe

odstawne

ukryte zawiasy
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System 90

Systemy okienno-drzwiowe z drewna

SYSTEM 90
Î RODZAJ OTWIERANIA:
y Okno rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne
y Drzwi balkonowe rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne
y Drzwi wejściowe rozwierne

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości do 56 mm
y Głębokość zabudowy 90 mm
y Kantówka: 4-warstwowa klejona
y Wartość Uf=1,2 W/m2K
y Wartość Uw do 0,9 W/m2K*
y Przepuszczalność powietrza: klasa 4
y Wodoszczelność: klasa E 900
y Odporność na obciążenia wiatrem: do klasy C5
y Posiada 3 uszczelki
y Posiada okapnik ramowy i skrzydłowy
y Szeroka gama lakierów kryjących oraz lazurów

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

energooszczędne

bezpieczne
dziecko

*dla okna 1230x1480 mm z szybą Ug=0,5 W/m2K i ciepłą ramką dystansową.
Ikonka okna
odstawnego
(funkcja moscito) 2:

bez barier

antysmogowe

odstawne

ukryte zawiasy

Systemy okienno-drzwiowe z drewna
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System drewno-aluminium

SYSTEM DREWNO-ALUMINIUM
Î RODZAJ OTWIERANIA:
y Okno rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne
y Drzwi balkonowe rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Okno o konstrukcji drewnianej od środka i aluminiowej od zewnątrz
y Szklenie o grubości do 64 mm
y Głębokość zabudowy 68 mm
y Kantówka: 3-warstwowa klejona
y Wartość Uf=1,5 W/m2K
y Wartość Uw do 1,2 W/m2K*
y Posiada 3 uszczelki
y Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne
y Szeroka gama kolorystyczna

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

energooszczędne

bezpieczne
dziecko

* dla okna 1230x1480 mm z szybą Ug=0,5 W/m2K i ciepłą ramką dystansową.
Ikonka okna
odstawnego
(funkcja moscito) 2:

bez barier

antysmogowe

odstawne

ukryte zawiasy
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PODNOSZONO-PRZESUWNE
Z DREWNA

SYSTEMY
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SYSTEM

HS
Drzwi podnoszono-przesuwne są bardzo komfortowe w użytkowaniu
i pozwolą wpuścić do wnętrza dużo światła. Systemy oferowane przez
Nas pozwalają tworzyć dowolne konstrukcje przesuwające się płynnie
i bezproblemowo. Wykonujemy drzwi podnoszono-przesuwne HS 2-,
3- lub 4-skrzydłowe o długości skrzydła do 3 m i wadze do 300 kg.

Systemy podnoszono-przesuwne z drewna

www.pamo.pl

System HS 78 i 90

SYSTEM 78

SYSTEM 90

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

y Szklenie o grubości do 40 mm

y Szklenie o grubości do 56 mm

y Głębokość skrzydła 78 mm

y Głębokość skrzydła 90 mm

y Kantówka: 4-warstwowa klejona

y Kantówka: 4-warstwowa klejona

y Posiada 3 uszczelki

y Posiada 3 uszczelki

y Posiada okapnik ramowy i skrzydłowy

y Posiada okapnik ramowy i skrzydłowy

y Szeroka gama lakierów kryjących oraz lazurów

y Szeroka gama lakierów kryjących oraz lazurów

Î RODZAJ OTWIERANIA:

Schemat A

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:
Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

Schemat C

Schemat G

antywłamaniowe

akustyczne

Narożne

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

bezpieczne
dziecko

antysmogowe

bez barier
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ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
Z ALUMINIUM

SYSTEMY
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Wewnętrzne przeszklenia to nowoczesny sposób na aranżację
wnętrz zgodnych z aktualnymi trendami. Szklana zabudowa może być
wykorzystana jako ścianka działowa stała lub przesuwna.
Dzięki temu skutecznie podzielisz dostępną przestrzeń na strefy
i zachowasz jej funkcjonalność.

