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Brezplačno svetovanje
Skupaj z vami pripravimo opti-
malen izbor oken in vrat za vaš 
dom.

Izdelava oken 
po meri
Vaša okna so unikat,  
ki ga izdelamo po vaši meri.  
Vsako okno obdelajo 
spretne roke naših mojstrov.

Odvoz starih oken
Obstoječa okna demon-
tiramo, odpeljemo in 
poskrbimo za ekološko 
uničenje.

Kakovostna 
vgradnja oken
Certificirana RAL 
montaža ali klasična 
montaža..

Obdelava  
okenskega 
okvirja
Obdelava špalet  
in okenskih polic.

Širok izbor 
dodatkov
Preverite našo 
ponudbo polic, senčil 
in kljuk.

Vzdrževanje
Naročite servis oken 
na domu. Redno 
vzdrževanje oken 
zagotavlja njihovo 
trajnost.

Izmere na domu
Izmero lahko naročite v salonih 
Jelovica po vsej Sloveniji.



Les. Izberite življenje.

ENERGETSKO 
VARČEN

Les je naraven material 
z izjemno izolacijsko 
sposobnostjo in prinaša 
prihranke pri stroških 
ogrevanja in hlajenja.

Pri oknih slabe kakovosti 
lahko izgubimo tudi do 
40 % energije.

ZDRAV

Les je živ material, ki diha 
in soustvarja pogoje za 
zdravo bivanje, saj uravnava 
relativno vlažnost v prostoru 
in ni elektrostatičen.

Plastična okna prostor 
neprodušno zaprejo in ust-
varjajo vlago v prostoru.

TRAJNOSTEN

Izdelki iz lesa imajo dolgo življenjsko dobo, 
pogosto z leti še pridobivajo na kakovosti.

Aluminijasta obloga na zunanji st-
rani okno dodatno zaščiti, zato dodatno 
vzdrževanje ni potrebno. Življenjska doba 
okna pa se podaljša. 

POŽARNO VAREN

V nasprotju s prepričanjem les 
ponuja celo večjo odpornost 
proti ognju kot beton, saj zo-
gleneli deli lesa delujejo kot 
naravni ščit. V primeru požara 
les ne oddaja strupenih plinov, 
lesena okna ostanejo dalj časa 
konstrukcijsko stabilna.

EKOLOŠKI

Čista proizvodnja z manjšo porabo energi-
je in izpustov CO

2
 v primerjavi s plastičnimi 

okni. Les lahko recikliramo in ponovno 
uporabimo.

Smrekov les za naše izdelke je sloven-
skega izvora. Les je biorazgradljiv. Pri 
naročilu staro za novo poskrbimo za 
ekološko spravilo odsluženih oken.



Jeloterm
ZASTEKLITEV
dvojna zasteklitev 4-16-4

LESEN PROFIL 
68 mm

MATERIAL 
smreka

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 1,1 W/m2K, Uw = 1,2 W/m2K

Jeloterm+

ZASTEKLITEV
dvojna zasteklitev 4-16-4

LESEN PROFIL 
68 mm

MATERIAL 
smreka, macesen, hrast

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 1,1 W/m2K, Uw = 1,2  W/m2K

Jeloterm Premium
ZASTEKLITEV
dvojna zasteklitev 4-16-4

LESEN PROFIL + ALU MASKA 
88 mm

MATERIAL 
smreka

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 1,1 W/m2K, Uw = 1,2 W/m2K

UW≤0,9

UW≤1,2

3 > Jeloterm

Jeloterm+  Premium
ZASTEKLITEV
dvojna zasteklitev 4-16-4

LESEN PROFIL + ALU MASKA 
88 mm

MATERIAL 
smreka, macesen, hrast

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 1,1 W/m2K, Uw = 1,2  W/m2K

Ekolight Premium
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev 4-14-4-14-4

LESEN PROFIL + ALU MASKA 
88 mm   

MATERIAL 
smreka

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 0,9 W/m2K

Uw ≤ 0,8 W/m2K Jelopasiv

Uw ≤ 0,9 W/m2K Jelostar

Uw = 0,9 W/m2K Ekolight

Uw ≤ 1,2 W/m2K Jeloterm

Jelostar
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev 4-14-4-14-4

LESEN PROFIL 
78 mm

MATERIAL 
smreka

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 0,86 W/m2K

Jelofuture
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev 4ESG-18-4ESG-18-4

