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Vabljeni k ogledu najnovejših video vsebin v  
PIRNARJEVEM digitalnem svetu!

www.pirnar.si



Verjamemo v čudeže. 
Verjamemo v neusahljiv potencial človekove domišljije.

Verjamemo v prihodnost, ki prestavlja meje mogočega. Ponosni smo, 
da smo ustvarjalci trendov in s svojimi najboljšimi izdelki 

prva izbira ljudi z izostrenim okusom.

Za tiste, ki vedo, da nič ni nemogoče. 

Za vas.

Roman Pirnar 
lastnik in direktor, Pirnar d.o.o.





Vse, kar ustvarimo zahteva od nas predanost, potrpežljivost in vztrajnost. 

Popolnosti se najbolj približamo takrat, ko odmislimo lastne omejitve in se 

prepustimo ritmu gracioznosti in odličnosti. Žene nas neutrudna notranja 

sila, da preizkušamo meje mogočega. Verjamemo, da nas nič ne more 

ustaviti v iskanju presežkov. Končni cilj je vedno občudovanje v očeh naših 

strank in zavedanje, da njihov dom krasi najlepši vhod na svetu. 

PIRNAR ultImum. Narejen, da vas očara in nagrajen s številnimi prestižnimi  

nagradami.

NAJVEČKRAT NAGRAJENA KOLEKCIJA  

VHODNIH VRAT

Najbližje 
popolnosti





Opazite ga že od daleč. Stopate proti njemu in nevede pospešite korak. 

Ne morete umakniti pogleda. Nasmešek se sam od sebe prikrade na 

obraz. Kakšen užitek se je dotikati teh površin in oblik! Vaša dlan potuje 

po njem in začutite občudovanje, ki vam napolni pljuča. Nepozaben je. 

Estetsko dovršen tehnološki biser. PIRNAR ultImum.

Veličastna  
dovršenost





Njegova lepota ne dopušča prostora za dvome. Z njegovo veličastnostjo 

ni mogoče sklepati kompromisov. Njegova meja je nebo. Z dominantno, 

a umirjeno prisotnostjo očara vsakogar, ki se mu približa. V pritajeno 

intimo doma spusti le tistega, ki ga prepozna za edinstvenega in svojega. 

PIRNAR ultImum. Popolna eleganca čistih in brezmejno drznih oblik.

Dominantna 
prisotnost



Brezkompromisno  
udobje bivanja

Vhodi, ki jih oblikujejo spretne roke Pirnarjevih predanih mojstrov, 

imajo le en namen: povezati varnost, zanesljivost in učinkovitost v 

brezkompromisno udobje bivanja. Vhodnim vratom smo vdahnili vrsto 

inovativnih trendov, zaradi katerih bo vaš dom resnično postal oaza 

miru, povezanosti in topline. Nadgradnje v toplotni in zvočni izolaciji v 

kombinaciji s pametnim sistemom odklepanja in pametno osvetlitvijo 

izvrstno dopolnjujejo najbolj priljubljenje rešitve za pametni dom.



Bližate se vašemu domu in v sebi začutite mir. Končno. Vaša oaza 

topline in domačnosti. Za ta občutek niste pripravljeni sprejemati kom-

promisov. Ko zaprete vrata za seboj, si želite le to, da dnevni trušč in 

hlad pustite zunaj. S Pirnarjevo izjemno izolacijo SupremeCore si boste 

ustvarili masivna vrata z izjemno nepredušnostjo zvoka in najnižjim 

možnim uhajanjem toplote.

