AKTIVNA HIŠA
JELOVICA
Aktivna hiša.
Znanje. Sanje. Življenje.

On-line ponudba
Izberite hišo iz široke ponudbe dizajnov

Pišite nam
info.hise@jelovica.si

Pokličite nas
080 23 23

in energijskih izvedb ter preverite okvirno
ceno hiše za izbrano fazo gradnje.

www.jelovica-hise.si
9. Jamčimo

1. Hiša po eni meri: vaši

Ustvarjamo že več kot sto let. Vsaj stoletje dolga
je tudi življenjska doba naših hiš. Poleg tega vam
za konstrukcijsko stabilnost hiše jamčimo 30 let.

Odločite se lahko za tipsko ali individualno hišo.
Ponudbo hiše prilagodimo vašim željam in finančnim
zmožnostim ter omejitvam gradnje na vaši parceli.

8. Financiramo

2. Svetujemo

Nudimo ugodne pakete financiranja
po subvencioniranih obrestnih merah.
Uredimo tudi vse potrebno za pridobitev
subvencije Eko sklada za nakup energijsko
varčne hiše.

Naša ekipa, sestavljena iz vrhunskih strokovnjakov
– svetovalcev, arhitektov, konstruktorjev, statikov in
gradbenih inženirjev – bo sodelovala z vami skozi
celoten proces, od ideje do vselitve.

Celostna storitev
7. Opremimo
Izberite hišo na ključ in prepustite ureditev
opreme izkušenim izvajalcem. Opravili
bomo zaključna obrtniška in inštalacijska
dela. Na vašo željo vam lahko, v sodelovanju
s partnerji, hišo tudi opremimo.

Izgradnja hiše, ki bo postala dom vaših spominov, ne
sme biti prepuščena naključju, zato zanjo vsak dan
skrbi več kot sto predanih in izkušenih strokovnjakov.
Zato tudi ni naključje, da bo vaša hiša Jelovica
vrhunska tehnološka mojstrovina.
Z vami na vsakem koraku.

3. Oblikujemo
V širokem naboru tipskih hiš Jelovica najdete
vse – od klasične dvokapnice do moderne hiše
ravnih linij. Lahko se odločite tudi za povsem
individualen idejni osnutek hiše. Ne glede na vašo
izbiro vam lahko pripravimo tudi predlog notranje
ureditve.

6. Postavimo

4. Projektiramo

Stoletje izkušenj ter preko 12 tisoč montažnih
hiš in večjih objektov sta zagotovilo za
kakovostno postavitev. Hiša bo postavljena
in pripravljena na zaključna dela v nekaj dneh.

Za vas izdelamo celotno projektno dokumentacijo
od idejne zasnove do projekta za gradbeno dovoljenje
in projekta izvedbenih del in jamčimo za strokovno
izvedbo.

5. Izdelamo po meri
Hiše Jelovica so izdelane iz skrbno izbranega certificiranega
lesa, ki je konstrukcijsko stabilen in trajen. Vsak konstrukcijski
element hiše je izdelan po meri, zato je vsaka hiša edinstvena.
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Toplina lesa za toplino doma.
To je Jelovica.
Z lesom smo eno.
Ko se ga dotaknemo, čutimo njegovo toplino.
Ko hodimo po njem, čutimo, da je naš korak mehak
in hkrati odločen. V njegovem objemu se počutimo
varno, pod lesenim stropom sanjamo najdrznejše
sanje. Njegova toplina nas pomirja, zdravi in bogati.
Les živi z nami. In mi živimo z njim.
Že več kot 100 let.
Že od 1905 z uspehom ustvarjamo zgodbo
o energijsko varčnem stavbnem pohištvu in hišah.
Začetki proizvodnje lesenih hiš Jelovica segajo v
leto 1942, ko smo izdelali in postavili prve tipske
montažne hiše.
Našo tehnološko dovršenost potrjujejo številni
mednarodni certifikati, ki jamčijo brezhibno kakovost,
energijsko varčnost in dolgotrajno zadovoljstvo
uporabnikov.

V naši dolgi zgodovini – sodimo med najstarejše
proizvajalce montažnih objektov v Evropi – smo
postavili prek 12 tisoč hiš po vsem svetu.

Aktivna hiša Jelovica
ŽIVI
skupaj z vami
USTVARJA
električno energijo
VARUJE
pred zunanjim hrupom
POVEZUJE
notranjost z zunanjostjo
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SHRANJUJE
toplotno energijo
SE PRILAGAJA
vašemu življenju
VEŽE C02,
kar prispeva k zmanjševanju
toplotne grede
GREJE
z obnovljivimi viri
energije
DIHA
les diha

Les.
Izberite življenje.

LES NUDI VISOKO KAKOVOST BIVANJA
Les "diha": Les je paropropusten, kar pomeni, da ima naravno
sposobnost sprejemanja in oddajanja vlage, in prispeva k nastanku
idealne mikroklime v bivalnem prostoru. Za razliko od lesa, beton in
PVC nimata difuznih lastnosti, zato nista zračna, temveč neprodušno
zapirata bivalni prostor.

Les je nedvomno najbolj ekološki gradbeni material.
Poleg tega, da nudi prijetno in zdravo bivalno okolje,
ga odlikujeta tudi izvrstna potresna in požarna varnost.
Če želite sebi in svoji družini ustvariti topel, energijsko
varčen in zdrav dom, izberite leseno hišo Jelovica.

Les uravnava vlažnost: Les samoregulira vlago v prostoru: vodo
prejema in oddaja ter tako ustvarja optimalno mikroklimo v bivalnem
prostoru. Z izbiro lesene hiše pridobite zdrav in kisika poln bivalni
prostor, kar je še posebej pomembno za osebe s težavami z dihali.

LES JE ENERGIJSKO VARČEN

Les je antialergijski: Les ima kot naraven material odlične
elektrostatične lastnosti. Ker se nikoli ne naelektri, ne privlači in ne
zadržuje mikroorganizmov, prahu, cvetnega prahu ipd. Tako v leseni
hiši nastane antialergijski bivalni prostor.

Les je naraven material z izjemno izolacijsko sposobnostjo in
omogoča izgradnjo hiše brez toplotnih mostov, kar zmanjšuje
stroške ogrevanja in hlajenja.
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Izgubo toplotne energije merimo s faktorjem toplotne prehodnosti U, ki nam pove, koliko toplote "uide" skozi površino veliko
1 m2 pri temperaturni razliki 1 K. Čim nižji je U, tem manjše so
toplotne izgube.
Indeks U ≤ 0,09 W/m2K je merilo za PASIVNO HIŠO najvišje
kakovosti, katere potreba po toploti za ogrevanje je manjša od
10 kWh/m2. Standard za pasivno gradnjo najlažje dosežemo prav
z leseno gradnjo.

LES JE POŽARNO VAREN
Med požarom les prenese večje obremenitve in popusti pozneje
kot jeklo in beton. Sposobnost lesa za prevajanje toplote je zelo
majhna, saj jo prevaja 300- do 400-krat počasneje kot jeklo. Na
njegovi površini se namreč ustvarja pooglenela plast, ki ga ščiti
pred gorenjem. Požarna odpornost posebne izvedbe zunanje
in notranje stene hiš Jelovica je kar devetdeset minut.

LES JE POTRESNO VAREN
Konstrukcija montažne hiše je približno štirikrat lažja in fleksibilnejša od zidane hiše, zato v potresu nanjo delujejo manjše sile.
Za razliko od betona, ki prenese le veliko tlačno silo, les poleg
tlačne prenese tudi vlečno in upogibno silo. Lesene hiše pokažejo
svoje odlike tudi na najbolj zahtevnih zemljiščih, saj jih je mogoče
prilagoditi krajinskim arhitekturnim značilnostim, ne da bi izgubile
na najvišjih varnostnih standardih.
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LES JE EKOLOŠKI
Za izdelavo lesnih izdelkov je, v primerjavi z izdelavo izdelkov
iz drugih materialov, kot so npr. aluminij, plastika, jeklo ali beton,
potrebno manj energije. En kubični meter lesnih izdelkov v
končnem izračunu zmanjša izpuste CO2 za dve toni. Les je tudi
najboljši toplotni izolator med gradbenimi materiali. Še drobna
zanimivost: leseni opaž debeline 2,5 cm po toplotni izolaciji
ustreza 11,4 cm debeli opeki.

Izberite prav.
Izberite Jelovico.

