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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.

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 NASZE PRESTIŻOWE REALIZACJE

 Î JAKO JEDNI Z NIELICZNYCH POSIADAMY:

Własne trzy linie 
produkcyjne (drewno, 

PCW, aluminium)

Krótkie czasy reakcji 
na indywidualne potrzeby

Ponad 25 lat 
doświadczenia

Zespół technologów 
wykonujących 

indywidualne projekty

Know-how dla 
projektów specjalnych

Szybką i profesjonalną 
dostawę, montaż oraz 

serwis produktów
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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�

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�

OKNO ANTYSMOGOWE 
BASIC

OKNO ANTYSMOGOWE 
PREMIUM

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

bez barier

bez barier

antywłamaniowe

antywłamaniowe

bezpieczne 
dziecko

bezpieczne 
dziecko

odstawne

odstawne

ukryte zawiasy

ukryte zawiasy led

www.pamo.pl 5

Okna Okna antysmogowe



Palety kolorówNatural - drewno

6

BASIC
OKNA



Okna

www.pamo.pl 7

Okna basic

OKNO BASIC

WYSOKA JAKOŚĆ W  PRZYSTĘPNEJ CENIE

 Î DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

 y Synthetic (PCW)

 y Natural (Drewno)

 y Silvery (Aluminium)

Odpowiadamy na potrzeby osób, które poszukują 

nowoczesnych rozwiązań o podstawowych parame-

trach i szerokim zastosowaniu. Okno PAMO BASIC 

możesz wykorzystać zarówno do remontu, jak i bu-

dowy metodą gospodarczą domu lub mieszkania. 

Zapewnia ono kluczowe funkcjonalności oraz spełnia 

wszelkie normy termiczne i akustyczne. Jakość su-

rowców użytych do jego produkcji gwarantuje trwa-

łość, którą możesz cieszyć się przez wiele lat.

ZALETY PRODUKTU:

oszczędność funkcjonalność praktycznośćjakość

Synthetic Basic Natural Basic Silvery Basic
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Okna premium

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

atermiczne antywłamaniowe

Ikonka
antywłamaniowa:

energooszczędne bez barier

odstawne

Ikonka okna
odstawnego
(funkcja moscito) 2:

antysmogowe

ukryte zawiasy

akustyczne

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

bezpieczne 
dziecko

OKNO PREMIUM

DOPASOWANE W KAŻDYM CALU

 Î DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

 y Synthetic (PCW)

 y Natural (Drewno)

 y Silvery (Aluminium)

Okno PAMO PREMIUM to innowacyjne i nowoczesne 

rozwiązanie, które dostosowaliśmy do potrzeb każ-

dego z domowników. Wybrane funkcje umożliwiają 

dokładne dopasowanie jego możliwości do kuchni, 

sypialni czy pokoju dziecięcego,

dzięki czemu znacząco podniesiesz swój komfort 

mieszkania. Wykorzystaj dostępne funkcjonalności 

i ciesz się ich praktycznym zastosowaniem w życiu 

codziennym�

Synthetic Premium Natural Premium Silvery Premium
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Okna premium+

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

atermiczne antywłamaniowe

Ikonka
antywłamaniowa:

energooszczędne bez barier

odstawne

Ikonka okna
odstawnego
(funkcja moscito) 2:

antysmogowe

ukryte zawiasy

akustyczne

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

bezpieczne 
dziecko

OKNO PREMIUM+

NOWOCZESNY STYL I WYSOKI KOMFORT

 Î DOSTĘPNE W 2 WARIANTACH:

 y Synthetic (PCW)

 y Natural (Drewno)

Designerskie Okno PAMO PREMIUM+ wyglądem 

przypomina okno aluminiowe. Jest to najlepsze roz-

wiązanie stosowane w nowoczesnym budownictwie. 

W wariancie SYNTHETIC charakteryzuje się wąskim 

profilem, smukłą budową oraz idealną termoizola-

cyjnością. Natomiast wersja NATURAL łączy w sobie 

dwa style stolarki okiennej: ponadczasowy - drew-

niany z nowoczesnym – aluminiowym. Od strony 

zewnętrznej okno swoją aluminiową nakładką ideal-

nie wkomponowuje się w nowoczesny styl elewacji, 

a wewnętrzna strona nadaje pomieszczeniom stylo-

wego, klasycznego wyglądu.