Zvočno-toplotna izolacija za največ 
topline in miru v vašem domu

SupremeCore

Toplotna prehodnost: Ud = od 0,62 W/(m2K)

Zvočna izolativnost: Rw (C; Ctr) = do 42 (-2; -5) dB

Izolacijska plošča: SoundCore + ThermoCore



Glasovno upravljanje s pomočnikoma  

Google Assistant in Amazon Alexa

Uporaba na pametni uri Apple Watch

Upravljanje z osebno asistentko Apple Siri

Povezava s Pirnarjevo pametno osvetlitvijo SmartLux
Smart

LUX
ILLUmINatION

Dom je kot družina naša največja vrednota. Da bi se v njem počutili varno, 

sprejeto in udobno, smo pripravljeni narediti prav vse. V Pirnarju zato ves čas 

iščemo najučinkovitejše rešitve za potrebe sodobnega bivanja. Najnovejša je 

mobilna aplikacija SecuroSmart, s katero lahko upravljate z vhodnimi vrati, 

medtem ko uživate na sanjski plaži na drugem koncu sveta. Pustite skrbi doma.

Bivajte pametneje in varneje

SecuroSmart



SmartLux 

Ko nebo prekrije tema in se prižgo prve zvezde, zasijeta hiša in vaš vhod v 

čarobni luči. Lepoto nočne svetlobe smo v Pirnarju še oplemenitili in vam 

omogočili zares veličastno svetlobno izkušnjo. Klasični luX osvetlitvi do-

dajamo pametno osvetlitev SmartLux, s katero lahko daljinsko upravljate 

osvetlitve na pragovih, potezalih in dekorativnih letvah ter določate jakost 

in barvo svetlobe.

Ustvarite si čaroben vhod

Povezljivost Wi-Fi in Bluetooth

Upravljanje na daljavo

Glasovno upravljanje z integracijo pomočnikov  

Google Assistant in Amazon Alexa

Upravljanje temperature svetlobe od 2700 kelvina  

(topla bela barva) do 6500 kelvina (hladna bela barva)

Časovna nastavitev lED osvetlitve





Včasih je velikost pomembna. Veliki prostori z visokimi stropi, 

veličastne vile, gradovi in umetnine sodobne arhitekture ne morejo 

imeti običajnega vhoda. In nekateri ljudje preprosto nočejo imeti 

vhoda običajnih dimenzij. Izbrane vhode PIRNAR je mogoče narediti 

v varianti Grande, ki z izjemno višino do 300 cm in širino do 280 cm 

skupaj s stranskimi elementi ustvarja vtis veličastnosti. Grande je svet 

neprekosljive elegance. To je vhod za velike – prostore in ljudi.

g r a N d e
Opcija za velike 

Pozabite na  
omejitve

Vabljeni v  
PIRNARJEV  
digitalni svet 





PURE
Vhodi, ob katerih 

zastane dih
So vhodi, pred katerimi obiskovalci ne najdejo besed. Pred katerimi 

tudi vi vsakokrat postojite, preden vstopite.

So vhodi, po katerih si želimo drseti z roko. Kjer želimo otipati, ne le 

videti vse tanke reže in menjave materiala. 

To je ULtImUm® pUre. Čistost površin, kjer nič ne skazi popolne ravnine. 

To je vhod za najsodobnejše hiše in najzahtevnejše občudovalce 

popolnosti. Tiste popolnosti, ki ji ni mogoče ničesar vzeti in ničesar 

dodati. Kjer so vsi elementi potopljeni v enotno ravnino, brez odvečnih 

robov in okvirjev. Kjer je vse eno.

PuRE je skrivnost. Dotaknite se je.





635 GLASS

Prekrivno steklo ESG DARK GREY s črnim motivom zunaj / Parsol 
sivo steklo znotraj / Vratni ročaj OneTouch 9623 z diskretno 
LUX osvetlitvijo / Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih 
odtisov SECURO v vratnem potezalu z ARMO COMFORT ELECTRO 
ključavnico / Zaščitna aplikacija 1500 sijaj / Ambientalna talna 
osvetlitvitev LUX 

Patentiran sistem delovanja mehanizma na 
potezalu, ki se s pomočjo čitalca prstnih odtisov 
samodejno odpre in zapre.