Energijsko varčna hiša

Inovativni materiali in rešitve

Hitrost postavitve in vselitve

Nižji indeks U za manjšo porabo energije Qnh

Hiše Jelovica so izdelane iz certificiranega lesa in drugih izbranih
materialov najvišje kakovosti.
LAMTOP
Konstrukcijska rešitev LAMTOP iz lesenih križno lepljenih
plošč je inovativen sistem gradnje montažnih hiš, ki omogoča
najboljšo povezanost celotnega objekta. Tako zagodovimo
najvišjo konstrukcijsko trdnost.
SONUS PLUS
Inovativni sistem zvočne izolacije SONUS PLUS zagotavlja visoko
zvočno izolirnost hiše, tako pred zunanjim hrupom, kot tudi med
prostori znotraj hiše.
BETONYP
Za oploščenje stenskih elementov uporabljamo kakovostne
cementno lesne plošče z izjemnimi lastnostmi, kot so: vodoodpornost, paropropustost, visoka požarna varnost, odlična
konstrukcijska trdnost in zvočna izolirnost. Ob tem ne vsebujejo
lepil, azbesta in formaldehida, kar zagotavlja zdravo bivanje v hiši.
Izkoristek podstrešja
Hiša Jelovica ima strešno konstrukcijo, ki omogoča izkoristek
podstrešnega pohodnega prostora. Dostop do podstrešja
zagotovimo s stropnimi poteznimi stopnicami.

Hišo postavimo v nekaj mesecih. Vaša hiša bo pretežno izdelana
že v tovarni, kjer izkušena in visoko usposobljena ekipa strokovnjakov izdela posamezne elemente v nadzorovanih pogojih.
Natančnost izdelave zagotavlja posebna CNC tehnologija.
Na gradbišču jo v pičlih štirih dneh le še sestavimo v čudovit
objekt. Pri naročilu hiše na ključ je vselitev možna v dveh ali
treh mesecih po začetku montaže.

Izgubo toplotne energije merimo s faktorjem toplotne prehodnosti, ki ga označujemo z U. U indeks pove, koliko toplote "uide"
skozi površino veliko 1 m2 pri temperaturni razliki 1 K. Manjša
vrednost U pomeni manjše toplotne izgube in s tem potrebe
po toplotni energiji za ogrevanje hiše.

Konstrukcijska trdnost in stabilnost
Les omogoča konstrukcijsko trdno in stabilno gradnjo brez
toplotnih mostov. Najvišji nivo trdnosti in stabilnosti hiš zagotavljamo s tehnološko dovršenimi konstrukcijami iz ploskovno
lepljenega lesa. S kombinacijo okvirne konstrukcije in križno
lepljenih lesenih plošč ustvarjamo energijsko varčne hiše
z največjo konstrukcijsko trdnostjo.

Preglednost investicije
V Jelovici zagotavljamo preglednost celotnega procesa gradnje
hiše z vnaprej znano višino investicije. Hitrost gradnje, dogovorjena fiksna cena in visoka kakovost naših objektov so zagotovilo
zadovoljstva.

Zagotovljena trajnost

Stoletna tradicija

Vrhunska izvedba in strokovnost

Skrbno izbrani materiali in premišljeni konstrukcijski sistemi
zagotavljajo uporabnost montažne hiše Jelovica za več generacij.
Montažne hiše, ki smo jih postavili pred več kot 70 leti, so še
vedno občudovanja vredni objekti. Do danes smo postavili
že preko 12 tisoč hiš in drugih objektov.

Jelovica se ponaša s stoletno tradicijo oblikovanja lesenih hiš,
oken in vrat. Naš zaščitni znak sta dovršenost in inovativnost.
Sedemdesetletne izkušnje na področju montažne gradnje,
stalen razvoj in spremljanje najnovejših trendov zagotavljajo
izdelavo montažnih hiš najvišje kakovosti.

Preizkušena kakovost

Finančna stabilnost

Kakovost hiš Jelovica je prepoznana doma in v svetu. Gradnjo
montažnih hiš, lesenih vrtcev, lesenih turističnih in stanovanjskih
objektov so nam zaupali zahtevni investitorji iz vse Evrope pa
tudi iz drugih delov sveta. Zavezani smo odličnosti, kar potrjujejo certifikati, priznanja za kakovost in številne nagrade, ki so jih
prejele naše hiše.

Gradnja hiše je življenjska odločitev, zato je pomembno,
da za izvedbo izberemo zanesljivega partnerja. Finančna
stabilnost, dolgoletna tradicija in vlaganje v razvoj so zagotovilo
za zadovoljstvo in zaupanje, ki nam ga izkazujejo kupci naših
hiš in večjih objektov. Jelovica spada v visok razred bonitetne
odličnosti - ocena A.

• Ekipa visoko izobraženih in strokovno usposobljenih
sodelavcev ob uporabi naprednih informacijskih tehnologij
in orodij nudi visoko natančnost izvedbe.
• Uporaba računalniško vodenih proizvodnih procesov (CNC)
za pripravo sestavnih delov konstrukcijskih elementov hiše
zagotavlja neprimerljivo natančnost izdelave in postavitve hiše.
• Lasten notranji nadzor kakovosti proizvodnje, kvalitete vgrajenih materialov, stavbnega pohištva in izdelanih elementov.
Lastna proizvodnja stavbnega pohištva.
• Nadzor proizvodnje in uporabe certificiranih materialov s strani
nemškega inštituta Otto Graf Stuttgart, avstrijskega HFA ter
ZAG Ljubljana.
• Nenehno izobraževanje zaposlenih in razvoj novih tehnoloških
načinov in izvedbenih rešitev, s katerimi se uvrščamo med
najnaprednejše proizvajalce lesenih hiš v Evropi.
• Izkušnje v izgradnji velikih in konstrukcijsko zahtevnih objektov.
• Smo ustvarjalci konstrukcijskih trendov na področju gradnje
energijsko varčnih hiš in večjih objektov.
• Partnerstvo z najboljšimi v stroki.
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Presežki se skrivajo
v inovativnih detajlih
Vrhunske rešitve za vrhunske
rezultate - BETONYP
Les je naravna surovina, ki že stoletja velja za okolju
in človeku prijazen gradbeni material. Les je zdrav,
okolju prijazen, požarno in potresno varen ter
konstrukcijsko trden in trajen gradbeni material.
V Jelovici uporabljamo certificirani les najvišje
kakovosti, ki zagotavlja trajnost in konstrukcijsko
trdnost vsakega objekta.

NOVO! Konstrukcijska rešitev LAMTOP
LAMTOP je inovativen sistem gradnje s križno lepljenimi lesenimi
ploščami, ki imajo enakomerne mehanske lastnosti. Sistem
omogoča gradnjo zelo zahtevnih, kompleksnih konstrukcijskih
oziroma arhitekturnih zasnov hiš in večjih objektov.

Dvosmerna nosilnost lesenih ploskovnih elementov povečuje
nosilnost, saj preprečuje pravokotno cepitev lesnih vlaken.
Obenem zagotavlja t. i. dimenzijsko stabilnost plošč, kar pomeni,
da je delovanje lesa (krčenje, nabrekanje …) praktično zanemarljivo.
Masivne križno lepljene lesene plošče imajo tudi izjemno veliko
požarno odpornost, ki presega požarno odpornost jeklenih in
armiranobetonskih elementov. Sposobnost lesa za prevajanje
toplote je zelo majhna, saj jo prevaja 300- do 400-krat počasneje
kot jeklo.
Prednosti gradnje s konstrukcijsko rešitvijo LAMTOP:
• sistem križnega lepljenja lesenih plošč zagotavlja statično
trdnost, dobre mehanske lastnosti in primerno toplotno izolacijo,
• zagotavlja neprimerljivo veliko požarno in potresno varnost,
• sistem LAMTOP omogoča gradnjo montažnih hiš in večnadstropnih stavb,
• proces obdelave in izgradnje je izjemno hiter,
• s površinsko obdelavo lahko ustvarimo videz zidane stavbe,
ob tem pa ohranimo zdravo bivalno okolje, ki ga ustvarja les,
• s svojo konstrukcijsko zasnovo sistem tudi v notranjosti
ne zmanjšuje funkcionalnosti prostora.
Sistem LAMTOP omogoča izjemno arhitekturno svobodo,
saj se lahko kombinira z jeklom, steklom in vsemi ostalimi
tradicionalnimi gradbenimi materiali.

Za zunanje stenske elemente naših hiš ter za notranje stenske
elemente SONUS PLUS in SONUS TOP uporabljamo cementno
lesne plošče BETONYP in BETONYP PLUS, ki so kakovosten
gradbeni material z izrednimi lastnostmi:
• so vodoodporne - ob morebitnih poplavah ne vpijajo vode
in posledično ohranijo svojo konstrukcijsko trdnost in stabilnost.
• so paropropustne - imajo sposobnost sprejemanja in oddajanja
vlage, oziroma »dihajo«.
• so negorljive in s tem prispevajo k visoki požarni varnosti
• zadržujejo toploto - zaradi visoke gostote omogočajo, da hiša
zelo dolgo obdrži ugodno bivalno klimo ter s tem nudi dobro
akumulacijo toplote.
• zagotavljajo odlično zvočno izolirnost
• ne vsebujejo azbesta in formaldehida
• so odporne proti plesnim.