Synthetic Premium+ Natural Premium+
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antysmogowe

Okna energy

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

atermiczne antywłamaniowe

Ikonka
antywłamaniowa:

bez barier odstawne

Ikonka okna
odstawnego
(funkcja moscito) 2:

ukryte zawiasy

akustyczne

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

bezpieczne 
dziecko

OKNO ENERGY

ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIE

 Î DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

 y Synthetic (PCW)

 y Natural (Drewno)

 y Silvery (Aluminium)

Okna PAMO ENERGY to nasza odpowiedź na zmie-

niające się oczekiwania klientów poszukujących co-

raz cieplejszych okien w nowoczesnym stylu. Głów-

nym zadaniem tych okien jest zapewnienie wysokiej 

szczelności budynku i uniemożliwienie powstawania 

tzw. mostków termicznych. PAMO ENERGY to przy-

kład synergicznego wykorzystania właściwości profili 

i szyb zespolonych. Uzyskany w badaniach bardzo 

niski współczynnik przenikalności cieplnej profi-

li w połączeniu z możliwością stosowania szerszych 

i cieplejszych pakietów szybowych gwarantuje naj-

lepsze parametry cieplne okna.

Synthetic Energy Natural Energy Silvery Energy
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antysmogowe

System HS

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

atermiczne antywłamaniowe

Ikonka
antywłamaniowa:

bez barierakustyczne

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

bezpieczne 
dziecko

SYSTEM HS

 Î DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

 y Synthetic (PCW)

 y Natural (Drewno)

 y Silvery (Aluminium)

Drzwi przesuwne w systemie HS umożliwiają aranża-

cję wnętrz wyposażonych w bardzo duże przeszkle-

nia. Posiadają niski profil zapewniający maksymalny 

dostęp do światła wewnątrz domu. Będzie to ideal-

ny wybór dla osób, którym zależy na jak najlepszym 

oświetleniu pomieszczeń. Specjalna konstrukcja 

o dużej sztywności pozwala zaprojektować skrzydła 

drzwiowe nawet do 2,6 m wysokości. Dodatkowym 

atutem drzwi HS są wysokie parametry termiczne, 

które wpływają na komfort domowników.

Synthetic HS Silvery HS

DUŻE KONSTRUKCJE I WIĘCEJ ŚWIATŁA
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MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

SYSTEM PSK

 Î DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

 y Synthetic (PCW)

 y Natural (Drewno)

 y Silvery (Aluminium)

Zaletą drzwi PSK jest możliwość zaprojektowania 

funkcjonalnego wyjścia na taras lub ogród. To idealne 

rozwiązanie dla osób, które poszukują praktycznych 

sposobów na zapewnienie otwartego i dobrze oświe-

tlonego wnętrza w swoim domu. Specjalna konstruk-

cja pozwala uchylić i przesunąć skrzydło drzwiowe 

w bok, dzięki czemu nie ograniczają one dostępnej 

przestrzeni. Uchylanie i przesuwanie drzwi jest pro-

ste i wygodne. Obsługa drzwi nie wymaga dużej siły, 

można je otwierać i zamykać jedną ręką.

System PSK

antysmogoweatermiczne antywłamaniowe

Ikonka
antywłamaniowa:

odstawne

Ikonka okna
odstawnego
(funkcja moscito) 2:

akustyczne

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

bezpieczne 
dziecko energooszczędne

PRAKTYCZNE DRZWI TARASOWE

Synthetic PSK Natural PSK Silvery PSK
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Silvery Harmonijka

System harmonijka

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

SYSTEM 
HARMONIJKA

 Î DOSTĘPNE W 2 WARIANTACH:

 y Silvery (PCW)

 y Natural (Drewno)

System drzwi harmonijkowych to wygodne rozwiąza-

nie, które umożliwia maksymalne otwarcie przeszkle-

nia na otoczenie. Wejście na taras lub do ogrodu jest 

dzięki temu przestronne i pozbawione dodatkowych 

słupków. Składanie się drzwi w sposób harmonijko-

wych zależy od wybranego wariantu i konkretnych 

elementów systemu. Mogą one składać się w jedną 

stronę lub częściowo w różnych konfiguracjach. Spe-

cjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia odpo-

wiednią sztywność drzwi.

