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INOVATIVNO
NARAVNO
ENERGIJSKO VARČNO
SODOBNO

Izdelke Jelovica odlikuje skladje sodobnih dizajnov
in revolucionarnih tehnoloških rešitev. Vsak izdelek je
rezultat dolgoletnega razvoja, inovacij, oblikovanja in
spoštovanja tradicije.
Uporabljamo naravne, človeku in okolju prijazne
materiale in premazne sisteme. Zavedamo se pomena
bivalnega okolja za zdravje in dobro počutje vsakega
posameznika.
Inovativne tehnološke rešitve na področju energijske
varčnosti so v Jelovici realnost, ki ponujajo odgovor
zahtevam v prihodnosti.
V Jelovici ustvarjamo sodoben, svež in z naravo
povezan življenjski slog.
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USTVARJAMO NOV KONCEPT BIVANJA
Jelovica se ponaša s stoletno tradicijo razvoja in
oblikovanja energijsko varčnega stavbnega pohištva
in hiš. Naš zaščitni znak je trajen pečat dovršenosti in
inovativnosti. V Jelovici že tradicionalno dokazujemo,
da dosegamo najvišje standarde kakovosti in zahteve
po energijski učinkovitosti. Vsako okno Jelovica gre
skozi tehnološko dovršen in skrbno nadzorovan
proizvodni proces, ki zagotavlja doseganje najvišjih
zahtev po energijski varčnosti, trajnosti in kakovosti
bivanja. Za tehnološko dovršenost in inovativnost
naših oken smo prejeli že številne nagrade.

LE NAJBOLJŠE JE DOVOLJ DOBRO ZA VAS IN VAŠ
DOM
• Naše energijsko varčno okno je prejemnik nagrade
Evropska zvezda na sejmu Dom 2009 ter nagrade
za okoljski izdelek leta 2009
• Okna Jelovica so deklarirana s CE oznako
• Sistem kakovosti ISO 9001
• RAL montaža
• Naša okna so primerna za energijsko varčne
in pasivne objekte
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IZBERITE UDOBJE IN ENERGIJSKO VARČNOST. IZBERITE LES.
V Jelovici smo razvili novo linijo lesenih oken, inteligentno rešitev za zaščito
vašega doma pred neugodnimi klimatskimi vplivi in višjo kakovost bivanja.
Lesena okna Jelovica ponujajo izvrstno toplotno izolativnost ter s tem, poleg
prihranka energije, soustvarjajo pogoje za zdravo bivanje.
Vsako okno, ki ga ustvarimo v Jelovici je izdelano po recepturi dolgoletne
tradicije in poznavanja naravnih zakonitosti lesa.

ZAKAJ IZBRATI LESENO OKNO?
Les je naraven material, katerega poglavitne prednosti pred ostalimi materiali so
odlična toplotna izolativnost, uravnavanje vlažnosti v prostoru, majhna poraba
energije za njegovo predelavo ter ekološka neoporečnost. Les je živ material, ki v
prostoru diha. Prav tako ima les sposobnost prilagajanja vremenskim razmeram;
vlago sprejema in jo oddaja ter tako uravnava nivo vlažnosti v prostoru.

POŽARNA VARNOST.
Morda se zdi nenavadno, ampak z lesenimi okni ste v primeru požara varnejši.
Les celo v primerjavi z betonom ponuja večjo odpornost proti ognju. Zogleneli
del lesa naredi nekakšen zaščitni obroč okoli nedotaknjene sredice in v primeru
porušitve prevzame večje obremenitve v primerjavi z betonom.

PRIHRANEK ENERGIJE IN SKRB ZA OKOLJE.
Lesena okna Jelovica predstavljajo revolucionarno linijo inteligentnih rešitev za
uresničevanje najvišjih zahtev energijske varčnosti. Tehnologija, ki smo jo razvili
v Jelovici ob uporabi najboljšega lesa zagotavlja najnižje vrednosti toplotne
prehodnosti oken. Tako boste pozimi uživali v toplem domu ob manjši porabi
energije, poleti pa bodo vaša okna zadržala močne sončne žarke.

HARMONIJA LESA V VASEM DOMU

4

OKOLJSKI IZDE

LEK LETA 200

Vizija prihodnosti.
Ideje so vir našega razvoja. Tehnološka dovršenost je način
oblikovanja. Naš cilj je ustvarjanje koncepta življenja, ki temelji
na udobju in energijski varčnosti.