Systemy ścian wewnętrznych z aluminium
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System MB-45

SYSTEM MB-45

Î RODZAJ OTWIERANIA:
y Okno rozwierne, rozwierno-uchylne, uchylno przesuwne.
y Drzwi rozwierne, rozwierno-uchylne, uchylnoprzesuwne i przesuwne

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości od 10,5 do 63 mm
y Głębokość zabudowy 45/55 mm
y Różnorodność funkcji i sposobów otwierania okien i drzwi
y Maksymalne wymiary okna: 1250x2400 mm
y Maksymalne wymiary drzwi: 1250x2400 mm
y Maksymalny ciężar skrzydła 130 kg
y Szeroka gama kolorystyczna
y Nowoczesny design

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:
Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

bezpieczne
dziecko

akustyczne

bez barier

ukryte zawiasy
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OKIENNO-DRZWIOWE
Z ALUMINIUM

SYSTEMY

Okna aluminiowe to popularne rozwiązanie stosowane w nowoczesnym
budownictwie. Lekkość, wytrzymałość oraz odporność na korozję
umożliwia ich wykorzystanie w dużych przeszkleniach, a możliwość wyboru
dowolnego koloru lub struktury pozwala dopasować je do nowatorskich
projektów architektonicznych.

Systemy okienno-drzwiowe z aluminium

www.pamo.pl

System MB-79N

SYSTEM MB-79N

Î RODZAJ OTWIERANIA:
y Okno rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne
y Drzwi balkonowe rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości od 10,5 do 63 mm
y Głębokość zabudowy 79 mm
y Skrzydła o wymiarach do: 1700x2150 lub 1350x2700 mm
y 3 warianty termiczne konstrukcji okien
y Wartość Uf do 0,83 W/m2K
y Wartość Uw do 0,8 W/m2K*
y Przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 12207
y Wodoszczelność: klasa E 1950, EN 12208
y Odporność na obciążenia wiatrem: klasa C5, EN 12210
y Szeroka gama kolorystyczna
y Nowoczesny design

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

energooszczędne

bezpieczne
dziecko

*dla okna 1230x1480 mm z szybą Ug=0,5 W/m2K i ciepłą ramką dystansową.
Ikonka okna
odstawnego
(funkcja moscito) 2:

bez barier

antysmogowe

odstawne

ukryte zawiasy
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System MB-86

Systemy okienno-drzwiowe z aluminium

SYSTEM MB-86
Î RODZAJ OTWIERANIA:
y Okno rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne
y Drzwi balkonowe rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości od 21 Do 70,5 mm
y Głębokość zabudowy 86 mm
y Skrzydła o wadze do 200 kg i wymiarach do: 1700x2800 mm
y 3 warianty termiczne konstrukcji okien
y Wartość Uf do 0,57 W/m2K
y Wartość Uw do 0,8 W/m2K*
y Przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 12207
y Wodoszczelność: klasa E 1500, EN 12208
y Odporność na obciążenia wiatrem: klasa C5, EN 12210
y Szeroka gama kolorystyczna
y Nowoczesny design

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

energooszczędne

bezpieczne
dziecko

*dla okna 1230x1480 mm z szybą Ug=0,5 W/m2K i ciepłą ramką dystansową.
Ikonka okna
odstawnego
(funkcja moscito) 2:

bez barier

antysmogowe

odstawne

ukryte zawiasy

Systemy okienno-drzwiowe z aluminium
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System MB-104 Passive

SYSTEM MB-104 PASSIVE
Î RODZAJ OTWIERANIA:
y Okno rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne
y Drzwi balkonowe rozwierne, rozwierno-uchylne i uchylno-przesuwne

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości od 34,5 do 81 mm
y Głębokość zabudowy 104 mm
y Skrzydła o wadze do 200 kg i wymiarach do: 1700x2900 mm
y 2 warianty termiczne konstrukcji okien
y Profile z certyfikatami Passive House Institute
y Wartość Uw do 0,52 W/m2K*
y Przepuszczalność powietrza: klasa 4, PN-EN 12207:2001
y Wodoszczelność: do klasy AE 1800, PN-EN 12208:2001
y Odporność na obciążenia wiatrem: klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001
y Szeroka gama kolorystyczna
y Nowoczesny design