antysmogoweatermiczne antywłamaniowe

Ikonka
antywłamaniowa:

akustyczne

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

bezpieczne 
dziecko energooszczędne

PRZESTRZEŃ BEZ GRANIC



SLIDE
SYSTEM
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Synthetic Slide Silvery Slide

bez barier

System slide

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

 Î DOSTĘPNE W 2 WARIANTACH:

 y Synthetic (PCW)

 y Silvery (Aluminium)

System drzwi przesuwnych SLIDE posiada wąską 

ramę, która pozwala na stworzenie dużego prze-

szklenia w minimalistycznym stylu. Nadaje to całej 

konstrukcji luksusowego i wyjątkowego charakteru. 

Doskonała łatwość obsługi drzwi przesuwnych SLIDE 

sprawia, że otwieranie i zamykanie wielkopowierzch-

niowych elementów we wszystkich fazach życia jest 

zaskakująco proste. System SLIDE to również gwa-

rancja bezpieczeństwa dla Twojego domu. Świadczy 

o tym zastosowanie systemu ryglowania oraz dodat-

kowych elementów zwiększających ochronę przed 

włamaniem.

antysmogoweatermiczne antywłamaniowe

Ikonka
antywłamaniowa:

akustyczne

Ikonka
bezpieczne okna
dla dzieci:

bezpieczne 
dziecko

SYSTEM SLIDE

BEZPIECZNIE BEZ PROGU
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Synthetic Basic Silvery Basic

DRZWI BASIC

WYSOKA JAKOŚĆ PRZYSTĘPNEJ CENIE

 Î DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

 y Synthetic (PCW)

 y Natural (Drewno)

 y Silvery (Aluminium)

Odpowiadamy na potrzeby osób, które poszukują 

rozwiązań wysokiej jakości o podstawowych para-

metrach i szerokim zastosowaniu. Drzwi zewnętrzne 

PAMO BASIC możesz wykorzystać zarówno do re-

montu, jak i budowy metodą gospodarczą domu lub 

mieszkania. Zapewnia ono kluczowe funkcjonalności 

oraz spełnia wszelkie normy termiczne i akustyczne. 

Jakość surowców użytych do jego produkcji gwaran-

tuje trwałość, którą możesz cieszyć się przez wiele lat.

Drzwi basic

ZALETY PRODUKTU:

oszczędność funkcjonalność praktycznośćjakość



PREMIUM
DRZWI
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akustyczneantywłamaniowe

Ikonka
antywłamaniowa:

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

DRZWI PREMIUM

DOPASOWANIE W KAŻDYM CALU

 Î DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

 y Synthetic (PCW)

 y Natural (Drewno)

 y Silvery (Aluminium)

Drzwi zewnętrzne PAMO PREMIUM to rozwiązanie, 

które dostosowaliśmy do potrzeb każdego z domow-

ników. Wybrane funkcje umożliwiają dokładne dopa-

sowanie preferowanych drzwi dzięki czemu znaczą-

co podniesiesz swój komfort mieszkania. Wzór drzwi 

możesz wybrać spośród wielu dostępnych, aby twój 

dom wyglądał tak, jak tego pragniesz. Wykorzystaj 

wszystkie możliwości i ciesz się ich praktycznym za-

stosowaniem w życiu codziennym.

Drzwi premium

bez barier

Synthetic Premium Silvery Premium



PREMIUM+
DRZWI
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akustyczneantywłamaniowe

Ikonka
antywłamaniowa:

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

DRZWI PREMIUM+

NOWOCZESNY STYL I WYSOKI KOMFORT

 Î DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

 y Synthetic (PCW)

 y Natural (Drewno)

 y Silvery (Aluminium)

Drzwi zewnętrzne PAMO PREMIUM+ to designerskie 

rozwiązanie. Zastosowane w nich wypełnienie po-

krywa zewnętrzną ramę skrzydła, dając efekt jednej, 

gładkiej powierzchni. Dodatkowo istnieje możliwość 

doboru preferowanych funkcji dzięki czemu znaczą-

co podniesiesz swój komfort mieszkania. Wzór drzwi 

możesz wybrać spośród wielu dostępnych, aby twój 

dom wyglądał tak, jak tego pragniesz. Wykorzystaj 

wszystkie możliwości i ciesz się ich praktycznym za-

stosowaniem w życiu codziennym.