Posebnosti okna:
•
•
•
•

Profil je sestavljen iz termo moralov AIROTHERM
z zračnimi komorami, ki zagotavljajo najvišje vrednosti toplotne izolativnosti.
Okno je izdelano na okolju prijazen način.
Okno Jelovision je prejemnik nagrade za okoljski izdelek leta 2009
in nagrade Evropska zvezda.
Okno je primerno za nizkoenergijske hiše.

Komu je okno namenjeno?
Lastnikom nizkoenergijskih hiš ter ekološko ozaveščenim z občutkom za dizajn in inovativnost.
Vsem, ki želijo svoj dom odlično zvočno in toplotno izolirati in tako obenem varčevati z energijo.
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STEKLO
steklo 4-14-4-14-4 s toplim robom
toplotna prehodnost stekla Ug = 0,6 W/m2K
toplotna prehodnost enokrilnega okna Uw = 0,83 W/m2K

2x ODKAPNI PROFIL
serijsko vgrajen odkapni profil na okenskem krilu in serijsko
vgrajen termo odkapni profil na spodnjem delu okenskega
okvirja

LES
na voljo v lesu smreke

TOPLI ROB
serijsko vgrajen distančnik s toplim robom, ki izboljšuje
toplotne karakteristike

KLJUKA VKLJUČENA V CENO
standardna oprema okna je kljuka (pololiva) Brest v eni izmed
treh barv: siva (F9), rjava (F4) ali bela (ral 9016)

LESENI PROFILI
leseni profili krila in okvirja debeline 78 mm
iz dolžinsko nespojenega lesa

POVRŠINSKA OBDELAVA
leseni deli okna so površinsko končno obdelani s premazi na
vodni osnovi po veljavni barvni karti Jelovice

ZRAČNE KOMORE
zračne komore izboljšujejo toplotno izolativnost okna (v
okvirju in krilu)

2x TESNILO
serijsko sta v okno vgrajeni dve tesnili s trajno elastičnimi
lastnostmi

OKOVJE
okensko okovje je ROTO NT v srebrni barvi izbor okovja
je odvisen od načina odpiranja, velikosti okna ter njegove
izvedbe
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Zvezda med okni.
Jelostar je energijsko varčno okno, ki ga odlikuje skladje
sodobnega dizajna in bogate tradicije oblikovanja oken za
zagotovljeno udobje bivanja in prihranek energije.

Posebnosti okna:
•
•
•
•

Energijsko varčno okno s trojno zasteklitvijo in odlično toplotno izolativnostjo.
Odlična konstrukcijska trdnost in zagotovljena trajnost okna.
Bogata izbira izolacijskih, varnostnih in dekorativnih stekel ter patentiranega prezračevalnega
sistema AIRACE Jelovica.
Primerno za nizkoenergijske hiše.

Komu je okno namenjeno?
Okno smo oblikovali za osebe, ki prisegajo na les in naravne materiale ter želijo v svoj bivalni
prostor vgraditi sodobna energijsko varčna okna ter s tem zmanjšati porabo energije.
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STEKLO
steklo 4-14-4-14-4 s toplim robom
toplotna prehodnost stekla Ug = 0,6 W/m2K
toplotna prehodnost enokrilnega okna Uw = 0,94 W/m2K

2x ODKAPNI PROFIL
serijsko vgrajen odkapni profil na okenskem krilu
in serijsko vgrajen odkapni profil na spodnjem delu
okenskega okvirja

LES
na voljo v drevesni vrsti:
smreka, macesen, hrast

TOPLI ROB
serijsko vgrajen distančnik s toplim robom,
ki izboljšuje toplotne karakteristike okna

KLJUKA VKLJUČENA V CENO
standardna oprema okna je kljuka (pololiva) Brest v eni izmed
treh barv: siva (F9), rjava (F4) ali bela (ral 9016)

LESENI PROFILI
leseni profili krila in okvirja debeline 78 mm
iz dolžinsko nespojenega lesa

2x TESNILO
serijsko sta v okno vgrajeni dve tesnili
s trajno elastičnimi lastnostmi

POVRŠINSKA OBDELAVA
leseni deli okna so površinsko končno obdelani
s premazi na vodni osnovi po veljavni barvni karti Jelovice

OKOVJE
okensko okovje je ROTO NT v srebrni barvi
izbor okovja je odvisen od načina odpiranja, velikosti okna
ter njegove izvedbe
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Udobje in toplina.
Okno Jeloterm predstavlja enostavno rešitev za zaščito
vašega doma pred neugodnimi klimatskimi vplivi in višjo
kakovost bivanja.