Sonus - za najvišjo zaščito pred hrupom
Zvok oz. hrup ima zelo močan vpliv na naše počutje. Z razvojem
in izvedbo inovativnih tehnoloških rešitev, posebne konstrukcije
zunanjih in notranjih sten ter uporabo naravnih materialov
v načrtovanju hiš zagotavljamo odlično zvočno zaščito ter
hiše najvišje kakovosti in bivalnega udobja.
Hiše Jelovica sodijo med najboljše na tem področju. Osnovne
notranje stene zagotavljajo zvočno izolacijo nad 46 dB.
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Sonus Plus:
Z dodatno oblogo in povečano debelino zvočne izolacije
iz kamene volne na celotni površini notranjih sten smo povečali
zvočno izolirnost za kar 5dB na neverjetnih 51 dB. Obenem
preprečujemo neposredne prehode zvoka skozi steno tudi
s pazljivim načrtovanjem prebojev skozi steno ob vgradnji
elektro in strojnih instalacij.
Različne gostote cementno-lesnih in mavčno-kartonskih plošč
pomagajo dodatno dušiti zvok, zato z njihovim premišljenim
kombiniranjem še povečamo zvočno izolirnost.

Sonus Top:
Na zvočno izolativnost predelne stene vplivajo tudi bočni prenosi
zvoka ter prenosi zvoka preko talne in stropne plošče. Z vgradnjo
dodatnih izolacijskih materialov po obodu predelne stene, ki dušijo
prenos zvoka, preprečimo poslabšanje zvočne izolirnosti.

Z vami
od ideje do vselitve

Ideja, želja
velikost hiše
izbor dizajna
tloris
parcela

1. dan
Idejni osnutek hiše
arhitekt in drugi strokovnjaki
ponudba
pogodba

45. dan
15. dan
Gradbeno dovoljenje
Projektna dokumentacija
IDZ - idejna zasnova1
IDP - Idejni projekt2
PGD - projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja3
1

2
3
4
5

PZI - projekt za izvedbo
PID - projekt izvedbenih del

45. dan
Vzorčenje
potrditev prodajnega protokola
in konstrukcijskih detajlov
izdelavo vaše hiše si lahko
ogledate v proizvodnji

idejna zasnova (IDZ) je skica najbolj bistvenih značilnosti nameravane gradnje hiše
idejni projekt (IDP) sistematično urejeni načrti za investitorja
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je sestavni del vodilne mape in projektov PGD, PZI
projekt za izvedbo (PZI), dopolnjen s potrebnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko prične
projekt izvedenih del (PID), kjer morajo biti jasno razvidna morebitna odstopanja izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
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75. dan
Temeljna plošča

90. dan
Pričetek montaže hiše

120. dan
Zunaj dokončana hiša

180. dan
Delni ključ

VRSTA IZVEDBE
ZUNAJ DOKONČANA HIŠA
DELNI KLJUČ
dobava in montaža konstrukcije hiše
vgradnja zunanjega stavbnega pohištva - okna, vhodna vrata
pokrivanje hiše s kritino in krovska dela
izolacijska fasada z dekorativnim zaključnim slojem
izvedba grobega razvoda elektro inštalacij		
izvedba grobega razvoda strojnih inštalacij (vodovod, ogrevanje, prezračevanje)
zapiranje sten in stropov 		
izvedba estrihov		
izvedba finega razvoda elektro in strojnih inštalaciji			
slikopleskarska dela			
keramičarska in parketarska dela			
notranje lesene stopnice			

240. dan
Ključ v roke

KLJUČ V ROKE

Merilo je samo eno: vi.
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Hiša ni le dom. Hiša je tudi odraz vašega okusa,
življenjskega nazora, osebnega stila in estetike.
Hiša je podaljšek vaše osebnosti: vaše želje,
ki prestopijo omejitve telesa in se razširijo do zidov
vaše sanjske hiše.
Zato vam pri Jelovici omogočimo, da si sami zasnujete
svojo hišo. Takšno, ki bo popolnoma ustrezala vašim
željam in vas svetu predstavila na primeren način.
Ki bo edinstvena kot vi.
Možnosti je neskončno, merilo pa je samo eno: vi.

Izbiramo z znanjem.
Izberemo s srcem.

CLASSIC

TREND

Srce izbere, razum prepriča.

Brezčasne lesene hiše

Odlična kombinacija klasike in sodobnosti

S celovito ponudbo lesenih montažnih hiš
uresničimo vse želje: tudi najbolj srčne. Kombinacija
različnih stilov omogoča veliko osebnih poudarkov,
s katerimi bo vaš dom zanesljivo postal odraz vaše
osebnosti: topel, prijazen, vabljiv.

Montažne hiše Classic so zasnovane kot družinske hiše, ki se
lahko umestijo v večino okolij. Lesene hiše odlikuje energijska
varčnost in udobje bivanja. Načrti hiš obsegajo bogat izbor
arhitekturnih oblik, barv in postavitev notranjih prostorov. Cene
montažnih hiš Classic so zaradi racionaliziranja prostora in
stroškov zelo ugodne.

Montažne hiše Trend so razgibana arhitekturna igra klasičnih
oblik z modernimi. Lesene hiše Trend z dvokapno streho brez
napuščev se odlično stapljajo z večino slovenskega in tudi
evropskega okolja. Načrti hiš so zasnovani z idejo racionalnega
in dinamičnega načina življenja. Uporaba naravnih materialov pri
gradnji hiše prispeva k zdravemu in udobnemu bivanju. Lesena
hiša Trend očara z ravnovesjem med klasično dvokapno hišo in
moderno hišo ravnih linij.
Cene montažnih hiš Trend so zaradi racionaliziranja prostora in
stroškov zelo ugodne. Tipske hiše odlikuje odlično razmerje med
kakovostjo in ceno.

Izberite svojo hišo in dovolite razumu, da se prepriča
v pravilnost izbire.

str. 16–23

str. 24–29

CUBE

PRIMA

EVO

Moderne hiše z ravno streho

Prikupne hiše v enem nivoju

Individualna hiša za ceno tipske hiše

Moderne hiše Cube izstopajo s svežino oblikovanja ravnih
modernističnih linij, ki se iz zunanjosti hiše nadaljujejo v notranjost. Velike steklene površine, funkcionalna razporeditev prostorov ter uporaba naravnih materialov so tiste kvalitete, ki leseno
hišo naredijo prijetno za bivanje ob nizkih stroških vzdrževanja.
Energijsko varčne hiše Cube se lahko zasnujejo tudi kot pasivne
hiše.

Pritlične montažne hiše Prrima smo zasnovali z mislijo na bivanje
v naravi, na pogoste izhode na teraso ali zelenico, na hišo, ki
spominja na počitniško hišo, a je obenem prostorna in razkošna,
da ne bo ostala neopažena. Bistvena prednost pritlične hiše, je
poleg povezanosti z naravo, praktičnost bivanja v enem nivoju.
Pritlična hiša nudi lažje gibanje med prostori, kot to velja za hiše v
dveh etažah.
Načrti pritličnih hiš obsegajo bogat izbor arhitekturnih oblik, od
klasične dvokapne hiše, do moderne hiše z ravno streho.
Cene pritličnih montažnih hiš so zaradi racionaliziranja gradnje
zelo ugodne. Tipske pritlične hiše odlikuje odlično razmerje med
kakovostjo in ceno.

Hiše EVO - unikatne hiše za ceno tipskih hiš
• Izberite obliko strehe hiše
• Izberite želen tloris hiše
• Izberite dodatke in oblikujte svojo hišo Evo
• Bivalna površina hiš je 140m2. Notranji prostori so razporejeni
tako, da zagotavljajo najvišjo funkcionalnost.

15
14

str. 30–33

str. 34–35

str. 36–39

15

CLASSIC

CLASSIC 226
Stanovanjska površina: 226 m2
Zunanje dimenzije: 11,05 x 13,88 m
Kolenčni zid: 0,90 m
Naklon strehe: 45°
Tip strehe: dvokapnica

16
17

11.05

11.05

02 SHRAMBA
03 TEHNIČNI PROSTOR

6,55 m2

2,56 m2

02 OTROŠKA SOBA 1

16,84 m2

15,70 m2

03 OTROŠKA SOBA 2

16,84 m2

04 HODNIK

17,82 m

05 KOPALNICA 1

17,93 m2

06 KOPALNICA 2

9,23 m2

04 PODSTOPNIŠČE

2,72 m

05 WC

2,67 m2

		

01 GARDEROBA

84,99 m2

2

108,64 m2

02
13 .8 8

01 DNEVNI PROSTOR

MANSARDA

05

01

07 KABINET

18,21 m2

08 SPALNICA

13,93 m2

		
04

03

01

08

05

2

117,34 m2

13 .8 8

PRITLIČJE

02

03

06
04
07

CLASSIC 184
Stanovanjska površina: 184 m2
Zunanje dimenzije: 10,60 × 11,55 m
Kolenčna stena: 0,40 m
Naklon strehe: 32°
Tip strehe: dvokapnica

10.60

10.60

MANSARDA
6,56 m2

02 WC

6,12 m2

03 BIVALNI PROSTOR

33,24 m2

04 KUHINJA

16,79 m2

05 TEHNIČNI PROSTOR

10,25 m2

06 PODSTOPNIŠČE
07 VHOD

		