Drzwi premium+

bez barier

Silvery Premium+
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DRZWI



Drzwi zewnętrzne

www.pamo.pl 29

Silvery Energy

akustyczneantywłamaniowe

Ikonka
antywłamaniowa:

MOŻLIWOŚĆ DOBORU FUNKCJI:

DRZWI ENERGY

ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIE

 Î DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH:

 y Synthetic (PCW)

 y Natural (Drewno)

 y Silvery (Aluminium)

Drzwi zewnętrzne PAMO ENERGY to nasza odpowiedź 

na zmieniające się oczekiwania klientów poszukują-

cych coraz cieplejszych drzwi. Głównym ich zada-

niem jest zapewnienie wysokiej szczelności budynku 

i uniemożliwienie powstawania tzw. mostków ter-

micznych. PAMO ENERGY to przykład synergicznego 

wykorzystania właściwości profili i paneli drzwio-

wych. Uzyskany w badaniach bardzo niski współ-

czynnik przenikalności cieplnej profili w połączeniu z 

możliwością stosowania szerszych i cieplejszych pa-

neli gwarantuje najlepsze parametry cieplne.

Drzwi energy

bez barier

Synthetic Energy



WZORY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH SILVERY

AD01 AD04 AD06AD03 AD05 AD07

AD10 AD11 AD12 AD14AD13 AD16

AD17 AD19AD18 AD20 AD23 AD24

AD25 AD26

Wzory drzwi zewnętrznych silvery Systemy drzwi zewnętrzych z aluminium



Systemy drzwi zewnętrzych z aluminium

WZORY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH SILVERY

Wzory drzwi zewnętrznych silvery

AP03 AP04 AP05 AP07 AP08 AP10

AP11 AP12 AP13 AP18AP15 AP19

AP20 AP24AP21 AP25 AP26 AP27

AP28 AP31 www.pamo.pl 31



Wzory drzwi zewnętrznych synthetic Drzwi zewnętrzne

WZORY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH SYNTHETIC

Aida Amanda Amelie Aneta Angelika Barbara

Berta Blanca Brigitte DaisyDagmar Darja

Denisa DitaDiana Donatela Dora Doris

Ema Ester Flavita Flora Gita Hana
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WZORY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH SYNTHETIC

Wzory drzwi zewnętrznych synthetic

Ida Ilona Isabela Jarmila Jasna Jesika

Jitka Julie Kim KlaraKira Laura

Lenka LilianaLida Manom Mariana Marie

Marion Marta Michaela Tania ThelmaRita



O
kn

a 
an

ty
sm

og
ow

e

O
G

RO
D

Y
 Z

IM
O

W
E

Ogród zimowy stanowi świetne rozwiązanie, gdy chcemy stworzyć 

dodatkową przestrzeń dla siebie. Można ją wykorzystać jako 

niewielki salon, jadalnię, a nawet gabinet.

Chcemy, aby każdy z naszych klientów mógł cieszyć się taką 

przestrzenią. Dlatego tworzymy ogrody zimowe w taki sposób, aby 

ich cena była rozsądna i przystępna dla wszystkich.

Wystarczy, że wybierzesz jeden z dostępnych profili 

aluminium lub PCW, a my zajmiemy się dostosowaniem 

całego projektu do Twoich preferencji i budżetu.



Stwórz nowoczesną i designerską przestrzeń domu lub biura za pomocą 

modnych przeszkleń. To rozwiązanie nie przytłoczy ich wnętrza i 

jednocześnie zapewni nieograniczony dostęp do światła w pomieszczeniu. 

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.
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 Î DOSTĘPNE W 2 WARIANTACH:

 y Natural (Drewno)  y Silvery (Aluminium)
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 Î NAJCZĘŚCIEJ PRZEZ NAS WYKORZYSTYWANE SYSTEMY TO

Zaletą szklanych elewacji jest ich estetyka i funkcjonal-

ność. Właśnie dlatego można je spotkać w nowocze-

snych projektach architektonicznych budynków w ca-

łej Polsce. Szklane konstrukcje sprawiają, że budynek 

nabiera lekkości oraz ponadczasowego wyglądu.