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

energooszczędne

bezpieczne
dziecko

*dla okna 1230x1480 mm z szybą Ug=0,5 W/m2K i ciepłą ramką dystansową.
Ikonka okna
odstawnego
(funkcja moscito) 2:

bez barier

antysmogowe

odstawne

ukryte zawiasy
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DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
Z ALUMINIUM

SYSTEMY

Aluminiowe drzwi zewnętrzne to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o
niebanalnych projektach domów i budynków. Oryginalny wygląd wpisuje
się w założenia nowoczesnego budownictwa, jednocześnie spełniając
swoją praktyczną rolę. Drzwi zewnętrzne z aluminium doskonale chronią
wnętrze domu przed zmienną pogodą oraz posiadają właściwości
antywłamaniowe.

Systemy okienno-drzwiowe z aluminium

Systemy MB-86 i MB-104 PASSIVE

SYSTEM DRZWI
WEJŚCIOWYCH MB-86
Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

www.pamo.pl

SYSTEM DRZWI
WEJŚCIOWYCH MB-104 PASSIVE
Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

y Szklenie o grubości od 13,5 do 61,5 mm

y Szklenie o grubości od 27 do 72 mm

y Głębokość zabudowy 77 mm

y Głębokość zabudowy 95 mm

y Skrzydła o wadze do 200 kg i wymiarach do: 1500x3000 mm

y Skrzydła o wadze do 200 kg i wymiarach do: 1500x3000 mm

y 4 warianty termiczne konstrukcji drzwi

y 3 warianty termiczne konstrukcji drzwi

y Wartość Uf do 1,22 W/m2K

y Profile z certyfikatami Passive House Institute

y Wartość Ud do 0,88 W/m2K*

y Wartość Ud do 0,6 W/m2K*

y Przepuszczalność powietrza: klasa 3, EN 12207

y Przepuszczalność powietrza: klasa 4, PN-EN 12207:2001

y Wodoszczelność: klasa 5A (200 Pa), EN 12208
y Odporność na obciążenia wiatrem: klasa C1/B2, EN 12210
y Szeroka gama kolorystyczna

*dla drzwi 1230 x 2180 mm z panelem 60 mm Up=0,55 W/m2K i ciepłą ramką dystansową.

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:
Ikonka
antywłamaniowa:

antywłamaniowe

bez barier

y Odporność na obciążenia wiatrem: klasa C4/B5, PN-EN 12210:2001
y Szeroka gama kolorystyczna
y Nowoczesny design

y Nowoczesny design

atermiczne

y Wodoszczelność: do klasy E 1200, PN-EN 12208:2001

energooszczędne
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Wzory drzwi - panele drzwiowe AD

Systemy drzwi zewnętrzych z aluminium

AD01

AD03

AD04

AD05

AD06

AD07

AD10

AD11

AD12

AD13

AD14

AD16

AD17

AD18

AD19

AD20

AD23

AD24

AD25

AD26

System drzwi zewnętrznych z aluminium

www.pamo.pl

Wzory drzwi - panele drzwiowe AP

AP03

AP04

AP05

AP07

AP08

AP10

AP11

AP12

AP13

AP15

AP18

AP19

AP20

AP21

AP24

AP25

AP26

AP27

AP28

AP31
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PODNOSZONO-PRZESUWNE
I PRZESUWNE Z ALUMINIUM

SYSTEMY

34

SYSTEM

HS
Drzwi podnoszono-przesuwne są bardzo komfortowe w użytkowaniu
i pozwolą wpuścić do wnętrza dużo światła. Systemy oferowane przez
Nas pozwalają tworzyć dowolne konstrukcje przesuwające się płynnie
i bezproblemowo. Wykonujemy drzwi podnoszono-przesuwne HS 2-,
3- lub 4-skrzydłowe.

