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HIŠA JELOVICA

Individualen pristop h gradnji
Jelovica je v svoji petinpetdesetletni
tradiciji zgradila že 12.000 hiš. Velik obseg
referenčnih projektov in širok spekter
tipologij zgrajenih hiš sta vzvoda visoke
kakovosti, znanja in izkušenj, ki vsako
hišo Jelovica opremijo z garancijo na
zadovoljstvo. Način pristopa k vsakemu
posameznemu projektu temelji na
upoštevanju individualnosti želja in potreb
stranke. Individualen pristop je vsekakor
prednost, ki Jelovico loči od ostalih
ponudnikov serijskih energijsko varčnih
objektov. Hiše Jelovica, katerih večino
podjetje izvozi na zahtevno nemško,
švicarsko in italijansko tržišče, uživajo
vedno večji ugled in zaupanje, ki se kaže
tudi v zahtevnih in ambicioznih projektih
gradnje nizkoenergijskih objektov, ki jih
podjetje čedalje uspešneje pridobiva.
Celoten sistem zasnove in izvedbe
projekta temelji na ideji, da se hiša ustvarja
iz želja in potreb strank. Prednost novega
koncepta gradnje energijsko varčnih hiš
Jelovica je v tem, da se je podjetje oddaljilo
od osnovnega modela gradnje tipskih hiš.
Vsaka stranka je deležna celostne storitve,
ki obsega vse aktivnosti, ključne za
oblikovanje hiše po meri. Velik poudarek
podjetje namenja predvsem dejstvu, da
sanjske hiše ni možno ustvariti mimo
tesnega sodelovanja celotne strokovne
ekipe s stranko.
Jelovica uspešno sodeluje z domačimi
in tujimi arhitekti iz dežel kot so Italija,
Avstrija, Švica, Nemčija in Turčija, kar
dokazuje fleksibilnost načina dela in
raznolikost v modeliranju in gradnji hiš.
Koncept energijsko varčne moderne hiše,
ki so ga razvili v podjetju Jelovica v osnovi
temelji na standardih pasivne hiše, vendar
je slednji podrejen aktivnemu načinu
življenja, torej sodobnemu človeku, ki
se z načinom bivanja in življenja ne želi
prilagajati svoji hiši, temveč je osredotočen
na svoje želje in potrebe. Z oblikovanjem
novega načina dela in preoblikovanja
celotne infrastrukture, v kateri osrednjo
os predstavlja individualnost, se podjetje
diferencira od ponudnikov tipskih hiš in
si tako pridobiva pomembno prednost
pri uresničevanju idej arhitektov in želja
posameznikov.
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