Przeszklone systemy fasadowe z aluminium są wy-

korzystywane najczęściej do budowy obiektów pu-

blicznych. Są to różnego rodzaju urzędy i biurowce, 

obiekty hotelowe, salony samochodowe czy prze-

stronne hale. Znajdują również zastosowanie w po-

zostałych konstrukcjach takich jak np. przeszklenia 

dachowe.

Niezależnie od ich zastosowania, szklane fasady za-

pewniają szereg korzyści widocznych nie tylko z ze-

wnątrz, ale i wewnątrz budynków. Umożliwiają two-

rzenie dobrze oświetlonych wnętrz, a tym samym 

wpływają na przyjazność danego obiektu dla jego 

użytkowników.

Szklane systemy fasadowe odnajdują się w nowo-

czesnych wizjach współczesnych architektów, dla-

tego nie brak rozwiązań, dzięki którym możliwa jest 

ich realizacja. Poza popularnymi fasadami słupowo-

-ryglowymi oferujemy szereg systemów nadających 

projektom indywidualności.

MB-SR50N, MB-SR50N HI+, MB-SR50N EFEKT

 Î DOSTĘPNE W WARIANTACH:

 y Silvery (Aluminium)

MB-SR50N 
(Ściana słupowo-ryglowa)

MB-SR50N HI+ 
(ściana słupowo-ryglowa 
o wysokiej izolacyjności 

termicznej)

MB-SR50N EFEKT 
(Fasada półstrukturalna)

FASADY
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Parapety blaszane i aluminiowe wykony-

wane są na żądany wymiar z zachowaniem 

wymaganych kątów. Charakteryzują się 

dużą wytrzymałością na warunki atmos-

feryczne, wysoką jakością wykonania oraz 

bogatą kolorystyką. Dopełnieniem oferty 

są elementy montażowe w  postaci zaty-

czek oraz łączników dostępne w kompaty-

bilnych wybarwieniach, które podwyższa-

ją estetykę wykończenia.

Standardowa paleta. Pełna paleta RAL na specjalne zamówienie.

PARAPETY ZEWNĘTRZNE

 Î DOSTĘPNE W WARIANTACH:

 Î KOLORYSTYKA

 Î CECHY PRODUKTU

Parapet prosty Parapet podgięty

 y Wymiary:  Pod wymiar wg życzenia klienta

 y Materiał:  Blacha stalowa, Blacha nierdzewna, Aluminium

 y Powłoka:  Ocynk, Alucynk, Regular, Premium, Premium NPT STRONG

Parapety wewnętrzne
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PARAPETY WEWNĘTRZNE

 Î KOLORYSTYKA PCW

 Î DREWNIANE  Î PCW

Parapety wewnętrzne

 y grubość parapetu: 20-50 mm

 y maksymalna długość jednego elementu:    

  6000 mm

 y maksymalna szerokość jednego elementu:    

  100-800 mm

 y rodzaj drewna: sosna, meranti lub dąb

 y standard wykończenia: rogi zaokrąglone 

 lub proste

 y grubość parapetu: 20 mm

 y maksymalna długość jednego elementu:      

  6000 mm

 y dostępne szerokości: 150mm, 200 mm,       

 250mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm 

 y przystępna cena

 y szybki montaż

PCW 
Orzech

PCW 
Biały

PCW 
Złoty Dąb

PCW 
Grafit

PCW 
Jabłoń

PCW 
Ciemny Dąb

PCW 
Brzoza

PCW 
Marmur

Kolorystyka parapetów wewnętrznych drewnianych jest 
taka sama jak okien drewnianych (str. 44-45).
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Aglomarmur