2,11 m2
17,85 m2

92,92 m2

01 TEHNIČNI PROSTOR
05

06

01
07
02

11.55

01 GARDEROBA

04
03

3,81 m2

02 KOPALNICA

14,01 m2

03 SPALNICA

14,34 m2

04 GALERIJA

6,59 m2

05 HODNIK

23,33 m2

06 SOBA 1

12,08 m2

07 SOBA 2

11,62 m2

08 INŠTALACIJE

2,87 m2

09 GARDEROBA

2,37 m2

		

91,00 m2

08

01
02

07
09

11.55

PRITLIČJE

06

05
03

04

CLASSIC 101
Stanovanjska površina: 101 m2
Zunanje dimenzije: 6,70 × 9,60 m
Kolenčni zid: 0,90 m
Naklon strehe: 40°
Tip strehe: dvokapnica

18
19

6.7 0

4,90 m2

02 PODSTOPNIŠČE

4,18 m2

03 VHOD

4,19 m2

05 BIVALNI PROSTOR

		

2,54 m2
34,57 m2

50,38 m2

04
03

9.6 0

01 DELOVNI PROSTOR

04 WC

6.7 0

MANSARDA

02

01

05

01 SOBA 1

8,19 m2

02 SOBA 2

8,19 m2

03 HODNIK +
DRUŽABNI PROSTOR

17,87 m2

04 KOPALNICA

7,112 m2

05 SPALNICA

9,27 m2

		

50,63 m2

04

05

03

9.6 0

PRITLIČJE

02

01

CLASSIC 124
Stanovanjska površina: 124 m2
Zunanje dimenzije: 7,5 × 10,65 m
Kolenčni zid: 1,00 m
Naklon strehe: 45°
Tip strehe: dvokapnica

10.65

10.65

MANSARDA
25,10 m2

02 SOBA

11,56 m2

03 KOPALNICA

4,22 m2

04 PREDSOBA

6,00 m2

05 TEHNIČNI PROSTOR

5,21 m2

06 HODNIK

6,88 m

07 SHRAMBA

2,50 m2

		

2

61,47 m2

04

05

07
06

7.50

01 BIVALNI PROSTOR

03

02

01

01 KOPALNICA

13,69 m2

02 SOBA

10,56 m2

03 HODNIK/KABINET

13,88 m2

04 SOBA

10,76 m2

05 SPALNICA

13,95 m2

		

62,84 m2

05
7.50

PRITLIČJE

01
03

04

02

CLASSIC 141
Stanovanjska površina: 141 m2
Zunanje dimenzije: 10,00 × 8,85 m
Kolenčni zid: 2,50 m – polna etaža
Naklon strehe: 20°
Tip strehe: dvokapnica

20
21

10.00

10.00

MANSARDA

01 TEHNIČNI PROSTOR

3,56 m2

02 HODNIK

8,98 m2

03 STOPNIŠČE

5,21 m

05 BIVALNI PROSTOR

33,45 m2

		

04

2

70,71 m2

06

02

8.85

16,01 m2

3,51 m

03

2

04 KABINET

06 KOPALNICA

01

05

01 SOBA1

14,01 m2

02 SPALNICA

13,60 m2

03 HODNIK

11,15 m

04 KOPALNICA

7,80 m2

05 GARDEROBA

6,59 m2

06 STOPNIŠČE

5,47 m2

07 SOBA2

		

04

06
07

2

11,74 m2

70,36 m2

03

8.85

PRITLIČJE

02

01
05

CLASSIC 111
Stanovanjska površina: 111 m2
Zunanje dimenzije: 10,70 × 8,50 m
Kolenčni zid: 1,00 m
Naklon strehe: 40°
Tip strehe: dvokapnica

8.5
8.5

MANSARDA

01 TEHNIČNI PROSTOR

4,98 m2

02 HODNIK

8,98 m2

03 KABINET

8,52 m2
22,24 m2

05 KUHINJA

6,30 m2

06 SHRAMBA

2,68 m2

07 WC

3,05 m2

		

03

02

07

56,75 m

2

10.7

04 BIVALNI PROSTOR

01

06
05

04

01 KOPALNICA

10,28 m2

02 SPALNICA

10,66 m2

03 SOBA1

13,78 m2

04 SOBA2

9,49 m2

05 STOPNIŠČE

5,63 m2

06 HODNIK

4,49 m2

		

54,33 m2

01

10.7

PRITLIČJE

03
06

05

02
04

CLASSIC 139
Stanovanjska površina: 139 m2
Zunanje dimenzije: 13,80 x 7,20 m
Kolenčni zid: 0,90 m
Naklon strehe: 40°
Tip strehe: dvokapnica

22
23

13.80

13.80

MANSARDA
10,57 m2

02 TEHNIČNI PROSTOR

3,29 m2

03 KOPALNICA

3,78 m

04 HODNIK

2,79 m2

05 DELOVNA SOBA

5,43 m2

06 SHRAMBA POD
STOPNIŠČEM

5,22 m2

07 BIVALNI PROSTOR

		

2

37,39 m2

68,47 m2

06
7.20

01 VETROLOV

07

03
01

04
05

02

01 HODNIK

5,76 m2

02 KOPALNICA

6,71 m2

03 SPALNICA

15,11 m

04 SOBA 1

19,34 m2

05 SOBA 2

19,34 m2

06 BALKON

6,04 m2

		

2

72,30 m2

02
06
7.20

PRITLIČJE

03

01
04

05

TREND

TREND 124
Stanovanjska površina: 124 m2
Zunanje dimenzije: 11,00 × 7,70 m
Kolenčna stena: 2,50 m – celo nadstropje
Naklon strehe: 32°
Tip strehe: dvokapnica

24
25

11.00

11.00

PRITLIČJE

MANSARDA
3,08 m2

02 VHOD

3,68 m2

03 GARDEROBA

2,07 m

04 HODNIK

8,00 m2

05 SHRAMBA

1,91 m2

06 KUHINJA

9,83 m

2

27,57 m2

08 DELOVNI PROSTOR

7,19 m2

09 TEHNIČNI PROSTOR

3,71 m2

67,05 m2

01 SPALNICA
02

03

05
06

7.70

2

07 BIVALNI PROSTOR

		

01

09
08

04
07

02 HODNIK

13,63 m2
8,56 m2

03 KOPALNICA

11,80 m

04 SOBA 1

13,44 m2

05 SOBA 2

13,64 m2

06 GARDEROBA

		

03

01

2

7,19 m2

68,27 m2

02
8.90

01 WC

06

05

04

TREND 138
Stanovanjska površina: 138 m2
Zunanje dimenzije: 7,40 × 12,80 m
Kolenčna stena: - (celotna etaža)
Naklon strehe: 40°
Tip strehe: dvokapnica

12.80

12.80

PRITLIČJE

MANSARDA
35,57 m2

01 SPALNICA

02 PREDSOBA

16,51 m2

02 KOPALNICA

04 KOPALNICA

		

5,33 m

5,33 m2

62,74 m2

7.40

03 TEHNIČNI PROSTOR

2

01

03 HODNIK

02

04

03

20,33 m2

19,31 m

03

2

04 SOBA 1

13,39 m2

05 SOBA 2

13,42 m2

		

02

8,65 m2

75,10 m2

7.40

01 BIVALNI PROSTOR

01
05

04

TREND 141
Stanovanjska površina: 141 m2
Zunanje dimenzije: 4,50 m + 6,00 × 12,00 m
Naklon strehe: 40°
Tip strehe: dvokapnica

26
27

12.80

12.80

PRITLIČJE
4,62 m2

03 TEHNIČNI PROSTOR

6,15 m2

02
01

03
04

01 HODNIK Z GARDEROBO

11,36 m2

02 HODNIK

14,76 m2

03 KOPALNICA

5,48 m2

18,69 m2

04 SPALNICA

13,45 m2

05 KABINET

12,91 m2

05 SOBA 1

10,52 m2

75,62 m2

06 SOBA 2

10,19 m2

		

4.50

04 PREDSOBA

05

		

65,76 m2

01

7.35

33,25 m2

02 KOPALNICA

6.00

01 BIVALNI PROSTOR

MANSARDA

06

03

05

02

04

TREND 140
Stanovanjska površina: 140 m2
Zunanje dimenzije: 11,80 × 8,30 m
Kolenčna stena: 1,00 m
Naklon strehe: 47°
Tip strehe: dvokapnica

11.80

11.80

PRITLIČJE

03 HODNIK
04 WC
05 TEHNIČNI PROSTOR

		

39,49 m2

01 SOBA 1

12,93 m2

5,79 m2

02 SOBA 2

13,19 m2

03 HODNIK /
DRUŽABNA SOBA

21,67 m2

04 KOPALNICA

11,34 m2

05 SPALNICA

14,59 m2

10,80 m

4,36 m2
6,29 m2

66,73 m

02

04
03

2

01

05

2

		