Posebnosti okna:
•
•
•
•

Standardno okno Jelovica, namenjeno tako novogradnjam kot obnovam.
Enostavna rešitev za vsakogar, ki si želi doseči višjo kakovost bivanja v prostoru.
Možne so različne barvne kombinacije in tipi lesa, dodatki okovja in prezračevanja
(AIRACE Jelovica).
Priporočljivo tako za novogradnjo kot tudi obnovo.

Komu je okno namenjeno?
Okno je idealna izbira za vse tiste, ki prisegajo na les in naravne materiale ter dajejo prednost
preprostim rešitvam za doseganje maksimalnega udobja v bivalnem prostoru.
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STEKLO
steklo 4-16-4
toplotna prehodnost stekla Ug = 1,1 W/m2K
toplotna prehodnost enokrilnega okna Uw = 1,4 W/m2K
Opcija: V primeru vgradne stekla Ug = 1,0 W/m2K
in toplega roba, dosežemo toplotno prehodnost
enokrilnega okna Uw = 1,3 W/m2K

2x ODKAPNI PROFIL
serijsko vgrajen odkapni profil na okenskem krilu
in serijsko vgrajen odkapni profil na spodnjem delu
okenskega okvirja

LES
na voljo v drevesni vrsti:
smreka, macesen, meranti, hrast

KLJUKA VKLJUČENA V CENO
standardna oprema okna je kljuka (pololiva) Brest v eni
izmed treh barv. Siva (F9), rjava (F4) ali bela (ral 9016)

LESENI PROFILI
leseni profili krila in okvirja debeline 68 mm
iz dolžinsko nespojenega lesa

2x TESNILO
serijsko sta v okno vgrajeni dve tesnili
s trajno elastičnimi lastnostmi

POVRŠINSKA OBDELAVA
leseni deli okna so površinsko končno obdelani
s premazi na vodni osnovi po veljavni barvni karti Jelovice

OKOVJE
okensko okovje je ROTO Compact v srebrni barvi
izbor okovja je odvisen od načina odpiranja, velikosti okna
ter njegove izvedbe
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Tehnološka dovršenost
elementov narave.
Jelotech združuje vse prednosti lesa z elementi sodobnega
oblikovanja oken.

Posebnosti okna:
•
•
•
•

Okno je narejeno iz dolžinsko spojenega lesa smreke.
Možne so različne barvne kombinacije.
Enostavno rokovanje z izdelkom.
Priporočljivo je za novogradnje in obnove.

Komu je okno namenjeno?
Je idealna rešitev za tiste, ki vidijo v lesu in naravnih materialih prednost. Svoj bivalni prostor želijo
opremiti z enostavnimi elementi, ki obenem vnašajo toplino in domačnost.
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STEKLO
steklo 4-16-4
toplotna prehodnost stekla Ug= 1,1 W/m2K
toplotna prehodnost enokrilnega okna Uw= 1,4 W/m2K
Opcija: V primeru vgradne stekla Ug = 1,0 W/m2K
in toplega roba, dosežemo toplotno prehodnost enokrilnega
okna Uw = 1,3 W/m2K

LES
na voljo v drevesni vrsti: smreka
dolžinsko spojeni vidni deli okna

ODKAPNI PROFIL
serijsko vgrajeni odkapni profil na
spodnjem delu okenskega okvirja

1x TESNILO
vgrajeno tesnilo z trajno elastičnimi lastnostmi

LESENI PROFILI
leseni profili krila in okvirja debeline 68 mm

POVRŠINSKA OBDELAVA
leseni deli okna so površinsko končno obdelani
s premazi na vodni osnovi po veljavni barvni karti Jelovice

KLJUKA VKLJUČENA V CENO
standardna oprema okna je kljuka (pololiva) Brest v eni izmed
treh barv. Siva (F9), rjava (F4) ali bela (ral 9016)

OKOVJE
okensko okovje je ROTO Compact v srebrni barvi,
izbor okovja je odvisen od načina odpiranja, velikosti okna
ter njegove izvedbe
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Svoboden duh narave.
Okno Jelobasic je bilo oblikovano ob upoštevanju prednosti lesa
ter individualnosti doma. Končna barva oken je
prepuščena domišljiji, okusu in kreativnosti uporabnika.

