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

Brezplačno svetovanje
Skupaj z vami pripravimo optimalen 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.

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

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

Obdelava
okenskega
okvirja
Obdelava špalet
in okenskih polic.

Kakovostna
vgradnja oken
Certificirana RAL
montaža ali klasična
montaža..

Odvoz starih oken
Obstoječa okna demontiramo, odpeljemo in
poskrbimo za ekološko
uničenje.

PB
3

Les. Nič na svetu ne prežema našega življenja s takšno toplino in popolnostjo kot
les. Greje nas. Varuje. Včasih nam je streha nad glavo, drugič postelja pod nami.
Omogoča nam varen korak, topel obrok in najlepše zvoke inštrumentov. Les nas
poveže z mostovi in zaščiti pred mrazom. Tudi zato je človek od vselej med vsemi
čudesi narave najbolj navezan ravno na les. In tudi zato je les že več kot sto let
središče naše in vaše zgodbe.
Že od leta 1905 živimo z lesom in se ponašamo s tradicijo razvoja in oblikovanja
energijsko varčnega stavbnega pohištva in hiš. Danes gresta vsako okno in vrata
skozi tehnološko dovršen in skrbno nadzorovan proizvodni proces, ki zagotavlja
doseganje najvišjih zahtev po energijski varčnosti, trajnosti in kakovosti bivanja.
Naši temelji slonijo na bogati tradiciji, obenem pa smo s spoštovanjem do okolja
usmerjeni v prihodnost.

Les je dom.
Les je tudi Jelovica.
Že od 1905.
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Les. Izberite življenje.

TRAJNOSTEN

ENERGETSKO VARČEN
Les je naraven material z izjemno izolacijsko
sposobnostjo in prinaša prihranke pri stroških
ogrevanja in hlajenja.
Izguba temperature se meri z Uw indeksom.

ZDRAV

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

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

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

Plastična okna prostor neprodušno zaprejo
in ustvarjajo vlago v prostoru.

Indeks Uw ≤ 0,8 W/m2K je merilo za najkakovostnejša
PASIVNA OKNA.
Pri oknih slabe kakovosti lahko izgubimo
tudi do 40 % energije.

EKOLOŠKI
Čista proizvodnja z manjšo porabo energije
in izpustov CO2 v primerjavi s plastičnimi okni.
Les lahko recikliramo in ponovno uporabimo.

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

Ves les za naše izdelke je slovenskega izvora. Les je
biorazgradljiv. Pri naročilu staro za novo poskrbimo
za ekološko spravilo odsluženih oken.
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Izbiramo z znanjem. Izberemo s srcem.
Odločitev za okna, vrata in druge izdelke Jelovice ni le odločitev vašega srca.
Argumenti za odločitev so tudi praktično prepričljivi.

UW≤0,8

Material

Zasteklitev

Energetska učinkovitost

les ali les+aluminij

troslojna ali dvoslojna

čim nižji Uw indeks

Energetska učinkovitost se meri z Uw indeksom
izgube temperature. Nižji indeks Uw pomeni manjšo
toplotno prehodnost okna in večjo varčnost okna.
Različni modeli oken Jelovica; Jeloterm, Ekoterm,
Jelostar, Ekostar in Pasiv spadajo v višjo in najvišjo
skupino energijsko varčnih oken.
Okna Jelopasiv Premium z Uw < 0,8 W/m2K iz
prodajne linije Pasiv imajo najvišjo oznako energetske in trajnostne kvalitete “jelko s temno zeleno
zvezdo”.

Toplotna prehodnost okna, ki jo označimo z indeksom Uw, nam pove, koliko toplote (w) prepusti okno
na m2 površine. Pri izbiri oken je ključnega pomena
tudi faktor toplotne prehodnosti stekla Ug. Nižji faktor
Ug 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.
Poleg izbora troslojne ali dvoslojne zasteklitve lahko
izberete tudi zvočno-izolativna, varnostna in ornamentna stekla.
KAKOVOST STEKEL • Pasivna okna z visokoizolacijsko trislojno zasteklitvijo dosegajo najvišje energetske standarde.