73,72 m2

04

02
03

8.30

02 PREDSOBA

8.30

01 BIVALNI PROSTOR

MANSARDA

01

05

TREND 156
Stanovanjska površina: 156 m2
Zunanje dimenzije: 11,90 × 8,80 m
Kolenčna stena: 0,50 m
Naklon strehe: 45°
Tip strehe: dvokapnica

28
29

11.90

11.90

PRITLIČJE
6,19 m2

03 VHOD

5,08 m2

04 KOPALNICA
05 KABINET

5,57 m2

02
03

04

01

14,41 m2
05

		

70,93 m

2

01 SOBA 1

17,63 m2

02 HODNIK

16,10 m2

03 KOPALNICA

15,66 m2

04 SOBA 2

10,60 m2

05 TERASA

7,14 m2

06 SPALNICA

		

17,63 m2

84,76 m2

01
8.80

39,68 m2

02 SHRAMBA

8.80

01 BIVALNI PROSTOR

MANSARDA

03
02

05

04

CUBE

CUBE 154
Stanovanjska površina: 154 m2
Zunanje dimenzije: 112,70 x 8,10 m
Kolenčna stena: (polna etaža)
Naklon strehe: Tip strehe: ravna

30
31

8.80
8.80

PRITLIČJE

MANSARDA
8,61 m2

02 PODSTOPNIŠČE

5,80 m2
37,00 m

04 SHRAMBA

1,57 m2

05 WC

1,54 m2

06 VHOD

9,28 m

07 KUHINJA

6,44 m2

		

04

2

2

70,24 m2

07

05

02
06

12.70

03 BIVALNI PROSTOR

01

01 SPALNICA

7,94 m2

03 KOPALNICA 1

11,08 m2

04 HODNIK

13,37 m2

05 SOBA 1

13,96 m2

06 SOBA 2

13,96 m

07 KOPALNICA 2
03

16,40 m2

02 GARDEROBA

		

2

05

12.70

01 LOPA

06

07

04

6,83 m2

83,53 m2

01

03
02

CUBE 268
Stanovanjska površina: 268 m2
Opcija garaža: 57,69 m²
Zunanje dimenzije: 24,2 × 13,68 m
Naklon strehe: 10°
Tip strehe: ravna

PRITLIČJE
01 PREDPROSTOR

10,60 m2

02 GARDEROBA

5,10 m2

03 KOPALNICA

5,20 m2

04 TEHNIČNI PROSTOR

9,20 m2

05 HODNIK

19,70 m2

06 KUHINJA

13,40 m2

07 SOBA 1

16,60 m2

08 BIVALNI PROSTOR

61,90 m2

09 KABINET

14,80 m2

		

Projekt v lasti Studia Z500. Vse pravice pridržane.

156,50 m2
24,2 m

24,2 m

MANSARDA

06

13,68 m

05
05
08

03

04

01
09

01 HODNIK

23,80 m2

02 KABINET

21,90 m2

03 SPALNICA

23,00 m2

04 KOPALNICA

10,20 m2

05 SOBA 1

21,90 m2

06 BALKON

10,50 m2

		

03

06

13,68 m

07

01

04

111,30 m2
05

02

02

OPCIJA
07 TERASA

59,10 m2

07

CUBE 178
Stanovanjska površina: 178 m2
Opcija garaža: 47,7 m2
Zunanje dimenzije: 13,14 × 15,04 m
Višina hiše: 7,20 m
Naklon strehe: 6°
Tip strehe: ravna

32
33

Projekt v lasti Studia Z500. Vse pravice pridržane.
15.04

15.04

08

PRITLIČJE

MANSARDA

02 HODNIK

17,70 m2

03 TEHNIČNI PROSTOR 1

4,20 m2

04 TEHNIČNI PROSTOR 2

07

14,10 m2

06 BIVALNI PROSTOR

27,80 m2

07 KUHINJA

28,20 m2

100,90 m2

02

08 TERASA

04

03
06
01

OPCIJA

01 HODNIK

10,50 m2

02 SPALNICA

16,00 m2

03 GARDEROBA

3,20 m2

05 KOPALNICA

		

05

04 SOBA 1

12,30 m2

05 SOBA 2

12,60 m2

06 SOBA 3

12,10 m2

07 KOPALNICA 1

7,30 m2

08 KOPALNICA 2

3,30 m2

		

83,53 m2

OPCIJA
59,10 m2

09 TERASA

75,10 m2

04

02

3,20 m2

07

09

03
08

13.14

5,70 m2

13.14

01 VETROLOV

01

06
05

PRIMA

Projekt v lasti Studia Z500. Vse pravice pridržane.

PRIMA 99
Stanovanjska površina: 99 m²
Višina hiše: 4,00 m
Zunanje dimenzije: 14,79 × 9,90 m
Naklon strehe: 2,86°
Tip strehe: ravna

34
35

Projekt v lasti Studia Z500. Vse pravice pridržane.
14,79 m

PRITLIČJE
3,20 m2

02 TEHNIČNI PROSTOR

2,90 m2

03 WC

1,90 m2

04 KUHINJA

7,60 m2

05 SHRAMBA

1,50 m2

06 BIVALNI PROSTOR
07 HODNIK
08 SPALNICA
09 KOPALNICA

28,00 m2
8,20 m2
12,70 m2
5,80 m2

10 SOBA 1

13,30 m2

11 SOBA 2

13,90 m2

		

99,00 m2

04

05 03

01

02

10

07
9,90 m

01 PREDPROSTOR

09
06

08
11

A

EVO
140 m2 v dvanajstih
različicah
EVO 14 so nizkoenergijske lesene hiše. Bivalna
površina hiš je 140 m2 . Notranji prostori so razporejeni tako, da zagotavljajo najvišjo funkcionalnost.
Od vaše odločitve bo odvisna:
ZUNANJA OBLIKA HIŠE
Classic, s klasično dvokapno streho.
Trend, s sodobno dvokapno streho brez napuščev.
High, povišano nadstropno hišo.
Cube, hišo z ravno streho.
TLORIS
A, B, C
DODATKI
ki bodo vašo hišo spremenili v unikaten dom.
Pošljite nam svoj izbor hiše Evo in pripravili vam
bomo neobvezujočo ponudbo.

CLASSIC
Klasična dvokapna
streha

TREND
Sodobna dvokapna
streha brez napuščev

HIGH
Povišana nadstropna
hiša

CUBE
Hiša z ravno streho

B

C

EVO A

Stanovanjska površina: 146 m2
Zunanje dimenzije: 11,5 x 7,90 m

11,50

11,50

02

06

01

03

01

04

04

03

02 SHRAMBA

MANSARDA
12,29 m2
3,51 m

2

01 STOPNIŠČE

6,02 m2

02 HODNIK

7,65 m2

03 BIVALNI PROSTOR

37,61 m2

03 SOBA

12,02 m2

04 KABINET

12,27 m2

04 SOBA

12,02 m2

05 STRANIŠČE

2,56 m

06 TEHNIKA, UTILITY

4,81 m2

		

2

73,05 m2

05 GARDEROBA

8,37 m

14 A Cube

2

06 SPALNICA

12,02 m2

07 KOPALNICA

12,03 m2

08 SHRAMBA

2,77 m2

		

14 A Classic

37

06

05

37

PRITLIČJE
01 HODNIK, VHOD

07

02

7,90

7,90

05

08

72,90 m2

14 A Trend

14 A High

EVO B

Stanovanjska površina: 143 m2
Zunanje dimenzije: 11,5 x 7,90 m

11.50

06
01

02
07
03

06
04

PRITLIČJE

01

03

02

7.90

7.90

05

11.50

04
05

MANSARDA

01 HODNIK, VHOD

7,62 m2

01 STOPNIŠČE

5,43 m2

02 SHRAMBA

2,42 m

02 HODNIK

4,71 m2

03 BIVALNI PROSTOR

2

41,59 m2

03 SOBA

16,39 m2

04 KABINET

8,03 m2

04 SOBA

16,57 m2

05 KOPALNICA

4,03 m

05 GARDEROBA

06 TEHNIKA, UTILITY

6,69 m2

		

2

70,38 m2

06 SPALNICA

12,28 m2

07 KOPALNICA

12,28 m2

		

14 B Cube

5,00 m

14 B Classic

2

72,66 m2

14 B Trend

14 C High

EVO C

Stanovanjska površina: 152 m2
Zunanje dimenzije: 11,5 x 7,90 m

11,50

11,50

06

05

01

08

04

07

03

05
01

7,90

7,90

02
03

02
06

04

39
39

PRITLIČJE
01 HODNIK, VHOD

MANSARDA
12,29 m2

02 GARDEROBA
POD STOPNICAMI

4,33 m

03 BIVALNI PROSTOR

45,89 m2

2

04 KABINET

8,24 m2

05 STRANIŠČE

3,76 m2

06 TEHNIKA, UTILITY

5,44 m2

		

79,92 m

2

01 STOPNIŠČE

3,62 m2

02 HODNIK

5,59 m2

03 SOBA

12,40 m2

04 SOBA

12,40 m2

05 GARDEROBA
06 SPALNICA

12,26 m2

07 KOPALNICA

8,08 m2

08 UTILITY

3,88 m2

08 SOBA

8,08 m2

		

14 C Classic

6,12 m

14 C Trend

2

72,43 m2

14 C Cube

14 C High

Celovit pristop
gradnje hiše
V vsaki hiši Jelovica so vgrajeni stoletno znanje in izkušnje v gradnji, certificiranju in nenehno iskanje novih
tehnoloških rešitev. Izbrana hiša - tipska ali individualna – je zasnovana optimalno. Naši strokovnjaki pri tem
upoštevajo geografsko mikrolokacijo, postavitev in
orientacijo hiše na parceli, izpostavljenost klimatskim
pogojem ter nenazadnje investicijske zmožnosti.