Posebnosti okna:
•
•
•
•

Okno nudi svobodo izbire barv, ki jih želite uporabiti za svoj dom.
Narejeno iz dolžinsko spojenega lesa smreke.
Kljub enostavni zasnovi nudi vse prednosti lesenega okna.
Kakovostno okno dostopno vsakemu kupcu.

Komu je okno namenjeno?
Okno smo oblikovali za vse, ki cenite les in želite oknom dodati svojo osebno noto.
Izrazite svojo kreativnost in okna prebarvajte s svojo najljubšo barvo.
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STEKLO
steklo 4-16-4
toplotna prehodnost stekla Ug= 1,1 W/m2K
toplotna prehodnost enokrilnega okna Uw= 1,4 W/m2K
Opcija: V primeru vgradne stekla Ug = 1,0 W/m2K
in toplega roba, dosežemo toplotno prehodnost enokrilnega
okna Uw = 1,3 W/m2K

LES
na voljo v drevesni vrsti: smreka
dolžinsko spojeni vidni deli okna

ODKAPNI PROFIL
serijsko vgrajeni odkapni profil na
spodnjem delu okenskega okvirja

1x TESNILO
vgrajeno tesnilo z trajno elastičnimi lastnostmi

LESENI PROFILI
leseni profili krila in okvirja debeline 68 mm

POVRŠINSKA OBDELAVA
leseni deli okna so površinsko obdelani
z osnovnim premazom – impregnacijo

KLJUKA
kljuka (pololiva) po izbiri kupca ob doplačilu

OKOVJE
okensko okovje je ROTO Compact v srebrni barvi,
izbor okovja je odvisen od načina odpiranja,
velikosti okna ter njegove izvedbe

14

Zivite s stilom.
Jelostil je sodobno okno tradicionalnega videza, ki v hišo ali
stanovanje vnese pridih domačnosti. Okno odlikuje skladje
prihodnosti in preteklosti, sodobne tehnologije in tradicije.

Posebnosti okna:
•
•
•
•

Okno Jelostil bo v vaš dom vneslo pridih domačnosti in rustikalnega dizajna.
Možne so različne kombinacije barv in dodatkov.
Stilno okno je možno prilagajati zahtevam in arhitekturnim značilnostim objekta.
Je idealna rešitev za obnovo spomeniško zaščitenih objektov ter starejših hiš.

Komu je okno namenjeno?
Jelostil je idealna rešitev za menjavo dotrajanih oken v starejših objektih ali pa ohranitev
tradicionalnega videza. Priporočljivo je tako za tiste, ki so navdih našli v rustikalnem slogu, kot tudi
tiste, ki si želite v svoj dom vnesti razkošje staro-meščanskega stila življenja
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PROFILIRANA LETEV
stilni profiliran rob na notranji zasteklitveni letvici in notranjem
robu okenskega okvirja

STEKLO
steklo 4-16-4
toplotna prehodnost stekla Ug= 1,1 W/m2K
toplotna prehodnost enokrilnega okna Uw= 1,4 W/m2K
Opcija: V primeru vgradne stekla Ug = 1,0 W/m2K
in toplega roba, dosežemo toplotno prehodnost enokrilnega
okna Uw = 1,3 W/m2K

LES
na voljo v drevesni vrsti:
smreka, hrast, macesen, meranti

1x ODKAPNI PROFIL
čez serijsko vgrajen odkapni profil na okenskem
okvirju je dodan stilni lesen odkapni profil

2x TESNILO
serijsko sta v okno vgrajeni dve tesnili
s trajno elastičnimi lastnostmi

LESENI PROFILI
leseni profili krila in okvirja debeline 68 mm
iz dolžinsko nespojenega lesa

POVRŠINSKA OBDELAVA
leseni deli okna so površinsko končno obdelani
s premazi na vodni osnovi po veljavni barvni karti Jelovice

PO NAROČILU
možnost stilnih nalepljenih križev
možnost »kapitlov«

KLJUKA VKLJUČENA V CENO
standardna oprema okna je kljuka (pololiva) Brest
v eni izmed treh barv. Siva (F9), rjava (F4) ali bela (ral 9016)

OKOVJE
okensko okovje je ROTO Compact v srebrni barvi
izbor okovja je odvisen od načina odpiranja, velikosti okna
ter njegove izvedbe

16

17

IZBERITE UDOBJE IN OBSTOJNOST . IZBERITE OKNA V
KOMBINACIJI LES – ALUMINIJ.
Z ustvarjanjem novih linij oken Jelovica si prizadevamo za sooblikovanje
razvojnih trendov na področju energijsko varčnega stavbnega pohištva.
Z izbiro oken v kombinaciji lesa in aluminija boste vaš dom odlično
toplotno izolirali, obenem pa bodo okna z zunanje strani zaščitena pred
neugodnimi vremenskimi vplivi.