Vabljeni v  
PIRNARJEV  
digitalni svet 

OneTouch INOVaCIJa



634 GLASS

Prekrivno steklo ESG DARK GREY s črnim motivom in  
utorom zunaj / Parsol sivo steklo znotraj /  
Vratni ročaj OneTouch 9622 z diskretno LUX osvetlitvijo /  
Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov SECURO v vrat-
nem potezalu z ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico / Zaščitna 
aplikacija 1500 sijaj / Ambientalna talna  osvetlitvitev LUX

Vabljeni v  
PIRNARJEV  
digitalni svet 

Patentiran sistem delovanja mehanizma na 
potezalu, ki se s pomočjo čitalca prstnih odtisov 
samodejno odpre in zapre.

OneTouch INOVaCIJa



635 ALU

Barva v lesnem dekorju TEMEN STARAN LES / Steklo z 
motivom / Vratni ročaj OneTouch 9623 z diskretno LUX 
osvetlitvijo / Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem 
prstnih odtisov SECURO v vratnem potezalu z ARMO 
COMFORT ELECTRO ključavnico / Zaščitna aplikacija 
1500 sijaj / Ambientalna talna osvetlitvitev LUX

Unikaten ročaj  
PIRNAR OneTouch®







626 ALU

Barva 80077 / Steklo z motivom /  
Vratni ročaj GRIP 9602 z LUX osvetlitvijo / 
Zaščita cilindra PRIVILEGELUX s  
predpripravo za čitalec prstnih odtisov /  
Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem 
prstnih odtisov SECURO z ARMO  
COMFORT ELECTRO ključavnico /  
Zaščitna aplikacija 1500 sijaj /  
Ambientalna talna osvetlitvitev LUX

Diskretna osvetlitev



626 A ALU

Barva 80077 / Vratni ročaj GRIP 9602 z LUX 
osvetlitvijo / Zaščita cilindra PRIVILEGELUX  
s predpripravo za čitalec prstnih odtisov /  
Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih 
odtisov SECURO z ARMO COMFORT ELECTRO 
ključavnico / Zaščitna aplikacija 1500 sijaj / 
Ambientalna talna osvetlitvitev LUX



624 ALU

Barva 80077 / Vratni ročaj GRIP 9610 / Steklo satinato / Zaščita cilindra PRIVILEGELUX s 
predpripravo za čitalec prstnih odtisov / Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov 
SECURO z ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico / Ambientalna talna osvetlitvitev LUX

624 A ALU

Barva FS 9016 / Vratni ročaj GRIP 9610 z LUX osvetlitvijo / Zaščita cilindra PRIVILEGELUX s 
predpripravo za čitalec prstnih odtisov / Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov 
SECURO z ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico / Ambientalna talna osvetlitvitev LUX



624 GLASS

Prekrivno steklo ESG NIGHT SKY SIJAJ zunaj / Druga barva krila zunaj FS 9005 / Vratni ročaj 
GRIP 9620 / Steklo satinato / Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov SECURO z 
ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico / Ambientalna talna  osvetlitvitev LUX

Eleganca, obdana  
z razpršeno svetlobo





Pure – vhod, ki se čudovito zlije 
z arhitekturnim minimalizmom



612 A GLASS

Prekrivno steklo ESG z utori AFRICAN MYSTERY MAT zunaj /  
Poseben vratni ročaj LUXOR SPECTRA z LUX osvetlitvijo /  
Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov SECURO 
v vratnem potezalu z ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico / 
Zaščitna aplikacija 1500 / Ambientalna talna osvetlitvitev LUX

Vabljeni v  
PIRNARJEV  
digitalni svet 





611 A GLASS

Prekrivno steklo ESG NIGHT SKY SIJAJ zunaj / Poseben vratni ročaj LUXOR  SPECTRA z LUX osvetlitvijo / 
Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov  SECURO v vratnem potezalu z ARMO COMFORT 
ELECTRO ključavnico / Zaščitna  aplikacija 1500 / Ambientalna talna osvetlitvitev LUX