Systemy podnoszono-przesuwne i przesuwne z aluminium

www.pamo.pl

System HS MB-77HS

SYSTEM MB-77HS

Î RODZAJ OTWIERANIA:

Schemat A

Schemat G

Schemat C

Narożne

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości od 13,5 do 58,5 mm
y Głębokość zabudowy 174 mm lub 271 mm
y Wąski słupek o szerokości 47 mm
y Skrzydła o wadze do 400 kgi wymiarach do: 3300x3200 mm
y 2 warianty termiczne konstrukcji drzwi
y Wartość Uf do 1,4 W/m2K
y Wartość Uw do 0,84 W/m2K*
y Przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 12207
y Wodoszczelność: klasa 9A, EN 12208
y Odporność na obciążenia wiatrem: do klasa C5, EN 12210
y Szeroka gama kolorystyczna
y Nowoczesny design
y Wygodne rozwiązanie z niskim progiem

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:
Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

*dla drzwi o wymiarach skrzydła 3,0x2,9 m z szybą Ug=0,5 W/m2K i ciepłą ramką dystansową.

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

bezpieczne
dziecko

antysmogowe

bez barier

35

SYSTEM

Slide
Nowoczesny system przesuwny Slide pozwala tworzyć stabilne i duże
przeszklenia w miejscach, w których przestrzeń i światło odgrywają
główną rolę. Doskonała łatwość obsługi sprawia, że otwieranie i zamykanie
wielkopowierzchniowych elementów we wszystkich fazach życia jest
przysłowiową dziecinną zabawą.

Systemy podnoszono-przesuwne i przesuwne z aluminium

System Slide MB-59 Slide

SYSTEM MB-59 SLIDE
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Î RODZAJ OTWIERANIA:

Schemat A

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości od 10,5 do 42 mm
y Głębokość zabudowy 120 mm lub 199 mm
y Skrzydła o wadze do 160 kg i wymiarach do: 1800x2600 mm
y 2 warianty termiczne konstrukcji drzwi
y Wartość Uf do 1,9 W/m2K
y Przepuszczalność powietrza: klasa 3, EN 12207
y Wodoszczelność: klasa 6A, EN 12208
y Odporność na obciążenia wiatrem: do klasa C3, EN 12210
y Szeroka gama kolorystyczna
y Nowoczesny design
y Wygodne rozwiązanie z niskim progiem

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:
Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

bezpieczne
dziecko

antysmogowe

bez barier
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SYSTEM

MB-SKYLINE
Smukła konstrukcja wykonana z wąskich kształtowników sprawia
wrażenie lekkiej, delikatnej, a całość stanowi niemal jednolite przeszklenie
z delikatnymi liniami podzału idealnie wkomponowując się w luksusowe
budownictwo. System zapewnia również użytkownikowi komfortowe,
bezprogowe przejściena taras.

Systemy podnoszono-przesuwne i przesuwne z aluminium
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System MB-SKYLINE

SYSTEM MB-SKYLINE

Î RODZAJ OTWIERANIA:

Schemat A

Schemat G

Schemat C

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości od 52 do 60 mm
y Głębokość zabudowy 190 mm lub 292 mm
y 2 warianty termiczne konstrukcji drzwi
y Skrzydła o wadze do 700 kg i wymiarach do 4 m wysokości
y Ukryta rama, widoczna szerokość połączeń skrzydeł – 25 mm
y Wartość Uw do 0,85 W/m2K
y Przepuszczalność powietrza: klasa 3, EN 12207
y Wodoszczelność: klasa 9A, EN 12208
y Odporność na obciążenia wiatrem: do klasa C5, EN 12210
y Szeroka gama kolorystyczna
y Nowoczesny design i wysoka estetyka konstrukcji
y Wygodne rozwiązanie z minimalnym progiem

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:
Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

*dla drzwi o wymiarach skrzydła 2,07x3,44 m z szybą Ug=0,5 W/m2K i ciepłą ramką dystansową.