ZAKAJ IZBRATI OKNO V KOMBINACIJI LES – ALUMINIJ?
Les je živ material in je kot tak dovzeten za vplive okolja. Okno izdelano
v kombinaciji lesa in aluminija nudi vse prednosti obeh materialov:
•
•

Les je material, ki ponuja najboljšo toplotno izolativnost in
bivalno udobje
Aluminij na zunanji strani okna zaščiti lesene površine pred
neugodnimi vremenskimi vplivi, obenem pa okno oplemeniti
s sodobnim videzom.

OKNO KOT SODOBEN ARHITEKTURNI ELEMENT
Okna sovpadajo s sodobnimi trendi gradnje objektov. Z aluminijasto
masko na zunanji strani lahko okno povsem prilagodite arhitekturni
zasnovi objekta, obenem pa barvni odtenek lesa izberete v skladu
z notranjo opremo. Aluminijasta maska na zunanji strani ščiti les pred
neugodnimi vremenskimi vplivi in tako oknu poveča funkcionalno
in estetsko trajnost.

POPOLNO UDOBJE LESA IN
OBSTOJNOST ALUMINIJA
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Okno nove generacije.
Okno je zasnovano in oblikovano v skladu s sodobnimi
arhitekturnimi smernicami, ki gredo po poti iskanja skladja
med moderno tehnološko družbo ter uporabe naravnih
materialov za doseganje višje kakovosti bivanja.

Posebnosti okna:
•
•
•
•
•

Odlična konstrukcijska trdnost in zagotovljena trajnost okna
Leseno okno visoke kakovosti, dodatno oplemeniteno z eleganco aluminija
Odlične izolativne lastnosti troslojne zasteklitve in okvirja
Sodobno oblikovanje z možnostjo dodatka patentiranega prezračevalnega sistema
AIRACE Jelovica
Primerno za nizkoenergijske hiše

Komu je okno namenjeno?
Okno je oblikovano v skladu z najsodobnejšimi arhitekturnimi koncepti. Primerno je tako za
energijsko varčno individualno gradnjo kot tudi za poslovne objekte. Okno nove generacije
dopolnjuje sodobne gradbene elemente, obenem pa nudi toplino in prijeten videz lesa.
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STEKLO
steklo 4-14-4-14-4 s toplim robom
toplotna prehodnost stekla Ug = 0,6 W/m2K
toplotna prehodnost enokrilnega okna Uw = 0,94 W/m2K

ALU MASKA
integrirana aluminijasta maska na zunanji strani okna

LES
na voljo v drevesni vrsti:
smreka, hrast, macesen

ODKAPNI PROFIL
omogoča enostavno in kvalitetno vgradnjo okenske police

KLJUKA VKLJUČENA V CENO
standardna oprema okna je pololiva Brest
v eni izmed treh barv. Siva (F9), rjava (F4) ali bela (ral 9016)

TOPLI ROB
serijsko vgrajen distančnik s toplim robom,
ki izboljšuje toplotne karakteristike

LESENI PROFILI
leseni profili krila in okvirja debeline 78 mm
skupna debelina lesenega profila
in aluminijaste maske je 94,5 mm

POVRŠINSKA OBDELAVA
leseni deli okna so površinsko obdelani s premazi
na vodni osnovi po veljavni barvni karti Jelovice
za aluminijasto masko na zunanjem delu okna
nudimo zelo širok spekter barv

2x TESNILO
serijsko sta v okno vgrajeni dve tesnili
s trajno elastičnimi lastnostmi

OKOVJE
okensko okovje je ROTO NT v srebrni barvi
izbor okovja je odvisen od načina odpiranja, velikosti okna
ter njegove izvedbe izvedbe
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Toplina in trpeznost v enem.
V notranjosti toplo in prijetno, navzven robustno in trpežno. Okno
Jeloterm wood Premium 8500 v ambient vnaša toplino lesa, na zunanji
strani pa mu ne pridejo do živega ne sneg, ne dež, ne sonce.