LESEN PROFIL + ALU MASKA 
114 mm

MATERIAL 
hrast, smreka

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,5 W/m2K, Uw = 0,66 W/m2K

Jelopasiv+ Premium
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev  4-18-4-18-4

LESEN PROFIL + ALU MASKA 
112 mm

MATERIAL 
smreka

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,5 W/m2K, Uw = 0,75 W/m2K

Jelopasiv+

ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev  4-18-4-18-4

LESEN PROFIL 
92 mm

MATERIAL 
smreka, macesen, hrast

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,5 W/m2K, Uw = 0,76 W/m2K

2 > Jelostar
1 > Jelopasiv

Jelostar Premium
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev  4-14-4-14-4

LESEN PROFIL + ALU MASKA 
98 mm

MATERIAL 
smreka

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw 

= 0,87 W/m2K

Jelostar+  Premium
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev  4-14-4-14-4

LESEN PROFIL + ALU MASKA 
98 mm

MATERIAL 
smreka, macesen, hrast

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw 

= 0,87 W/m2K

Jelostar+

ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev  4-14-4-14-4

LESEN PROFIL 
78 mm

MATERIAL 
smreka, macesen, hrast

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 0,86 W/m2K

INOVATIVNOST
Energijsko varčne montažne hiše, 
okna in vrata Jelovica odlikuje skladje 
sodobnih dizajnov in revolucionarnih 
tehnoloških rešitev.

SODOBNOST
V Jelovici ustvarjamo sodoben, svež in 
z naravo povezan življenjski slog. Naše 
hiše in stavbno pohištvo odlikuje di-
zajn v razponu od najsodobnejših do 
klasičnih oz. tradicionalnih oblik.

ENERGIJSKA VARČNOST
Inovativne tehnološke rešitve na 
področju energijske varčnosti so v 
Jelovici realnost, ki ponujajo odgovor 
zahtevam v prihodnosti.

NARAVNO
Uporabljamo naravne, človeku in 
okolju prijazne materiale in premazne 
sisteme. Hiše, okna in vrata Jelovica so 
izdelana iz lesa, ki je naraven material 
s številnimi pozitivnimi lastnostmi.

UW≤0,7

UW≤0,9

UW≤0,8



Izbiramo z znanjem. Izberemo s srcem.

Energetska učinkovitost
čim nižji Uw indeks

Energetska učinkovitost se meri z U
w
 indeksom 

izgube temperature. Nižji indeks U
w
 pomeni manjšo 

toplotno prehodnost okna in večjo varčnost okna. 
Različni modeli oken Jelovica; Jeloterm, Jelostar in 
Jelopasiv, spadajo v višjo in najvišjo skupino energi-
jsko varčnih oken.

Okna izbiramo glede na klimatske po-
goje. Okna hiš na Primorskem bodo kri-
terijem po U

w
 energetski učinkovitosti  

zadostila tudi v energetsko nižjih skupi-
nah.

Uw ≤ 0,8 W/m2K Jelopasiv

Uw ≤ 0,9 W/m2K Jelostar

Uw = 0,9 W/m2K Ekolight

Uw ≤ 1,2 W/m2K Jeloterm

Uw ≤ 3,5 W/m2K Okna leta 1956

Uw ≤ 4,5 W/m2K Okna leta 1937

Uw ≤ 2,5 W/m2K Okna leta 1980

Energijsko 
varčna okna

Jelovica

Energijsko
potratna

okna

Odločitev za okna, vrata in druge izdelke Jelovice  ni le odločitev vašega srca. 
Argumenti za odločitev so tudi praktično prepričljivi.

Zasteklitev
troslojna ali dvoslojna

Pri izbiri oken je ključnega pomena tudi faktor top-
lotne prehodnosti stekla U

g
. Nižji faktor U

g
 pomeni 

višjo toplotno izolativnost okna.  Izolacijska stekla, ki 
jih vgrajujemo v okna Jelovica, so sestavljena iz stekel 
z nizkoemisijskim nanosom. Medstekelni prostor je 
polnjen s plinom, ki ovira prehod toplote.
 
