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Sodobna proizvodnja oken 
omogoča večjo prilagodljivost, 
boljšo izrabo virov in energije.  

Razvoj novih oken sledi zahtevam po energijski varčnosti 
in potrebam sodobne družbe. Tradicijo povezujemo z 
najnovejšimi tehnološkimi in oblikovalskimi smernicami.

Prihodnost 
se začenja zdaj!



Jelovica je ena prvih zelenih družb v regiji. 
Odgovornost do narave in človeka je pri 
nas prisotna v vseh segmentih poslovanja.





Leseno - aluminijasta okna so nadgradnja lesenih oken. Združujejo prednosti lesa, naravnega materiala, ki v 
notranjost prinaša domačnost, prijeten otip in toplino, in trajnega aluminija kot odpornega zaščitnega 
plašča. 

Aluminijasta maska na zunanji strani oknu podarja sodoben videz, nudi zaščito pred različnimi vremenskimi 
vplivi in še podaljša dolgo življenjsko dobo okna. 

Na izbiro je široka paleta barv lesa in še širši izbor barv aluminija - od belih, svetlih do temnih, kovinskih in 
imitacij lesa.

Izbiramo lahko med različnimi oblikami aluminijaste obloge, različnih debelin in detajlov obdelave lesenega 
dela okna - od standardnih izvedb les-alu okna do izvedb z modernimi minimalističnimi ravnimi linijami.





Lesena in les-alu okna Jelovica zadostujejo 
strogim pogojem za vgradnjo v najnovejše 
samozadostne aktivne hiše Jelovica.



Sodobna lesena okna so najpogosteje izdelana iz smrekovega 
lesa, ki ima najboljše toplotno izolativne karakteristike. 
Odločite se lahko za macesnov ali hrastov les, najnovejša okna 
pa ponujajo tudi kombinacijo dveh drevesnih vrst.

Lesena okna Jelovica ponujajo rešitev za vse, ki prisegate na les 
in želite v svoj dom vgraditi sodobna energijsko varčna lesena 
okna, ki poskrbijo za ugodno bivalno klimo v vseh letnih časih.

Okolju prijazni premazi, izdelani na vodni osnovi, lesenemu 
oknu nudijo dolgotrajno zaščito, zato je vzdrževanje današnjih 
lesenih oken bistveno manj zahtevno kot včasih. 

V Jelovici izdelujemo okna iz profilov različnih debelin. Vanje 
vgrajujemo dvoslojna ali troslojna stekla, ki v kombinaciji z 
lesenim okvirjem zagotavljajo odlične toplotne karakteristike 
in poskrbijo za čim manjše toplotne izgube. Izbirate lahko med 
standardnimi ali modernejšimi izvedbami oken.



V Jelovici vam ponujamo celostno storitev. 
Za strokovno montažo smo prejeli Znak 
kakovosti v graditeljstvu.





Les je obnovljiv naravni 
material, ki soustvarja 
pogoje za zdravo bivanje.

Za proizvodnjo lesenih 
oken  je porabljene manj 
energije in izpustov CO

2
.

Odlične izolacijske sposob-
nosti lesenih oken zagotav-
ljajo prihranke energije. 

Leseno pasivno hišo Leska s 330 m2 
bivalne površine krasijo naša najboljša 
les-alu okna Jelopasiv Premium.



Prihodnost 
se začenja zdaj!
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Jelovica d.o.o.
PSC Jelovica Ško�a Loka
Kidričeva 58, 4220 Ško�a Loka
T: 04 511 3374, M: 051 301 679
E: trgovina.sko�a.loka@jelovica.si

Slovenijales trgovina d.o.o.
PSC Jelovica Ljubljana BTC
Dvorana 3, 1000 Ljubljana
T: 01 541 2255, M: 051 343 948
E: trgovina.ljubljana@jelovica.si

Slovenijales trgovina d.o.o.
PSC Jelovica Kranj
Bleiweisova 30, 4000 Kranj
T: 04 252 1111, M: 051 688 394
E: trgovina.kranj@jelovica.si

Slovenijales trgovina d.o.o.
PSC Jelovica Nova Gorica
Industrijska c. 4c, 5000 Nova Gorica
T: 05 309 3351, M: 051 639 517
E: trgovina.nova.gorica@jelovica.si

Slovenijales trgovina d.o.o.
PSC Jelovica Novo mesto
Seidlova 25a, 8000 Novo mesto
T: 07 332 3444, M: 031 227 580
E: trgovina.novo.mesto@jelovica.si

Slovenijales trgovina d.o.o.
Hobby center Hoče
Miklavška cesta 55, 2311 Hoče
T: 02 420 2731, M: 041 599 139
E: trgovina.maribor@jelovica.si

Slovenijales trgovina d.o.o.
Hobby center Murska Sobota
Markišavska 9, 9000 M. Sobota
T: 02 522 1921, M: 031 818 675
E: trgovina.murska.sobota@jelovica.si

Trgovina Jelover 
Korošec Veronika s.p.
Mariborska 91, 3000 Celje
T: 03 541 3050, M: 041 209 549
E: trgovina.celje@jelovica.si
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