Posebnosti okna:
•
•
•
•
•

Odlična konstrukcijska trdnost in zagotovljena trajnost
Leseno okno oplemeniteno z aluminijasto masko za zaščito pred vremenskimi vplivi.
Standardno okno Jelovica, dodatno zaščiteno z aluminijasto masko.
Enostavna rešitev za vsakogar, ki si želi doseči višjo kakovost bivanja v prostoru.
Priporočljivo za novogradnjo ali obnovo tako individualnih kot tudi poslovnih objektov.

Komu je okno namenjeno?
Dizajn okna sovpada s sodobnimi arhitekturnimi trendi. Okna bodo oplemenitila vsako sodobno
gradnjo, tako individualne hiše kot poslovne ali stanovanjske objekte.
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STEKLO
steklo 4-16-4
toplotna prehodnost stekla Ug = 1,1 W/m2K
toplotna prehodnost enokrilnega okna Uw = 1,4 W/m2K
Opcija: V primeru vgradne stekla Ug = 1,0 W/m2K
in toplega roba, dosežemo toplotno prehodnost enokrilnega
okna Uw = 1,3 W/m2K

ALU MASKA
integrirana aluminijasta maska na zunanji strani okna

LES
na voljo v drevesni vrsti:
smreka, macesen, meranti, hrast

ODKAPNI PROFIL
za enostavno in kvalitetno vgradnjo okenske police

KLJUKA VKLJUČENA V CENO
standardna oprema okna je pololiva Brest
v eni izmed treh barv. Siva (F9), rjava (F4) ali bela (ral 9016)

TOPLI ROB
serijsko vgrajen distančnik s toplim robom,
ki izboljšuje toplotne karakteristike

LESENI PROFILI
leseni profili krila in okvirja debeline 68 mm
skupna debelina lesenega profila
in aluminijaste maske je 84,5 mm

POVRŠINSKA OBDELAVA
leseni deli okna so površinsko obdelani z premazi na vodni
osnovi po veljavni barvni karti Jelovice
za aluminijasto masko na zunanjem delu okna nudimo zelo
širok spekter barv

2x TESNILO
serijsko sta v okno vgrajeni dve tesnili
s trajno elastičnimi lastnostmi

OKOVJE
okensko okovje je ROTO Compact v srebrni barvi
izbor okovja je odvisen od načina odpiranja, velikosti okna
ter njegove izvedbe
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Poleg odlične toplotne izolativnosti lesa, človeku in okolju prijaznih premaznih
sistemov ter izdelave »po meri«, panoramske stene Jelovica odlikujeta sodobna
in inovativna konstrukcija ter kakovostno okovje. Panoramska stena omogoča
izkoristek pozitivnih učinkov svetlobe, ki vpliva na naše dobro počutje.

Posebnosti okna:
•
•

Panoramske stene izdelujemo iz lesa smreke,
merantija, hrasta ali macesna
Jeloslide in drsna stena sta možna v izvedbi
les – aluminij

Jeloslide – dvižno drsna izvedba
Primerna je predvsem za večje javne objekte. Vse
pogosteje pa se uporablja tudi za vgradnjo v hiše in
stanovanja.

Drsna stena – nagibno drsna izvedba
Omogoča širok prehod na zunanji prostor. Primerna je
tudi za zasteklitev teras ali balkonov.

PATIO stena – harmonika izvedba
Omogoča zložljiv sistem odpiranja, pri čemer se odpre
skoraj celotna širina elementa. Patio stena nudi tudi
prezpragovno izvedbo
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Lazurni in pokrivni premazni sistemi, ki jih uporabljamo v Jelovici, zagotavljajo dolgotrajno
funkcionalnost oken, obenem pa so človeku in okolju prijazni. Les oplemenitijo z izrednim
estetskim učinkom.