Integriran proces načrtovanja z arhitekturno zasnovo
združuje številne tehnike in tehnologije, ki v najrazličnejših kombinacijah dosegajo najvišje standarde
odlične nizkoenergijske ali pasivne hiše.
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ENERGIJSKO VARČNO STAVBNO 		
POHIŠTVO
Energijsko varčna okna in vhodna vrata

INOVATIVNE KONSTRUKCIJSKE REŠITVE
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KONSTRUKCIJSKE REŠITVE

Pomemben element energijskega ovoja vsake hiše so tudi okna
in vhodna vrata, s katerimi lahko prihranimo celo do 35 odstotkov
energije.
Lesena in les-alu okna Jelovica sodijo v višjo in najvišjo skupino
energijsko varčnih oken. Najvišjo oznako energetske in trajnostne
kakovosti dosegajo okna Jelopasiv z Uw ≤ 0,8 W/m2K.
Poleg energijske varčnosti so okna Jelovica sestavljena z zarezno-kotno vezjo, kar jim daje izjemno statično stabilnost in dolgo
življenjsko dobo. Kakovostna vgradnja omogoča doseganje najvišjih standardov in zahtev po energijski varčnosti, zato v Jelovici
okna vgrajujemo po sistemu RAL.
K popolni toplotni zaščiti pasivne in nizkoenergijske hiše
pomembno prispevajo tudi vrata, zato priporočamo vgradnjo
pasivnih vhodnih vrat Futura Pasiv.

Energijski ovoj hiše
V Jelovici smo razvili inovativne konstrukcijske sisteme in rešitve za
nizkoenergijske in pasivne hiše. Energijski ovoj hiše služi kot zaščita
pred mrazom, vetrom in poletno vročino, poleg tega pa so naše
hiše požarno in potresno varne ter odlično zvočno izolirane.
Za gradnjo hiše v pasivnem energijskem razredu priporočamo
sistem PASIV, ki z uporabo konstrukcijskih elementov najvišjega
energijskega in kakovostnega razreda dosega toplotno prehodnost U ≤ 0,09 W/m2K.
Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno ponuja konstrukcijski
sistem OPTIMA PLUS s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,14 W/m2K.
Novost sta konstrukcijska sistema EKO PLUS in TERMO NATUR
z odličnimi toplotno-izolacijskimi lastnostmi. Njuna poglavitna
prednost sta difuzno odprta izvedba ter uporaba naravnih izolacijskih materialov.

Hiše Jelovica imajo zaradi visokih energijskih standardov, po
katerih so izdelane, minimalne potrebe po toplotni energiji. Za
enakomerno porazdelitev toplote in posledično boljše počutje
uporabnikov ter višjo kakovost bivanja priporočamo nizkotemperaturno ploskovno talno ogrevanje.
Na zahtevo investitorjev, potreb po toploti za ogrevanje objekta
in sanitarne vode se v hiše Jelovica lahko vgradijo priporočeni sistemi ogrevanja, ki največkrat uporabljajo obnovljive vire energije,
ob upoštevanju razpoložljivosti energenta ter njegove cene.
Za ogrevanje okolju in zdravju prijaznih hiš Jelovica priporočamo
uporabo obnovljivih virov energije:
• ogrevanje s toplotno črpalko,
• ogrevanje na biomaso (peleti, drva, sekanci …) preko central-   
nega kamina ali kotla,
• ogrevanje v kombinaciji s sončnimi kolektorji.

5
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PREZRAČEVANJE

Zahtevana zrakotesnost dopušča minimalne izgube energije
skozi hišni ovoj, zato je prezračevanje nujno.
Sistem prezračevanja z rekuperacijo poskrbi za dotok vedno
svežega in predhodno ogretega zraka brez nepotrebnega odpiranja oken. Njegovo delovanje je samodejno ali nastavljivo ter
skoraj neslišno. Rekuperator odvaja porabljeni zrak (skupaj
z vlago, toksini in vonjavami) iz kuhinje, kopalnice in sanitarij
preko posebej oblikovanih ventilov do toplotnega izmenjevalca.
V nasprotno smer potuje čist zunanji zrak, ki v toplotnem izmenjevalcu prevzame do 90 odstotkov toplote porabljenega zraka,
in skozi dovodne ventile doseže bivalne prostore.

REŠITVE OGREVANJA

IZKORIŠČANJE SONČNE ENERGIJE

Sonce je neizčrpen vir obnovljive, okolju prijazne in brezplačne
energije. S pravilnim načrtovanjem in projektiranjem sončno
energijo v zimskem času izkoristimo za pasivno ogrevanje
objekta skozi steklene površine. V vročih poletnih dneh pa z
inovativnimi rešitvami in ustreznim senčenjem preprečimo
pregrevanje hiše.
Z namestitvijo sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih panelov
dobimo »Aktivno hišo«. Takšna hiša prevzame aktivno vlogo
proizvajanja energije, saj lahko proizvede več energije, kot je
dejansko porabi. V tem primeru govorimo o Plus energijski hiši.
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Konstrukcijske rešitve
Eko +

Optima +

Optima

Qnh ≤ 20
Qnh ≤ 30
Qnh ≤ 35
FAKTORJI TOPLOTNE PREHODNOSTI
POSAMEZNIH TIPOV ZUNANJIH STEN (W/m2K)

FAKTORJI TOPLOTNE PREHODNOSTI
POSAMEZNIH TIPOV ZUNANJIH STEN (W/m2K)

0.14

0.16

FAKTORJI TOPLOTNE PREHODNOSTI
POSAMEZNIH TIPOV ZUNANJIH STEN (W/m2K)

DEBELINA ZUNANJE STENE (mm)

347

0.17

DEBELINA ZUNANJE STENE (mm)

347

DEBELINA IZOLACIJE V STENAH (mm)

300

DEBELINA ZUNANJE STENE (mm)

287

DEBELINA IZOLACIJE V STENAH (mm)

300

PREZRAČEVANJE Z REKUPERATORJEM

da

DEBELINA IZOLACIJE V STENAH (mm)

240

PREZRAČEVANJE Z REKUPERATORJEM

/

POŽARNA ODPORNOST (min)

90
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POŽARNA ODPORNOST (min)

90

ZVOČNA IZOLIRNOST (dB)

POŽARNA ODPORNOST (min)

90

ZVOČNA IZOLIRNOST (dB)

44

ZVOČNA IZOLIRNOST (dB)

44

FAKTORJI TOPLOTNE PREHODNOSTI
POSAMEZNIH TIPOV STREHE (W/m2K)

FAKTORJI TOPLOTNE PREHODNOSTI
POSAMEZNIH TIPOV STREHE (W/m2K)

0.14

DEBELINA IZOLACIJE V STREHI (mm) 320

280

PRIPOROČENI TIPI OKEN

Ekoterm

ZASTEKLITEV OKEN

troslojna

PREZRAČEVANJE Z REKUPERATORJEM

/

FAKTORJI TOPLOTNE PREHODNOSTI
POSAMEZNIH TIPOV STREHE (W/m2K)

0.18

DEBELINA IZOLACIJE V STREHI (mm)

DEBELINA IZOLACIJE V STREHI (mm

220

PRIPOROČENI TIPI OKEN

PRIPOROČENI TIPI OKEN
ZASTEKLITEV OKEN

Jelotech
dvoslojna

ZASTEKLITEV OKEN

Ekolight
dvoslojna

0.13

Pasiv

Termo Natur

Termo +
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Qnh ≤ 9
Qnh ≤ 15
Qnh ≤ 15

FAKTORJI TOPLOTNE PREHODNOSTI
POSAMEZNIH TIPOV ZUNANJIH STEN (W/m2K)

0.09

0.12

DEBELINA ZUNANJE STENE (mm)

452

DEBELINA ZUNANJE STENE (mm)

412

DEBELINA IZOLACIJE V STENAH (mm)

400

PREZRAČEVANJE Z REKUPERATORJEM

da

FAKTORJI TOPLOTNE PREHODNOSTI
POSAMEZNIH TIPOV ZUNANJIH STEN (W/m2K)
FAKTORJI TOPLOTNE PREHODNOSTI
POSAMEZNIH TIPOV ZUNANJIH STEN (W/m2K)