Čiste linije, kjer je vse eno



613 A GLASS

Prekrivno steklo ESG z utori NIGHT SKY SIJAJ zunaj / Poseben vratni ročaj LUXOR SPECTRA z LUX 
osvetlitvijo / Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov SECURO v vratnem potezalu z ARMO 
COMFORT ELECTRO ključavnico / Zaščitna aplikacija 1500 / Ambientalna talna osvetlitvitev LUX

613 A ALU

Barva 90147 / Poseben vratni ročaj LUXOR z LUX osvetlitvijo / Zanesljiv sistem odklepanja s 
čitalcem prstnih odtisov SECURO v vratnem potezalu z ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico 
/ Zaščitna aplikacija 6435 / Ambientalna talna osvetlitvitev LUX



Elegantna kombinacija stekla



608 A GLASS

Prekrivno steklo ESG NIGHT STORM v kombinaciji MAT - SIJAJ / Poseben vratni ročaj LUXOR SPECTRA 
z LUX osvetlitvijo / Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov SECURO v vratnem potezalu z 
ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico / Zaščitna aplikacija 1500 / Ambientalna talna osvetlitvitev LUX



607 A ALU

Barva FS 9016 / Aplikacija iz ESG stekla NIGHT STORM SIJAJ zunaj / Poseben vratni ročaj LUXOR SPECTRA z 
LUX osvetlitvijo / Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov SECURO v vratnem potezalu z ARMO 
COMFORT ELECTRO ključavnico / Zaščitna aplikacija 1500 / Ambientalna talna osvetlitvitev LUX

NIGHT SKY SIJAJ 
Skrivnostno črno zatemnjena površina brez vzorca 
na svetleče gladkem prozornem steklu.

NIGHT STORM MAT 
Eleganten črno-bel črtast vzorec na fino matiranem steklu.

NIGHT SKY MAT 
Skrivnostno črno zatemnjena površina brez vzorca na fino matiranem steklu.

AFRICAN MYSTERY SIJAJ
Čudovit črno-bakren črtast vzorec na svetleče gladkem prozornem steklu.

NIGHT STORM SIJAJ 
Eleganten črno-bel črtast vzorec na svetleče gladkem prozornem steklu.

AFRICAN MYSTERY MAT 
Čudovit črno-bakren črtast vzorec na fino matiranem steklu.





628 A ALU

Barva FS 9016 / Vratni ročaj GRIP 9619 / Zaščitna aplikacija 6435 /  
Ambientalna talna osvetlitvitev LUX

628 ALU

Barva 80077 / Steklo z motivom / Vratni ročaj GRIP 9619 / Zanesljiv sistem odklepanja 
s čitalcem prstnih odtisov SECURO z ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico / Zaščitna 
aplikacija 6435 / Ambientalna talna osvetlitvitev LUX



Ročaj kot dominantni element





MULTILEVEL  
Vhod, ki omogoča  
čudovite estetske 

nadgradnje
ULtImUm® mULtILeVeL je preboj iz utesnjujoče ravnine v svet 

trodimenzionalnosti. Razgibanost površin v obliki peščenih sipin 

in valovitega morja ustvarja čudovite vzorce, ki se jih preprosto 

morate dotakniti. 

Inovacijo, ki je plod natančnega ročnega mojstrskega dela in 

vrhunske tehnologije, dopolnjujemo z nadgradnjami, s katerimi 

boste na svojem domu še lažje poudarili vašo individualnost in 

karizmo.



515 A ALU

Barva FS 9016 / Druga barva ČRNI HRAST / Personalizirano vratno potezalo 9209 z osvetlitvijo 
LABELUX / Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov SECURO z ARMO COMFORT 
ELECTRO ključavnico / Zaščitna letev 6434

Individualne nadgradnje,  
ki poudarjajo značaj



515 A DUNE

Barva FS 9005 / 3D relief zunaj / Vratno potezalo 9509 NERO z LUX osvetlitvijo

515 A GLASS

Barva 80077 / Prekrivno steklo ESG NIGHT SKY SIJAJ zunaj / Vratno potezalo 9509 z LUX 
osvetlitvijo 