SMREKA - JELKA

LS1

LS2

PS8

TS1

LS3

LS4

LS5

PS1

PS2

PS5

LM3

LM4

PM1

PM2

PM5

PM8

MERANTI

LM1

LM2

MACESEN

HRAST

LL1

LL2

LL3

LL4

LL5

LH1

LH2

RAL 9016 MAT

RAL 8028 MAT

SILVA 03

SILVA 05

ROSSA 01

VERDA 05

DOUGLAS 1

DOUGLAS 2

DOUGLAS 3

GOLDEN OAK

KIRSCH 1

KIRSCH 2

MAHAGONI 1

WENGE

AZZURA 01

AZZURA 05

BIANCA 03

ELOXIRANO C 32

ELOXIRANO C 33

ELOXIRANO C 34

ELOXIRANO EV1

NERA 03

SILVA 01

TERRA 01

TERRA 02

TERRA 03

TERRA 05

TERRA 07

ANTICO
DUNKELGRAU

ANTICO GRUN

ANTICO HELLGRAU

ANTICO WEISS

ANTICO HELLGRAU

ANTICO WEISS

GS PD ALPHA

GS PD BETA

GS PD GAMMA

GS PD DELTA

GS PD ETA

GS PD ZETA

GS PD EPSILON

GS PED 1

GS PED 2

GS PED 3

GS PED 4

ALU
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JELOVICA – ze od 1905
Razvoj predelave lesa se je v naših krajih pričel že okrog leta 1350 in
do 1900 je bilo v okolici sedanje Jelovice kar 144 žagarskih obratov.
Tradicija podjetja sega v začetek dvajsetega stoletja, ko se na področju
Jelovice začne razvijati mizarska dejavnost. Bogastvo regije z naravnimi
viri in vztrajnost tedanjih obrtnikov ponudita pogoje za razcvet proizvodnje
stavbnega pohištva in hiš. Tako se iz nekdanjih mizarskih mojstrov oblikuje
družba inovativnih, zagnanih in visoko usposobljenih strokovnjakov.

1905

podjetje se prvič vpiše v trgovinski register in tako se začne pisati
zgodovina Jelovice

1920

razmah žagarske proizvodnje na Dolenčevem in Heinricherjevem
obratu

1946

Heinricherjevo in Dolenčevo podjetje se priključi Gorenjskemu
gozdnemu gospodarstvu

1955

z združitvijo lesnega gospodarstva na področju današnjega
podjetja se ustanovi medzadružni lesni kombinat Jelovica Škofja
Loka

1989

Jelovica prejme zlato medaljo za kakovost

1994

podjetje prejme »Zlati znak slovenske kakovosti

1996

Jelovica postane delniška družba. Isto leto prejme certifikat
sistema kakovosti ISO 9001

1997

Znak kakovosti v graditeljstvu za energetsko učinkovito okno
Jeloterm

2003

Znak kakovosti v graditeljstvu za storitev montaže stavbnega
pohištva

2004

Jelovica prvi prejemnik nagrade »Evropska zvezda« za
najsodobnejše okno Jeloterm les – aluminij.

2009

Jelovica dobitnik nagrade za »Evropsko zvezdo« za okno Jelostar
in priznanje za »okolju prijazen izdelek« za okno Jelovision.

Naši temelji slonijo na bogati tradiciji, obenem pa smo s pogledom
usmerjeni v prihodnost. Prizadevamo si za trajnostni razvoj podjetja in
soustvarjanje koncepta življenja, ki temelji na udobju, energijski varčnosti
in spoštovanju okolja.
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Priznana kakovost
Jelovica velja za vodilnega slovenskega proizvajalca energijsko
varčnega stavbnega pohištva in hiš. V 100-letni tradiciji smo
proizvedli že preko tri milijone oken, ki opremljajo domove
v 35 državah po vsem svetu.

Izvedba termografskih meritev
Jelovica svojim strankam zagotavlja celostno storitev, od izmere, svetovanja, vgradnje, odvoza starih oken do poprodajnih
aktivnosti. Odslej strankam nudimo tudi izvedbo termografskih meritev, na podlagi katerih se ugotavljajo pomananjkljivosti
celotnega ovoja objekta.