Uw ≤ 0,8 W/m2K Pasiv
Energijsko
varčna okna
Jelovica

Uw ≤ 0,9 W/m2K Jelostar in Ekostar
Uw ≤ 1,1 W/m2K Ekoterm
Uw ≤ 1,3 W/m2K Jeloterm

Energijsko
potratna
okna

Uw ≤ 2,5 W/m2K Okna leta 1980
Uw ≤ 3,5 W/m2K Okna leta 1956
Uw ≤ 4,5 W/m2K Okna leta 1937

LES • Osnova lesenega okna je najpogosteje les
smreke, saj ima slednji najboljše toplotno izolativne
karakteristike. Glede na barvne zahteve pa se lahko
odločate tudi med macesnovim ali hrastovim lesom.
LES + ALUMINIJ • Okna v kombinaciji lesa in alu
maske na zunanji strani, ki les dodatno ščiti pred vremenskimi pogoji, praktično ne potrebujejo dodatnega vzdrževanja.
BARVE • Izberite barvo iz barvne karte Jelovice ali
naročite drugo poljubno barvo.
LAK, IMPREGNACIJA • Vsa okna so impregnirana in
lakirana z lakom na vodni osnovi. Laki, ki jih uporabljamo v Jelovici, so okolju in zdravju prijazni.

Okna izbiramo glede na klimatske pogoje. Okna hiše na Primorskem bo kriterijem po Uw energetski učinkovitosti
zadostila tudi v energetsko nižjih skupinah.

Kakovost in trajnost
trdna konstrukcija

Okna Jelovica so sestavljena z zarezno-kotno vezjo,
ki je izredno močna in zagotavlja izjemno statično
stabilnost naših oken. Zarezno-kotni vezi daje trdnost
velika površina lepljenja, vez pa podaljšuje življenjsko
dobo okna.
Pogostost naknadnega vzdrževanja je odvisna
od izpostavljenosti okna soncu ali vlagi.

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.

Kakovostna vgradnja
RAL ali klasična vgradnja

Vgradnja je pomemben dejavnik pri zagotavljanju
deklariranih lastnosti oken. V Jelovici 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. Z notranje in
zunanje strani lahko reže tudi zakrijemo z zaključnimi
letvami ali obdelamo z mavčno - kartonskimi
ploščami.

Celostna storitev

od svetovanja do vzdrževanja
V Jelovici vam nudimo še vrsto dodatnih storitev, ki
vam pomagajo pred odločitvijo za nakup, ali po nakupu — za trajno zadovoljstvo.
SVETOVANJE • Stopite v stik z nami in naši prodajni
svetovalci vam bodo pomagali pri izbiri oken za vaš
dom.
IZMERE • Pred naročilom izvedemo natančno in
strokovno izmero odprtin.
DEMONTAŽA IN ODVOZ STARIH OKEN • Pri zamenjavi starih oken se okenski okvirji izrežejo. Odvoz
vključuje njihovo ekološko uničenje.
OBDELAVA ŠPALET • Obdelava škatle oz. obdelava dveh strani špalete zajema dobavo materiala,
montažo podkonstrukcije in grobo kitanje.
IZBIRA SENČIL • Poleg nakupa oken vam nudimo
širok izbor različnih senčil, ki vam jih seveda tudi
vgradimo.
POLICE • Police lahko izberete iz široke palete
materialov, barv in izvedb.
KLJUKE • Izbirate lahko med širokim naborom vrhunskih kljuk in drugega okovja.
SERVIS • Naročite redni servis ali vzdrževalni paket oken. Servis nudimo tudi po poteku garancijske
dobe.
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Okna

3 > Ekoterm
4 > Jeloterm

Jeloterm Premium
ZASTEKLITEV
dvojna zasteklitev 4-16-4
LESEN PROFIL + ALU MASKA
85 mm
MATERIAL
smreka, macesen, hrast
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 1,1 W/m2K, Uw = 1,3 W/m2K

UW≤1,3

Jelotech
ZASTEKLITEV
dvojna zasteklitev 4-16-4
LESEN PROFIL
68 mm
MATERIAL
smreka
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 1,1 W/m2K, Uw = 1,3 W/m2K

UW≤1,3

Jeloterm
ZASTEKLITEV
dvojna zasteklitev 4-16-4
LESEN PROFIL
68 mm
MATERIAL
smreka, macesen, hrast
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 1,1 W/m2K, Uw = 1,3 W/m2K

Ekolight Premium
ZASTEKLITEV
dvojna zasteklitev 4-16-4
LESEN PROFIL + ALU MASKA
85 mm
MATERIAL
smreka, macesen
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 1,0 W/m2K, Uw = 1,2 W/m2K

UW≤1,2

Ekolight
ZASTEKLITEV
dvojna zasteklitev 4-16-4
LESEN PROFIL
68 mm
MATERIAL
smreka, macesen
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 1,0 W/m2K, Uw = 1,2 W/m2K