AGLOMARMUR

 Î KOLORYSTYKA

 Î CECHY PRODUKTU

 y grubość parapetu: 20 mm, 30 mm

 y maksymalne wymiary jednego elementu: 1200x3000 mm

 y standard wykończenia: rogi zaokrąglone lub proste

 y szeroki wybór kolorów i struktury

 y doskonałe właściwości fizyczno-mechaniczne

A100 
Botticino

A200 
Botticino

A400 
Arabescato Bianco

A500 
Brecia Onciata

A600 
Rosso Asiago

A800 
Perlato Royal

A850 
Olympo

B500 
Crystal White

C600 
Beige Luna

A900 
Rasotica

C100 
Misty White

B600 
Royal White

B100 
Carrara Micro

C200 
White Pearl

B200 
New Marfil

C500 
Silver Grey

B300 
Fiorito

C300 
Baltic Gray

B400 
Polare

C400 
Nordic Black
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Moskitiery

MOSKITIERY

RAMKOWE STAŁE

RAMKOWE PRZESUWNE

RAMKOWE OTWIERANE

PLISOWANE

Tego rodzaju moskitiery z powodzeniem 

dostosujesz do większości okien.

Tego typu moskitiery to funkcjonalne rozwiązanie 

do dużych balkonów, tarasów i ogrodów zimowych. 

Ruchome skrzydło moskitiery porusza się na dwóch 

szynach jezdnych zamontowanych w górnej i dolnej 

części. Moskitiera może być zamontowana w do-

wolnym oknie lub drzwiach, a jej kształt nie wymaga 

stosowania uchwytu.  

Moskitiera przymocowana jest do ramy okna lub 

ościeżnicy. Stabilność montażu zapewniają specjal-

ne zawiasy z opatentowanym systemem napięcia 

wstępnego samodomykacza. W zestawie dołączony 

jest także uchwyt ułatwiający jej otwieranie oraz ma-

gnesy do zamykania�  

Moskitiera plisowana może zostać wykonana nawet 

do 4 m szerokości, dlatego sprawdzi się w drzwiach 

tarasowych oraz balkonach o dużych wymiarach. 

Podczas składania plisowana siatka zwija się w har-

monijkę, a następnie jest chowana w profilu bocznym. 

Można ją zamknąć w każdej pozycji, a jej aluminio-

wa konstrukcja gwarantuje odporność na warunki 

atmosferyczne.  
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Nawiewniki

NAWIEWNIKI

Nawiewnik to urządzenie, które umożliwia doprowa-

dzenie powietrza do pomieszczeń w których zasto-

sowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna 

wywiewna lub hybrydowa. Nawet przy szczelnie 

zamkniętych oknach nawiewniki pozwalają dopro-

wadzać świeże powietrze w sposób ciągły, w ilości 

zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

Urządzenia sterowane automa-
tycznie, posiadają czujnik, który 
analizuje zmiany poziomu wilgot-
ności względnej w pomieszczeniu 
i zmienia otwarcie nawiewnika�

Samoregulujące, wielkość przepły-
wu zależy od różnicy ciśnienia na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 
Wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia 
zwiększa się napływ powietrza.

Użytkownik reguluje stopień 
otwarcia nawiewnika, a więc 
zmieniając położenie przepust-
nicy decyduje o ilości dostar-
czanego powietrza�

 Î ZE WZGLĘDU NA DZIAŁANIE WYRÓŻNIAMY 
 3 PODSTAWOWE TYPY NAWIEWNIKÓW:

Higrosterowane Ciśnieniowe Ręczne

 Î KOLORYSTYKA

9016 8003 7016 8017

Paleta RAL
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Klamki okienne Secustik są wyposażone w mecha-
nizm blokujący, który stanowi zintegrowane zabez-
pieczenie bazowe utrudniające przesunięcie oku-
cia okiennego od zewnątrz.

Klamka okienna z kluczykiem umożliwia blokowanie 
ruchu klamki w pozycji zamkniętego lub uchylone-
go okna. Blokowanie odbywa się poprzez naciśnięcie 
przycisku z wkładką. Odblokowanie klamki i np. peł-
ne otwarcie okna, wymaga użycia kluczyka. Tilt Before 
Turn, czyli uchyl zanim otworzysz, przeznaczona jest 
wyłącznie do okien z okuciem obwiedniowym. Tech-
nika TBT umożliwia blokadę klamki kluczem w pozycji 
uchylnej (90°). Dalsze przekręcenie klamki do pozycji 
otwarcia (180°) możliwe jest dopiero po jej ponownym 
odblokowaniu.