KAKOVOST STEKEL • Pasivna okna z visokoizolaci-
jsko troslojno zasteklitvijo dosegajo najvišje energet-
ske standarde.

UW≤0,8



Kakovostna vgradnja
RAL ali klasična vgradnja 

Vgradnja je pomemben dejavnik pri zago-
tavljanju deklariranih lastnosti oken. V Jelo-
vici okna vgrajujemo po sistemu RAL ali po 
klasičnem sistemu.

SISTEM RAL 
je najkakovostnejši način vgradnje z 
najtesnejšim prileganjem. Reže pri oknih 
zatesnimo z notranjo zrakotesno in parotesno 
oviro, sredinsko toplotno in zvočno izolacijo 
ter zunanjo paropropustno ravnino. Skupina 
Jelovica je za RAL montažo stavbnega pohištva 
prejela ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU.

KLASIČNA VGRADNJA
Ob vgradnji okna ali vrat v zidno odprtino se 
okvir privijači v zid ali slepi podboj z vijaki, režo 
se zapolni s poliuretansko maso in dodatno 
zatesni s tesnilno maso.

Garancija
zajamčena trajnost oken in vrat

Garancijska doba lesenih in les-alu oken je 5 let.
Za vhodna vrata in senčila garantiramo 2 leti.

Konstrukcijska trdnost in tehnološko dovršena 
proizvodnja lesenih oken in vrat zagotavljata 
dolgo življenjsko dobo.

Material
les ali les+aluminij 
LES • Osnova lesenega okna je najpogoste-
je les smreke, saj ima najboljše toplotno 
izolativne karakteristike. Izbirate lahko tudi 
med macesnovim in hrastovim lesom.

LES + ALUMINIJ • Aluminijasta maska na 
zunanji strani les dodatno ščiti pred vre-
menskimi pogoji. Okna praktično ne potre-
bujejo dodatnega vzdrževanja.

BARVE • Izberite barvo iz barvne karte 
Jelovica ali naročite drugo poljubno barvo.

LAK, IMPREGNACIJA • Vsa okna so impreg-
nirana in lakirana z lakom na vodni osnovi. 
Laki, ki jih uporabljamo v Jelovici, so okolju 
in zdravju prijazni.

Kakovost in trajnost
trdna konstrukcija 

Konstrukcijska trdnost in tehnološko dovršena 
proizvodnja lesenih oken in vrat zagotavljata 
dolgo življenjsko dobo.



JELOVICA  d.o.o.
Kidričeva cesta 58 
4220 Škofja Loka
T: 04 51 13 000
E: info@jelovica.si
www.jelovica-okna.si

Jelovica d.o.o.
PSC ŠKOFJA LOKA
Kidričeva cesta 58
T: (04) 511 33 74
M: (051) 301 679
E: trgovina.skofja.loka@jelovica.si 

Slovenijales trgovina d.o.o.
PSC LJUBLJANA
BTC - Hala 3
Francoska ulica 3
T: (01) 541 22 55
M: (051) 343 948
E: trgovina.ljubljana@jelovica.si

Slovenijales trgovina d.o.o. 
PSC KRANJ
Bleiweisova 30
T: (04) 252 11 11 
M: (051) 688 394
E: trgovina.kranj@jelovica.si

Slovenijales trgovina d.o.o. 
HOBBY CENTER MURSKA SOBOTA
Markišavska 9
T: (02) 522 19 21 
M: (031) 818 675
E: trgovina.murska.sobota@jelovica.si

Slovenijales trgovina d.o.o.
HOBBY CENTER HOČE
Miklavška cesta 55, Hoče
T: (02) 420 27 31 
M: (041) 599 139
E: trgovina.maribor@jelovica.si

Slovenijales trgovina d.o.o. 
PSC NOVO MESTO
Seidlova cesta 25a
T: (07) 332 34 44 
M: (031) 227 580 
E: trgovina.novo.mesto@jelovica.si

Slovenijales trgovina d.o.o. 
PSC NOVA GORICA
Industrijska cesta 4c
(Industrijska cona Kromberk)
T: (05) 309 33 51 
M: (051) 639 517
E: trgovina.nova.gorica@jelovica.si

Trgovina Jelover
CELJE
Mariborska 91
T: (03) 541 30 50 
M: (041) 209 549
E: trgovina.celje@jelovica. si
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