UW≤1,1

Ekoterm
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev 4-10-4-10-4
LESEN PROFIL
68 mm
MATERIAL
smreka
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,8 W/m2K, Uw = 1,1 W/m2K

1 > Ekostar & Pasiv
2 > Jelostar

Ekostar Premium
Jelostar Premium

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

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

LESEN PROFIL + ALU MASKA
95 mm

LESEN PROFIL + ALU MASKA
95 mm

MATERIAL
smreka, macesen

MATERIAL
smreka, macesen, hrast

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 0,88 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
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ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 0,88 W/m2K

UW≤0,9

UW≤0,8

UW≤0,9

Ekostar
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 = 0,88 W/m2K

Jelostil
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev 4-14-4-14-4
LESEN PROFIL
78 mm
MATERIAL
smreka, macesen, hrast
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 0,88 W/m2K

ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev 4-14-4-14-4
LESEN PROFIL
78 mm
MATERIAL
smreka, macesen
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 0,88 W/m2K

Jelopasiv
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev 4-18-4-18-4
LESEN PROFIL
110 mm
MATERIAL
smreka
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 0,73 W/m2K

Uw ≤ 0,8 W/m2K Pasiv
Uw ≤ 0,9 W/m2K Jelostar & Ekostar
Uw ≤ 1,1 W/m2K Ekoterm
Uw ≤ 1,3 W/m2K Jeloterm
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4 > Jeloterm

UW≤1,3

Jelotech

Jelotech
ZASTEKLITEV
dvojna zasteklitev 4-16-4
LESEN PROFIL
68 mm
MATERIAL
smreka
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 1,1 W/m2K, Uw = 1,3 W/m2K

• Okno je izdelano iz dolžinsko spojenega
lesa.
• Na voljo v lesu smreke.
• Vgrajen en odkapni profil in dve tesnili.
• Okno priporočamo tistim, ki prisegate
na les, obenem pa želite cenovno
ugodno rešitev.

Jeloterm
Premium
ZASTEKLITEV
dvojna zasteklitev 4-16-4
LESEN PROFIL + ALU MASKA
85 mm
MATERIAL
smreka, macesen, hrast
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 1,1 W/m2K, Uw = 1,3 W/m2K

Jeloterm
& Jeloterm Premium
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UW≤1,3

• Okno je izdelano iz dolžinsko
nespojenega lesa – ni vidnih spojev.
• Na voljo v lesu smreke, macesna in hrasta.
• Vgrajeni dve tesnili in odkapna profila
na lesenem okenskem krilu in okvirju.
• Alu maska na les-alu oknu.
• Enostavna in cenovno ugodna rešitev
za zagotavljanje energijske varčnosti.

Jeloterm
ZASTEKLITEV
dvojna zasteklitev 4-16-4
LESEN PROFIL
68 mm
MATERIAL
smreka, macesen, hrast
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 1,1 W/m2K, Uw = 1,3 W/m2K
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3 > Ekoterm

Ekolight
Premium
ZASTEKLITEV
dvojna zasteklitev 4-16-4
LESEN PROFIL + ALU MASKA
85 mm
MATERIAL
smreka, macesen
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 1,0 W/m2K, Uw = 1,2 W/m2K

Ekolight
& Ekolight Premium
UW≤1,2

Ekolight
ZASTEKLITEV
dvojna zasteklitev 4-16-4
LESEN PROFIL
68 mm
MATERIAL
smreka, macesen
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 1,0 W/m2K, Uw = 1,2 W/m2K

• Okno je izdelano iz dolžinsko
nespojenega lesa – ni vidnih spojev.
• Na voljo v lesu smreke in macesna.
• Konstrukcijsko lažje od primerljivega
troslojnega okna.
• Dvoslojno steklo s toplim robom
prispeva k izboljšani toplotni
izolativnosti okna.
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UW≤1,1

Ekoterm
• Okno izdelano iz dolžinsko spojenega
lesa.
• Na voljo v lesu smreke.
• Troslojna zasteklitev izboljša izolativne
karakteristike.
• Vgrajeni dve tesnili in odkapna profila
na okenskem krilu in okvirju.