Rezultati termografskih meritev:
• Merjenje toplotnih izgub (netesnih mest obstoječih oken)
• Iskanje toplotnih mostov in vlažnih mest
• Ugotavljanje kvalitete izolacijskih materialov

Sodobna montaza oken
V Jelovici se vsa montaža stavbnega pohištva izvaja po sistemu RAL, ki zagotavlja dolgoročne prihranke pri ogrevanju.
Pri sistemu RAL gre za tesnjenje v treh ravninah, ki je sestavljeno iz notranje paroneprepustne ovire (zapore), sredinske
toplotne in zvočne izolacije ter zunanje paroprepustne ravnine.
Sodobni materiali, ki jih uporabljamo v Jelovici omogočajo montažo oken tudi v vremensko neugodnih pogojih. Okna
montiramo v vseh letnih časih ob zagotavljanju enake kakovosti izvedbe.
V Jelovici strankam zagotavljamo celostno storitev, ki obsega vse aktivnosti, od svetovanja, izmere, demontaže odsluženih
oken, menjavo starih oken z novimi, oziroma montažo novega okna pri novogradnji. Naše stranke so pri menjavi staro za
novo lahko popolnoma brez skrbi, saj poskrbimo tudi za ekološko spravilo odsluženih oken.

Tehnicne lastnosti oken JELOVICA
LESENA OKNA

Linija
oken
Smreka

Jelovision
wood
7800

Jelostar
wood
7800

Jeloterm
wood
6800

Jelotech
wood
6800

Jelobasic
wood
6800

Jelostil
wood
6800

Jelostar
wood
premium
9500

Jeloterm
wood
premium
8500

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

Macesen
Vrsta lesa

LES/ALU
OKNA

Hrast
Meranti
Dolžinsko
spojen les

Število komor

PVC OKNA - OKNA IZ
UMETNIH MAS
Jeloplast
ideal
8000

Jeloplast
ideal
6000

8

6

Tehnika lepljenja stekel

•

4-16-4
Zasteklitev

4-14-4-14-4

•

•

•

•

•

•

Ug (v W/m2K)

0,60

0,60

1,10

1,10

1,10

1,10

0,60

1,10

0,60

0,70

1,10

1,10

Uw (v W/m2K)

0,83

0,94

1,40

1,40

1,40

1,40

0,94

1,40

0,80

0,90

1,30

1,50

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

70 mm

•

80 mm

•

85 mm

•

1
2

•

•

•
•

Roto Compact S
Roto NT

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Površinska
obdelava

Standardna
barva

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

Termo deljiv odkapni profil
Lesena pokrivna odkapna letev
Aluminijast zaščitni okvir
(PVC okna - opcija)

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

bela

2

•

•

Možnost dekorja
Število
odkapnih
profilov

•

•

Samo temeljni
premaz
Končni premaz
po barvni karti
Jelovice

•
•

•

G.U.
Pololiva v ceni

NOVO

•

3

Okovje

5

•
•

•

68 mm

Število tesnil

5

•
•

Jelotrend
imperial
3000

•

4-12-4-12-4

78 mm
Debelina
profila

Jeloplast
ideal
4000

•

4-16-4-16-4
Toplotna
prehodnost*
(enokrilno
okno)

Jeloplast
ideal
5000

ALU
OKNA

•
•

•

•

•

•

samo pri
klasični
izvedbi

•

•

•

•

•
•
•

•

•

PRODAJNO STORITVENI CENTRI JELOVICA
ŠKOFJA LOKA - Kidričeva 58
T: 04/5113 418 ali 310 ali 374
F: 04/513 27 61
E: info@jelovica.si

NOVO MESTO - Seidlova cesta 25a
T/F: 07/332 34 44
M: 031 227 580
E: trgovina.novo.mesto@jelovica.si

LJUBLJANA - Kajuhova 32d
T: 01/541 22 55
M: 051/637 096
F: 01/541 22 55
E: trgovina.ljubljana@jelovica.si

KOPER - Ankaranska 5
T.:05/631 10 60
F: 05/631 10 61
M: 051/324 755
E: info@portal-koper.si

CELJE - Mariborska 91
T: 03/541 30 50
F: 03/541 30 49
M: 041/209 549
E: trgovina.celje@jelovica.si

MARIBOR - Cesta v Rošpoh 24, Kamnica pri Mariboru
T: 02/420 27 31
F: 02/420 27 32
E: trgovina.maribor@jelovica.si

MURSKA SOBOTA - Markišavska 24
T.: 02/522 19 21
F: 02/522 19 25
M: 031/818 675
E: trgovina.murska.sobota@jelovica.si

BREŽICE - Trdinova 1
T/F: 07/496 29 26
M: 041/633 929
E: trgovina.brezice@jelovica.si

Jelovica d.d.
Kidričeva cesta 58, 4220 ©kofja Loka
T: 04/511 30 00 | F: 04/513 27 61 | E: info@jelovica.si
www.jelovica.si