0.12

DEBELINA IZOLACIJE V STENAH (mm)

360

DEBELINA ZUNANJE STENE (mm)

412

PREZRAČEVANJE Z REKUPERATORJEM

da

DEBELINA IZOLACIJE V STENAH (mm)

360

POŽARNA ODPORNOST (min)

90

POŽARNA ODPORNOST (min)

90

PREZRAČEVANJE Z REKUPERATORJEM

da

ZVOČNA IZOLIRNOST (dB)

46

ZVOČNA IZOLIRNOST (dB)

46

POŽARNA ODPORNOST (min)

90

FAKTORJI TOPLOTNE PREHODNOSTI
POSAMEZNIH TIPOV STREHE (W/m2K)  

0.09

ZVOČNA IZOLIRNOST (dB)

46

FAKTORJI TOPLOTNE PREHODNOSTI
POSAMEZNIH TIPOV STREHE (W/m2K)

0.12

DEBELINA IZOLACIJE V STREHI (mm)

420

DEBELINA IZOLACIJE V STREHI (mm)

320

PRIPOROČENI TIPI OKEN

Jelopasiv

ZASTEKLITEV OKEN

troslojna

FAKTORJI TOPLOTNE PREHODNOSTI
POSAMEZNIH TIPOV STREHE (W/m2K)

0.12

PRIPOROČENI TIPI OKEN

Pasivstar

DEBELINA IZOLACIJE V STREHI (mm)

320

ZASTEKLITEV OKEN

troslojna

PRIPOROČENI TIPI OKEN
ZASTEKLITEV OKEN

Jelostar
troslojna

Qnh ≤ 9 W/m2K Pasiv
Qnh ≤ 15 W/m2K Termo Natur in Termo +
Qnh ≤ 30 W/m2K Eko Plus in Optima +
Qnh ≤ 35 W/m2K Optima
Nova zidana hiša v skladu s pravilnikom PURES2
Zidana hiša iz leta 1980
Zidana hiša iz leta 1960
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Konstrukcija stene
Jelovica

11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Stena je osnova vsake hiše, saj ji nudi trdnost, jo
toplotno in zvočno izolira, njena sestava pa vpliva
tudi na ugodno bivalno klimo v prostoru. V Jelovici
izdelujemo stene, ki zadovoljijo najvišje standarde
kakovosti ter ustrezajo vsem željam in potrebam
stanovalcev ali geografskim pogojem.
Konstrukcija stene Jelovica omogoča gradnjo
odličnih energijsko varčnih hiš brez toplotnih mostov in ustvarja prijetno klimo v prostoru z uporabo
parnih ovir ter izolacijskih materialov. Hkrati z izbiro
dimenzij in kakovosti ploskovno lepljenega lesa
omogočamo dimenzijsko stabilnost in trdnost
konstrukcije. Z izbiro Betonyp plošč objekt dosega
najvišjo možno požarno varnost REI 90 min.
01 Fasadni zunanji omet
ščiti hišo pred vremenskimi vplivi, je paropropusten, barvno obstojen.

02 Lepilo za izdelavo armirnega sloja ter armirna mrežica
daje fasadi zahtevano odpornost, trdnost ter potrebno paropropustnost.

03 Izolacijska fasadna plošča
je izolativni material z vodoodbojnostjo in paropropustnostjo ter zelo dobrimi
toplotnoizolacijskimi lastnostmi.

04 Betonyp plošča 16 mm
steno povezuje ter ji nudi maksimalno zavetrovanje ter požarno varnost, je
vlagoodporna, odporna proti glivam in plesnim.

05 Lesena okvirna konstrukcija
iz ploskovno lepljenega lesa daje celotni steni Jelovica stabilno, trajno in
obstojno osnovo. Konstrukcija je sestavljena iz zgornjih prečnikov s presekom
kar 140/160 mm, ploskovno lepljeni pokončniki pa imajo presek 140/80 mm.
Konstrukcija omogoča izdelavo zahtevnih objektov brez toplotnih mostov

06 Izolacija med konstrukcijo
Knauf izolacija – kamena volna debeline 140 mm – dimenzijsko stabilna
mineralna izolacija, ki pozimi zadrži toploto v prostoru, poleti pa zadrži vročino
zunaj objekta, mineralna izolacija ima odlične toplotnoizolativne lastnosti ter
požarno varnost.

07 Betonyp plošča 12 mm
poleg stabilnosti na notranji strani nudi zadostno požarno varnost, predvsem
pa potrebno zvočno izolirnost ter akumulacijo toplote.

08 Parna ovira ali zapora
inteligentna folija - skrbi, da ne pride do udora vlage v konstrukcijo, kar
omogoča optimalno vlažnost zraka v prostoru.

09 Inštalacijska ravnina
omogoča dodatno izolativnost ter odlično zrakotesnost, saj omogoča izdelavo
inštalaciji brez prebojev zunanjega ovoja

10 Gipskartonska požarno varna plošča
izdelana iz naravnega mavca, ki daje osnovo za končno obdelavo notranjih
prostorov

11 Energijsko varčno okno Jelovica
vgrajeno po sistemu RAL

Energijsko varčna
okna Jelovica
Pravilno izbrana okna povečajo energijsko učinkovitost vsake
hiše, zato vam ob izboru hiše svetujemo tudi glede optimalnega
tipa oken. Ob tem upoštevamo številne karakteristike, kot so lega
parcele, usmerjenost hiše, izpostavljenost oken, težnja po vgradnji
oken iz naravnih materialov in nenazadnje finančne zmožnosti.
Poleg praktične vrednosti okna polepšajo tudi videz vaše hiše.
Pri Jelovici lahko izberete okna iz različnih materialov:
44
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PVC okna

Lesena okna

Les-alu okna

Priznana kakovost

Pridobljeni certifikati potrjujejo kakovost lesenih
montažnih hiš in velikih objektov Jelovica. Naše hiše
se lahko pohvalijo tudi z oznakami za veliko energijsko
učinkovitost, saj spadajo med energetsko najvarčnejše
in pasivne objekte.

CE – zagotavljamo skladnost naših izdelkov z veljavno evropsko zakonodajo in izpolnjujemo zahteve Evropske unije glede
varnosti za uporabo, zdravstvene ustreznosti in varstva okolja
ter ostalih zahtev, ki jih postavljajo standardi oziroma evropsko
tehnično soglasje;
ISO 9001 – mednarodni certifikat sistema kakovosti, ki smo ga
pridobili leta 1996, zagotavlja kompetenten sistem vodenja kakovosti od razvoja in nabave do proizvodnje in prodaje;

RAL – nemški znak kakovosti za izdelavo hiš, ki predstavlja celostni
nadzor proizvodnje in vgrajenih materialov; redni letni nadzor izvaja
OTTO-GRAF INSTITUT iz Nemčije.
Klimahaus – standard za energijsko varčne hiše na italijanskem trgu;
Minergie – standard za energijsko varčne hiše na švicarskem trgu.
Da z inovativnimi in tehnološko dovršenimi rešitvami izstopamo,
dokazujejo tudi številne mednarodne nagrade in priznanja.
Zelena misija – priznanje za pasivni leseni vrtec v Preddvoru kot
varčnemu in okolju prijaznemu izdelku skozi celoten življenjski cikel.

Testi kakovosti

Test zrakotesnosti – »Blower door test«
Test zrakotesnosti ali tudi »Blower door test« se uporablja za
preverjanje zrakotesnosti stavbe. Z njegovo pomočjo potrdimo
zrakotesnost zunanjega toplotnega ovoja hiše.
Največja dovoljena izmenjava skozi netesna mesta pri pasivni hiši
je 0,6 celotnega volumna hiše v eni uri, pri nizkoenergijski hiši pa
1,5 celotnega volumna hiše v eni uri.

Termografija
Termografija je postopek, s katerim preverjamo pojavljanje
toplotnih mostov, netesnih mest oken in vrat, napak podometnih
instalacij toplovodnih sistemov.
S tem postopkom tudi preverimo pravilnost načrtovanja,
natančnost gradnje in kakovost izvedbe.

PHPP izračun pasivnih
in nizkoenergijskih stavb
Izračun energijske bilance s programskim paketom PHPP je
namenjen projektiranju pasivnih in nizkoenergijskih hiš. Cilj je
doseganje varčne končne porabe energije za obratovanje stavbe.
Ključni del postopka je izvajanje računske optimizacije stavbe z
določenimi spremembami, katerih namen je minimizirati končno
porabo energije, npr. s spreminjanjem velikosti in orientacije oken,
debeline izolacije, lege stavbe itd.
Tudi Eko sklad med pogoji za pridobitev nepovratne finančne
spodbude ali kredita za gradnjo nizkoenergijske ali pasivne stavbe
med drugim zahteva izračun rabe energije za ogrevanje po metodi
za izračun pasivnih in nizkoenergijskih stavb PHPP.
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Financiranje
in subvencije
Ugodno financiranje
Neizogiben del procesa, v katerem pridete do svoje sanjske hiše
Jelovica, je tudi financiranje. V Jelovici smo se zavezali, da vam
bomo stali ob strani na celotni poti od zamisli do vselitve – in
financiranje ni izjema!
Zato smo vam v sodelovanju z različnimi bankami pripravili paket
ugodnih financiranj, s katerim vam nudimo kredit po izrednih
subvencioniranih obrestnih merah.
Pogoj za pridobitev subvencioniranega zelenega kredita za nakup
nizkoenergijske hiše Jelovica je podpis pogodbe.