Ekoterm
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev 4-10-4-10-4
LESEN PROFIL
68 mm
MATERIAL
smreka
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,8 W/m2K, Uw = 1,1 W/m2K
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2 > Jelostar

Jelostar
Premium
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev 4-14-4-14-4
LESEN PROFIL + ALU MASKA
95 mm
MATERIAL
smreka, macesen, hrast
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 0,88 W/m2K

Jelostar
& Jelostar Premium
• Okno je izdelano iz dolžinsko
nespojenega lesa – ni vidnih spojev.
• Na voljo v lesu smreke, macesna
in hrasta.
• Troslojna zasteklitev s širšim profilom
in medstekelnim prostorom izboljša
izolativne karakteristike okna.
• Vgrajeni dve tesnili in odkapna
profila na lesenem okenskem krilu
in okvirju. Alu maska na les-alu oknu.
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UW≤0,9

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 = 0,88 W/m2K
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UW≤0,9

Stilno okno z lesenimi križi
Jelostil je sodobno okno tradicionalnega
videza, ki v hišo ali stanovanje vnese pridih
domačnosti in topline. Okno zaznamuje preplet prihodnosti in preteklosti, skladje
sodobne tehnologije in tradicije.
• Okno Jelostil je idealna rešitev za obnovo
spomeniško zaščitenih objektov ter
starejših hiš.
• Priporočljivo je tako za tiste, ki ste navdih
našli v rustikalnem slogu, kot tudi tiste, ki
si želite v svoj dom vnesti razkošje staromeščanskega in aristokratskega stila
življenja.

Jelostil
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev 4-14-4-14-4
LESEN PROFIL
78 mm
MATERIAL
smreka, macesen, hrast
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 0,88 W/m2K
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UW≤0,9
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Ekostar Premium TREND
• Okno Ekostar Premium TREND je sodobna
izvedba okna z ravnimi linijami. Izvedba
TREND predstavlja odlično kombinacijo
plemenitega lesa, toplotnoizolativnega
stekla in zaščitnega aluminija.
• Okno ima sodobne ravne linije tako na
notranji kot tudi na zunanji strani okna.

Ekostar Premium TREND
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev 4-14-4-14-4
LESEN PROFIL + ALU MASKA
95 mm
MATERIAL
smreka, macesen
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 0,88 W/m2K

1 > Ekostar & Pasiv

Ekostar
Premium
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev 4-14-4-14-4
LESEN PROFIL + ALU MASKA
95 mm
MATERIAL
smreka, macesen
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 0,88 W/m2K

Ekostar
& Ekostar Premium

UW≤o,9

Ekostar
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev 4-14-4-14-4
LESEN PROFIL
78 mm
MATERIAL
smreka, macesen
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 0,88W/m2K

• Energijsko varčna okna s trojno
zasteklitvijo, ki jih odlikujejo eko
tehnološke rešitve in sodoben dizajn
ravnih linij.
• Okna Ekostar so izdelana iz dolžinsko
nespojenega lesa.

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
& Jelopasiv Premium
22

• Najboljša toplotna izolacija.
• Pasivno okno je namenjeno energijsko
samozadostnim in nizkoenergijskim
hišam in objektom.
• Visokoizolacijski okvir in steklo prispevata
k doseganju najboljših toplotnih
karakteristik.

UW≤0,8

Jelopasiv
ZASTEKLITEV
trojna zasteklitev 4-18-4-18-4
LESEN PROFIL
110 mm
MATERIAL
smreka
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 0,73 W/m2K
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Panoramske stene

PB
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#wedesignhomes

PANORAMSKE STENE

V sodobne objekte vgrajujemo vedno več velikih steklenih sten. Panoramske stene so postale nepogrešljiv stavbni element, ki povezuje
notranji ambient z okolico oz. naravo na zunanji strani objekta. Panoramske stene Jelovica odlikujeta tehnološko dovršena konstrukcija in
kakovostno okovje. Sistem zasteklitve in konstrukcijske rešitve sten zagotavljajo, da je prostor pozimi zavarovan pred mrazom, poleti pa v
notranjost ne pronica vročina. Razvoj tehnologije omogoča vedno večje razpone zasteklitev in enostaven prehod iz notranjosti v zunanjost objekta. Izbiramo med sodobnimi dvižno drsnimi stenami, nagibno drsnimi stenami in zložljivimi harmonika stenami.

DVIŽNO DRSNO STENO

odlikuje eleganten prehod preko nizkega praga in enostavno rokovanje. Velike dimenzije in različni sestavi omogočajo prehod velike
količine svetlobe.

NAGIBNO DRSNE STENE

ne zavzemajo dodatnega prostora in nam omogočajo prezračevanje v »kip« izvedbi krila.

HARMONIKA DRSNA STENA

omogoča zaradi načina odpiranja največjo širino prehoda. Krila po sistemu harmonike zgibno zlagamo v levo in/ali desno smer notranjosti.
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Vrata

Futura Modern

Futura Modern
Vrata lahko izberete v pokrivni barvi,
smreki, hrastu in macesnu.
Tipska izvedba brez zasteklitvenega okvirja
na zunanji strani vrat.