Klamka okienna z przyciskiem zabezpiecza przed 
niekontrolowanym otwarciem okna. Jednoczesne 
wciśnięcie przycisku i obrócenie klamki urucha-
mia blokadę w pozycji gdzie okno jest uchylone, 
otwarte lub zamknięte.

Klamka okienna z kluczykiem umożliwia blokowanie 
ruchu klamki w pozycji zamkniętego lub uchylone-
go okna. Blokowanie odbywa się poprzez naciśnię-
cie przycisku z wkładką. Odblokowanie klamki i np. 
pełne otwarcie okna, wymaga użycia kluczyka.

Secustik

TBT

Przycisk

Kluczyk

 Î KOLORYSTYKA KLAMEK OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

Anodowane

Klamki

KLAMKI OKIENNE

KLAMKI DRZWIOWE

 Î DOSTĘPNE W WARIANTACH:

 Î DOSTĘPNE W WARIANTACH:

Standardowe Gałki Pochwyty

F1 F3F2 F4 F9 RAL 
8022

RAL 
8077

RAL 
8019

RAL 
9016

RAL 
9001

Powłoka
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PALETY KOLORÓW - NATURAL DREWNO

SOSNA

SOSNA G: 1801 E: 1821

STARA SOSNA G: 1803 E: 1823

CIEMNY DĄB G: 1807 E: 1827

TEAK G: 1805 E: 1825

ORZECH G: 1809 E: 1829

CYPRYS G: 1802 E: 1822

DĄB G: 1804 E: 1824

WIŚNIA G: 1808 E: 1828

KASZTAN G: 1806 E: 1826

PALISANDER G: 1810 E: 1830

SOSNAMERANTI MERANTIDĄB DĄB

Karta kolorów zawiera 18 wybarwień, prezentujemy ich 
wygląd na drewnie sosny, maranti i dębu. 



www.pamo.pl

Palety kolorów Natural - drewno

45

PALETY KOLORÓW - SYNTHETIC - PCW

SOSNA

BIEL SKANDYNAWSKA G: 1813 E: 1833

GRAFIT G: 1815 E: 1835

MAHOŃ G: 1817 E: 1837

SIENA NOCE G: 1811 E: 1831

SZARY JASNY G: 1814 E: 1834

ANTRACYT G: 1816 E: 1836

ZIELEŃ MALTAŃSKA G: 1818 E: 1838

BRĄZOWY CIEMNY G: 1812 E: 1832

SOSNAMERANTI MERANTIDĄB DĄB

025 
CIEMNY DĄB

026 
MAHOŃ

048 
CIEMNY SZARY

072 
ANTRACYT

110 
ZŁOTY DĄB

154 
ORZECH

Paleta standardowa
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9005 9016 Anoda 
Srebrna

Anoda 
Złota

Anoda 
Brązowa

9006

9007

PALETY KOLORÓW - SYNTHETIC - PCW

PALETY KOLORÓW - SILVERY - ALUMINIUM

Paleta niestandardowa

Paleta RAL

004 
SZARY

7016

043 GRAFITOWO-
-CZARNY MAT

7021

047 
MIODOWY DĄB

7024

145 
IRLANDZKI DĄB

146 RUSTYKALNA 
WIŚNIA

653 
ALUX DB 703

095 
KREMOWY

7035

109 
WINCHESTER

7043

144 
MACORE

8019
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PALETY KOLORÓW - SILVERY - ALUMINIUM

Paleta ADEC

D825 
Dąb Vintage

O205 
Orzech Vein

D101 
Złoty Dąb

O306 
Orzech Ciemny

D210 
Dąb Rustykalny

M103 
Mahoń

D502 
Dąb Bagienny

M204 
Mahoń Sapeli

M102 
Heban

M332 
Polisander

O102 
Orzech

S106 
Sosna

S110 
Sosna

J107 
Jodła

S208 
Jodła

B108 
Buk

W109 
Wiśnia

W205 
Wenge

D207 
Winchester

C110 
Czereśnia

C212 
Czereśnia

C106 
Czereśnia Ciemna

K101 
Kasztan

E137 
Beton



PAMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Infolinia: +48 801 000 200 

NIP: 689 11 69 458
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