515 DUNE

Barva 80077 / 3D relief zunaj / Steklo satinato / Vratno potezalo 9209 z LUX osvetlitvijo

515 GLASS

Barva 80077 / Steklo ESG DARK GREY s črnim motivom / Steklo satinato / Vratno 
potezalo 9209 z LUX osvetlitvijo 



Izjemna estetska personalizacija



Elegantna igra veličastnih materialov



523 DUNE

Barva FS 7016 / 3D relief zunaj / Steklo ESG DARK GREY s črnim motivom / Vratni ročaj PRAVOKOTEN 
ALTUM / Zaščita cilindra PRIVILEGELUX s predpripravo za čitalec prstnih odtisov / Zanesljiv sistem 
odklepanja s čitalcem prstnih odtisov SECURO z ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico / Frontalna 
ambientalna osvetlitev LUX 6951  

523 A ALU

Barva FS 9016 / Prekrivno steklo ESG NIGHT SKY SIJAJ zunaj / Vratni ročaj PRAVOKOTEN ALTUM NERO 
/ Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov SECURO v vratnem potezalu z ARMO COMFORT 
ELECTRO ključavnico / Frontalna ambientalna osvetlitev LUX 6951

Vabljeni v  
PIRNARJEV  
digitalni svet 



507 GLASS

Barva 80077 / Prekrivno steklo ESG NIGHT SKY SIJAJ zunaj / Steklo z motivom / Vratni 
ročaj 9104 sijaj / Zaščita cilindra PRIVILEGELUX s predpripravo za čitalec prstnih odtisov 
/ Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov SECURO z ARMO COMFORT 
ELECTRO ključavnico / Zaščitna letev 6935 sijaj

507 ALU

Barva FS 7016 / Druga barva krila zunaj HRAST NATURA / Steklo z motivom / Vratni ročaj 9104 sijaj / 
Zaščita cilindra PRIVILEGELUX s predpripravo za čitalec prstnih odtisov / Zanesljiv sistem odklepanja s 
čitalcem prstnih odtisov SECURO z ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico / Zaščitna letev 6935 sijaj

Individualne nadgradnje, 
ki poudarjajo značaj



507 DUNE

Barva FS 7016 / Druga barva krila 3D relief zunaj 90147 / Steklo z motivom / 
Vratni ročaj 9104 sijaj / Zaščitna letev 6935 sijaj

Mojstrski 3D detajli, ki očarajo 



510 ALU

Barva 70105 / Druga barva krila zunaj 70161 / Steklo z motivom / Vratni ročaj 9501 

509 ALU

Barva 90147 / Druga barva krila zunaj FS 9016 / Prekrivno steklo ESG NIGHT SKY SIJAJ 
zunaj / Vratni ročaj 9105 / Zaščita cilindra PRIVILEGELUX s predpripravo za čitalec prstnih 
odtisov / Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov SECURO z ARMO COMFORT  
ELECTRO ključavnico



510 DUNE

Barva 70105 / 3D relief zunaj / Druga barva krila zunaj 70161 / Steklo z motivom / 
Vratni ročaj 9501 





505 GLASS

Barva 80077 / Steklo ESG s črnim motivom zunaj / Steklo z motivom / Vratni ročaj 9502 / Zanesljiv 
sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov SECURO z ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico

505 ALU

Barva FS 9016 / Druga barva krila zunaj 80077 / Steklo z motivom / Vratni ročaj 9502 / Zanesljiv 
sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov SECURO z ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico



524 A ALU

Barva FS 7016 / Druga barva v lesnem dekorju TEMEN 
STARAN LES / Vratni ročaj OKROGEL ALTUM / Zaščita 
cilindra PRIVILEGELUX s predpripravo za čitalec prstnih 
odtisov / Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih 
odtisov SECURO z ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico 
/ LUX osvetlitev v stekleni dekoraciji 6951