FM 300

Slike vrat so simbolične.

FM 302

FM 301
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FM 303

FM 304

FM 305

FM 306

FM 307

FM 308
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Futura Trend

Futura Trend
Vrata lahko izberete v pokrivni barvi,
smreki, hrastu in macesnu.

FT 207

Tipska izvedba z lesenimi zasteklitvenimi
okvirji. Izberete lahko tudi inox okvir na
zunanji strani vrat.
Slike vrat so simbolične.

FT 211

FT 214

FT 200

FT 201

FT 202

FT 203
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FT 204

FT 205

FT 206

FT 208

FT 209

FT 210

FT 212

FT 213

Futura Premium

Futura Premium
Les-alu vhodna vrata Futura Premium
združujejo vse prednosti lesa in aluminija.
Aluminijasta maska na zunanji strani varuje
vrata pred škodljivimi vremenskimi vplivi in
jim podarja sodoben videz.

FP 507

Vrata lahko izberete v pokrivni barvi,
smreki, hrastu in macesnu - notranja stran.
Slike vrat so simbolične.

FP 506

FP 501
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FP 503

FP 504

FP 505

FP 502
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Futura Classic

Futura Classic
Lesena vhodna vrata Futura Classic so
visoko kakovostna vrata tradicionalnih
oblik. Vrata lahko izberete v pokrivni barvi,
smreki, hrastu in macesnu.

FC 102

Tipska izvedba z lesenimi zasteklitvenimi
okvirji in polnili z izolacijsko sredico. Furnir
poteka vertikalno.
Slike vrat so simbolične.

FC 103

FC 109

FC 105

36
37

FC 100

FC 101

FC 104

FC 106

FC 107

FC 108

FC 110

FC 111

Futura Elegance

Futura Elegance
Lesena vhodna vrata Futura Elegance na
edinstven način združujejo les in steklo.
Vhodna vrata so oblikovana v skladu z
modernim minimalizmom ravnih linij.
Posebna izvedba vhodnih vrat zagotavlja
eleganten videz vhoda v vaš dom.

FE 400

Slike vrat so simbolične.

FE 401

FE 402

PB
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IZRAZITE SVOJ OSEBNI STIL.
IZBERITE SVOJA VRATA JELOVICA.
Z vrati Jelovica boste domu ali poslovnemu prostoru dodali osebno noto. Vrata, ki jih ustvarjamo v Jelovici, so izdelana po recepturi dolgoletne tradicije in poznavanja naravnih zakonitosti lesa. VHODNA VRATA JELOVICA so tisti element, ki hišo ali stanovanje označi z vašim
življenjskim slogom. Raznolikost dizajnov, izvedb, barv in vrst lesa bodo poskrbeli, da bodo vrata v skladu z arhitekturnim konceptom hiše,
stanovanja ali poslovnega prostora.

Izberite svojo.

Barve.
Sodobna tehnologija, ki jo uporabljamo pri
izdelavi lesenih oken, zagotavlja najvišjo
kakovost oken, ki ne zahtevajo obsežnega
vzdrževanja, brušenja in barvanja kot nekoč.
Poleg vizualne funkcije je najpomembnejša
naloga površinske obdelave dolgotrajna
zaščita lesa pred vremenskimi vplivi in ostalimi škodljivimi dejavniki. S pravilno obdelavo in zaščito lesene površine zavarujemo in
poudarimo naravno lepoto lesa.
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Pri transparentni površinski obdelavi običajno
spremenimo naravno barvo lesa v imitacijo
plemenitih lesov, kot so npr. oreh, tik, mahagonij, tekstura lesa pa še vedno ostane vidna.
Pigmenti, ki se nahajajo v premaznih sistemih,
ščitijo sam premaz in les pred UV žarki.
Pri pokrivnem sistemu je prekrita tako tekstura kot tudi naravna barva površine lesa. Poleg
standardnih pokrivnih barv po barvni karti
Jelovice je na razpolago celotna paleta barv
po RAL lestvici, NCS karti, izdelamo tudi barve
po vzorcu.

Lesena okna, ki imajo na zunaji strani integrirano aluminijsto masko, omogočajo optimalno
kombinacijo ugodja ter topline v prostoru in
maksimalne zaščite okna pred vremenskimi
vplivi. Na voljo je široka paleta barv aluminija,
alu mask v RAL barvah, antico izvedbah, kovinskih barvah.
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