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      Kdo smo Pajntar?
Soustanovitelja Martin in Andraž z več kot 10 leti izkušenj združujeta moči iz 
dveh področij - Martin s področja profesionalnega kuhanja, Andraž pa s 
tehničnega področja servisa in montaže. Izhajamo iz družinskega podjetja s 
30-letno tradicijo in smo specializirani za celostno izvedbo kuhinj na ključ. 
Prva izbira vsakega profesionalnega kuharja. 

“Kvalitetna izvedba” 
- povzeto iz cook-and-chill.pajntar.si

“Izbrala sva Pajntarja, ker prisegava na lokalno v 
vsem obsegu. :) Slišala sva dobra priporočila, ki so 
se izkazala za resnična. Držali so se dogovorov, 
kvalitetno izvedli vsa dela z vsako malenkostjo, 
tako kot sva želela, znali pa so nama tudi zelo 
dobro svetovati. Kuhanje v najini novi kuhinji je 
zdaj res pravi užitek.

Bojan in Anja, Bovška kuhn'ca

“Zelo kakovostno!” 
- povzeto iz profesionalne-kuhinje.pajntar.si

“Podjetje Pajntar je dosleden in hiter serviser,   
ki tudi vzdrževanje vedno izvede zelo kakovostno. 
Tudi če so stroji dotrajani, se vedno potrudijo, da so 
stvari narejene kot morajo biti. Je predstavnik 
Electroluxa, v katerega kvaliteto zares verjamem.”

Ana Roš, Hiša Franko



Profesionalne kuhinje na ključ

Ustvarite svojo idealno kuhinjo

Izberite moč, natančnost in zmogljivost ene od treh linij profesionalnih 
kuhinj Electrolux Professional - model XP, Thermaline in Molteni. Uživajte v 
celostni in popolni storitvi, ki jo za vas izvedemo dosledno, zanesljivo, 
odgovorno in natančno.

trgovina               načrtovanje               proizvodnja               servis

Vrhunska učinkovitost s Cook & Chill
Revolucionizirajte procese v kuhinji. Od 
priprave hrane do kuhanja, hitrega 
ohlajanja, shranjevanja in serviranja - 
sistem SkyLine Cook & Chill poenostavi, 
pohitri in izboljša kakovost jedi. Pametna 
komunikacija med konvektomatom 
in hitrim ohlajevalnikom ustvarja 
nov nivo kreiranja jedi.



“Ustvarjamo intuitivne rešitve za kuhinje, v 
katerih užitek vseh čutov ob kuhanju doživljajo 
tudi najbolj zahtevni in priznani kuharji.” 
- Pajntar

3D izris kuhinje
Načrtujete novo profesionalno 
kuhinjo? Že ob prvi ponudbi vam 
oblikujemo 3D model kuhinje, s 
katerim dobite vizualno predstavo 
o postavitvi kuhinje v prostoru.

Inox kuhinje
Izberite profesionalno gostinsko 
opremo iz nerjaveče pločevine 
najvišje kakovosti AISI 304. Popolna 
prilagodljivost opreme v kuhinji 
vaše restavracije, bara ali hotela.

Celostna izvedba kuhinj
Hitrost in ažurnost ter 
medsebojno sodelovanje 
sta nam pri delu ključna. 
Pred izbiro kuhinje vam 
strokovno svetujemo. 
Poskrbimo za vse od 
načrtovanja do prodaje, montaže in 
vzdrževanja gostinskih aparatov v 
profesionalni kuhinji.

AISI 304
Stainless 

steel grade

uredimo

FINANCIRANJE
vašega projekta



Profesionalni servis in vzdrževanje
Se vam je v višku sezone pokvaril stroj v kuhinji? Brez skrbi - na 
območju celotne Slovenije vam v najhitrejšem možnem času 
izvedemo:

servis profesionalne termične opreme,

servis pomivalne tehnike,

servis hladilne tehnike,

servis malih aparatov.

Vrednote, ki jih stalno zasledujemo
Doslednost Zanesljivost Odgovornost Natančnost
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Poslovni partner, ki mu lahko zaupate.
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Pod klancem 7A, Tolmin, 5220 Tolmin

ID za DDV: SI24113115

E: prodaja@pajntar.si
www.pajntar.si

Andraž
+386 31 709 444

Martin
+386 31 682 279