Vabljeni v  
PIRNARJEV  
digitalni svet 



Popoln užitek odpiranja

možNost  
oDklEPANjA  
NA DAljAvo



527A DUNE

Barva FS 7016 / 3D relief zunaj / Vratni ročaj 
OKROGEL ALTUM / Zaščita cilindra PRIVILEGELUX  
s predpripravo za čitalec prstnih odtisov / Zanesljiv 
sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov SECURO 
z ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico / Frontalna 
ambientalna osvetlitev LUX 6951

Vabljeni v  
PIRNARJEV  
digitalni svet 



S spoštovanjem do vašega doma



NERO
EDITION

506 GLASS

Barva FS 9005 / Druga barva krila zunaj 90147 / Steklo z motivom / Eleganten vratni ročaj 
OKROGEL115 z osvetlitvijo MAGMALUX / Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov 
SECURO na vratnem potezalu z ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico / Zaščitna letev 6434

Edinstvena igra svetlobe –  
kolekcija MAGMALUX



517 ALU

Barva FS 7016 / Druga barva krila zunaj v lesnem dekorju ČRNI HRAST / Steklo z motivom / Eleganten 
vratni ročaj PRAVOKOTEN150 z osvelitvijo CRYSTALUX / Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih 
odtisov SECURO z ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico / Zaščitna letev 6434

Odsevi, ki privlačijo -  
kolekcija CRYSTALUX





529 ALU

Barva 90147 / Steklo ESG DARK GREY s 
črnim motivom zunaj / Steklo satinato / 
 Eleganten vratni ročaj 9626 z osvelitvijo 
 CRYSTALUX / Zanesljiv sistem odklepanja s 
čitalcem prstnih odtisov SECURO z ARMO 
COMFORT ELECTRO ključavnico / Frontalna 
ambientalna osvetlitev LUX 6951

Vabljeni v  
PIRNARJEV  
digitalni svet 

Enostavno in 
varno vstopite



530 GLASS

Barva FS 7016 / Steklo ESG s črnim motivom zunaj / 
Satinato steklo / Vratni ročaj NAUTILUS 9628 / 
Zanesljiv sistem odklepanja s čitalcem prstnih odtisov 
SECURO z ARMO COMFORT ELECTRO ključavnico

Vabljeni v  
PIRNARJEV  
digitalni svet 



Čudovit patentiran ročaj v obliki lista 
izraža vašo neponovljivo individualnost







PURE MULTILEVEL

607 A ALU → 34

624 A ALU → 24

634 GLASS → 18

612 A GLASS → 28 505 GLASS → 51

515 A ALU → 40 515 A DUNE → 41

523 A ALU → 45

624 GLASS → 25

635 ALU → 19

507 ALU → 46

515 A GLASS → 41

524 A ALU → 52

626 ALU → 22

611 A GLASS → 30

510 DUNE → 49624 ALU → 24

613 A ALU → 31 506 GLASS → 56

523 DUNE → 45

626 A ALU → 23

635 GLASS → 17

613 A GLASS → 31 507 DUNE → 47

527A DUNE → 54628 A ALU → 36

608 A GLASS → 33 507 GLASS → 46

515 DUNE → 42

628 ALU → 36

515 GLASS → 42

509 ALU → 48

530 GLASS → 60

505 ALU → 51

517 ALU → 57

510 ALU → 48

529 ALU → 59
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Naj vas naše nagrajene mojstrovine navdušijo v živo! Dotaknite se jih v našem razstavnem salonu.

Modeli Pirnar so avtorsko zaščiteni. Pridružujemo si pravico do sprememb cen, tehničnih podatkov in opreme brez predhodnega obvestila. Iz tehnično tiskarskih razlogov so možna odstopanja v prikazu barv, stekla 
oz. površin lesenih modelov. Barve ustrezno preverite po veljavni RAL barvni lestvici in lesnih vzorcih. Lakirane površine Pirnar vrat so zaradi posebne obdelave barvno obstojne.





Član skupine Vila Bravum

Pirnar d.o.o. 
Bravničarjeva ulica 20 

SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T 08 205 12 10

e prodaja@pirnar.si
www.pirnar.si