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

bezpieczne
dziecko

antysmogowe

bez barier
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SYSTEM

MB-86 FOLD LINE
Zewnętrzne drzwi harmonijkowe dają dużą swobodę użytkowania. Można dzięki nim
w łatwy sposób wykorzystać sprzyjające warunki atmosferyczne i niemal dosłownie
zlikwidować barierę pomiędzy wnętrzem budynku a jego otoczeniem. Drzwi takie mogą
zatem stanowić doskonałe, szerokie przejście z domu na taras albo połączenie kawiarni
lub restauracji z jej terenem zewnętrznym, wykorzystywanym sezonowo.

Systemy podnoszono-przesuwne i przesuwne z aluminium

System MB-86 FOLD LINE

SYSTEM MB-86 FOLD LINE

www.pamo.pl

Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości od 34,5 do 81 mm
y Głębokość zabudowy 104 mm
y Skrzydła o wadze do 200 kg i wymiarach do: 1700x2900 mm
y 2 warianty termiczne konstrukcji okien
y Profile z certyfikatami Passive House Institute
y Wartość Uw do 0,52 W/m2K*
y Przepuszczalność powietrza: klasa 4, PN-EN 12207:2001
y Wodoszczelność: do klasy AE 1800, PN-EN 12208:2001
y Odporność na obciążenia wiatrem: klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001
y Szeroka gama kolorystyczna
y Nowoczesny design

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

energooszczędne

bezpieczne
dziecko

*dla drzwi o wymiarach skrzydła 0,97x2,4 m z szybą Ug=0,5 W/m2K i ciepłą ramką dystansową.

antysmogowe
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FASADOWE

SYSTEMY

SYSTEM

Fasadowy
System fasad przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich
ścian osłonowych typu kurtynowego i wypełniającego oraz dachów,
świetlików i innych konstrukcji przestrzennych. Dzięki bogatej ofercie profili,
architekci i projektanci mogą zrealizować nawet najbardziej śmiałe pomysły
w zakresie konstrukcji aluminiowo-szklanych.

Systemy fasadowe

System MB-SR50N HI

SYSTEM MB-SR50N HI
Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości od 24 do 52 mm
y Wartość Uf do 1,0 W/m2K
y Przepuszczalność powietrza: klasa AE 1200, EN 12152
y Wodoszczelność: klasa RE 1500, EN 12154
y Odporność na obciążenia wiatrem: 2400 Pa, EN 13116
y Odporność na uderzenia: I5/E5, EN 14019
y Szeroka gama kolorystyczna
y Nowoczesny design

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:
Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

energooszczędne

www.pamo.pl
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System 90

SYSTEM MB-SR50N HI+
Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości od 24 do 56 mm
y Wartość Uf do 0,7 W/m2K
y Przepuszczalność powietrza: klasa AE 1200, EN 12152
y Wodoszczelność: klasa RE 1200, EN 12154
y Odporność na obciążenia wiatrem: 2400 Pa, EN 13116
y Odporność na uderzenia: I5/E5, EN 14019
y Szeroka gama kolorystyczna
y Nowoczesny design
y Możliwość gięcia profili i budowy konstrukcji łukowych

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:
Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

energooszczędne

Systemy fasadowe

Systemy fasadowe

System MB-SR50N EFEKT

SYSTEM MB-SR50N EFEKT
Î SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
y Szklenie o grubości od 24 do 52 mm
y Wartość Uf do 1,0 W/m2K
y Przepuszczalność powietrza: klasa AE 1200, EN 12152
y Wodoszczelność: klasa RE 1500, EN 12154
y Odporność na obciążenia wiatrem: 2400 Pa, EN 13116
y Odporność na uderzenia: I5/E5, EN 14019
y Szeroka gama kolorystyczna
y Nowoczesny design

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:
Ikonka
antywłamaniowa:

atermiczne

antywłamaniowe

akustyczne

energooszczędne

www.pamo.pl
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NOTATKI

www.pamo.pl

PAMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
Infolinia: +48 801 000 200
NIP: 689 11 69 458