Do lesene hiše Jelovica
tudi z Ekoskladom
Do hiše Jelovica lahko pridete tudi ob pomoči nepovratnih
subvencij Eko sklada, saj naše energijsko varčne hiše in okna
ustrezajo pogojem za pridobitev eko subvencije.
Financiranje hiše s pomočjo eko subvencije je odvisno od aktualnih razpisov Eko sklada RS. Vse informacije o aktualnih subvencijah vam bodo posredovali naši svetovalci. Ti vam bodo pripravili
tudi ponudbo za energijsko varčno hišo, ki bo ustrezala vsem
zahtevam za pridobitev nepovratnih sredstev. V Jelovici vam
pomagamo pri pripravi celotne dokumentacije za pridobitev
subvencij, saj imamo na tem področju bogate izkušnje.

Garancije

49
Pridobljeni certifikati potrjujejo našo kakovost. Z izjemnimi
garancijami smo poskrbeli, da se boste vanjo prepričali tudi vi.
V Jelovici vam nudimo:
30-letno garancijo na konstrukcijsko trdnost in stabilnost hiše
5-letno garancijo na lesena in les-alu okna Jelovica.
Ustvarjamo že preko sto let. Vsaj stoletje je dolga tudi življenjska
doba naših hiš. Ob tem vam za konstrukcijsko stabilnost hiše
jamčimo 30 let.
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On-line ponudba
Izberite hišo iz široke ponudbe dizajnov

Pišite nam
info.hise@jelovica.si

Pokličite nas
080 23 23

in energijskih izvedb ter preverite okvirno
ceno hiše za izbrano fazo gradnje.

Izberite Jelovico
in dobili boste največ

www.jelovica-hise.si
9. Jamčimo

1. Hiša po eni meri: vaši

Ustvarjamo že več kot sto let. Vsaj stoletje dolga
je tudi življenjska doba naših hiš. Poleg tega vam
za konstrukcijsko stabilnost hiše jamčimo 30 let.

Odločite se lahko za tipsko ali individualno hišo.
Ponudbo hiše prilagodimo vašim željam in finančnim
zmožnostim ter omejitvam gradnje na vaši parceli.

8. Financiramo

2. Svetujemo

Nudimo ugodne pakete financiranja
po subvencioniranih obrestnih merah.
Uredimo tudi vse potrebno za pridobitev
subvencije Eko sklada za nakup energijsko
varčne hiše.

Naša ekipa, sestavljena iz vrhunskih strokovnjakov
– svetovalcev, arhitektov, konstruktorjev, statikov in
gradbenih inženirjev – bo sodelovala z vami skozi
celoten proces, od ideje do vselitve.

Celostna storitev
7. Opremimo
Izberite hišo na ključ in prepustite ureditev
opreme izkušenim izvajalcem. Opravili
bomo zaključna obrtniška in inštalacijska
dela. Na vašo željo vam lahko, v sodelovanju
s partnerji, hišo tudi opremimo.

Izgradnja hiše, ki bo postala dom vaših spominov, ne
sme biti prepuščena naključju, zato zanjo vsak dan
skrbi več kot sto predanih in izkušenih strokovnjakov.
Zato tudi ni naključje, da bo vaša hiša Jelovica
vrhunska tehnološka mojstrovina.
Z vami na vsakem koraku.

3. Oblikujemo
V širokem naboru tipskih hiš Jelovica najdete
vse – od klasične dvokapnice do moderne hiše
ravnih linij. Lahko se odločite tudi za povsem
individualen idejni osnutek hiše. Ne glede na vašo
izbiro vam lahko pripravimo tudi predlog notranje
ureditve.

TRADICIJA

ZAGOTOVLJENA TRAJNOST

VRHUNSKA IZVEDBA IN STROKOVNOST

100 let tradicije, 70 let oblikovanja in razvoja energijsko varčnih
lesenih hiš. Korenine lesenih hiš Jelovica segajo v leto 1942, ko
smo izdelali in postavili prve tipske montažne hiše. Hiše so še
danes občudovanja vredni objekti.

Skrbno izbrani materiali in premišljeni konstrukcijski sistemi
zagotavljajo uporabnost montažne hiše Jelovica za več generacij.
Montažne hiše, ki smo jih postavili pred več kot 70 leti, so še
danes občudovanja vredni objekti.

IZKUŠNJE

FINANČNA STABILNOST

Zagotovilo za kakovostno izvedbo vseh procesov je visoko
usposobljena ekipa strokovnjakov različnih področij (svetovalci,
arhitekti, konstruktorji, statiki in gradbeni inženirji). Upraba
računalniško vodenih proizvodnih procesov (CNC) za pripravo
sestavnih delov konstrukcijskih elementov hiše zagotavlja
neprimerljivo natančnost izdelave in postavitve hiše. Zagotovilo
najvišje kakovosti vseh vgrajenih materialov, stavbnega pohištva
in izdelanih elementov je nadzor kakovosti proizvodnje. Neodvisni
nadzor proizvodnje in uporabe certificiranih materialov izvajajo
nemški inštitut Otto Graf Stuttgart, avstrijski HFA ter ZAG Ljubljana.
Zaposleni v Jelovici so del kontinuiranega izobraževalnega procesa,
ki prispeva k razvoju novih tehnoloških načinov in izvedbenih
rešitev, s katerimi se uvrščamo med najnaprednejše proizvajalce
lesenih hiš v Evropi.

Finančna stabilnost, dolgoletna tradicija in vlaganje v razvoj
Do danes smo v Jelovici postavili že 12.000 hiš, lesenih vrtcev,
so zagotovilo za zadovoljstvo in zaupanje, ki nam ga izkazujejo
turističnih in večstanovanjskih objektov. Gradnjo so nam zaupali
zahtevni investitorji po vsej Evropi in širše. Zavezani smo odličnosti, kupci naših hiš in večjih objektov. Jelovica spada v visok razred
bonitetne odličnosti - ocena A.
kar potrjujejo certifikati, priznanja kakovosti in številne prejete
nagrade hiš Jelovica.

HITROST POSTAVITVE IN VSELITVE
Hišo postavimo v nekaj mesecih. Vaša hiša bo v pretežni meri
izdelana že v tovarni, kjer izkušena in visoko usposobljena ekipa
strokovnjakov posamezne elemente izdela v nadzorovanih pogojih.

PREGLEDNOST INVESTICIJE
6. Postavimo

4. Projektiramo

Stoletje izkušenj ter preko 12 tisoč montažnih
hiš in večjih objektov sta zagotovilo za
kakovostno postavitev. Hiša bo postavljena
in pripravljena na zaključna dela v nekaj dneh.

Za vas izdelamo celotno projektno dokumentacijo
od idejne zasnove do projekta za gradbeno dovoljenje
in projekta izvedbenih del in jamčimo za strokovno
izvedbo.

5. Izdelamo po meri
Hiše Jelovica so izdelane iz skrbno izbranega certificiranega
lesa, ki je konstrukcijsko stabilen in trajen. Vsak konstrukcijski
element hiše je izdelan po meri, zato je vsaka hiša edinstvena.

V Jelovici zagotavljamo preglednost celotnega procesa gradnje
hiše z vnaprej znano višino investicije. Hitrost gradnje, dogovorjena fiksna cena in visoka kakovost naših objektov so zagotovilo
zadovoljstva.

INOVATIVNE TEHNOLOŠKE REŠITVE
Za Stenske elemente naših hiš uporabljamo cementno lesne
plošče BETONYP. Inovativni sistem zvočne izolacije SONUS PLUS
zagotavlja visoko zvočno izolirnost hiše, tako pred zunanjim
hrupom, kot tudi med prostori znotraj hiše. Sistem gradnje
z lesom iz križno lepljenih lesenih plošč LAMTOP, zagotavlja
enakomerne mehanske lastnosti. Sistem omogoča gradnjo zelo
zahtevnih, kompleksnih konstrukcijskih ter arhitekturnih zasnov
hiš in večjih objektov

LASTNA PROIZVODNJA
STAVBNEGA POHIŠTVA
V hiše Jelovica vgrajujemo okna in vhodna vrata, ki so produkt
lastnega razvoja in proizvodnje.

JELOVICA HIŠE d.o.o.
Hrib 1
4208 Preddvor
E: info.hise@jelovica.si
www.jelovica.si

AKTIVNA HIŠA
JELOVICA
Aktivna hiša.
Znanje. Sanje. Življenje.

