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JELOVICA

[ zelena družba ]
JELOVICA je skupina podjetij za proizvodnjo visoko kvalitetnih izdelkov iz lesa in naravnih
materialov. Veljamo za enega vodilnih proizvajalcev energijsko varčnih in okolju prijaznih
sodobnih hiš, oken in vrat v regiji.
Kot mednarodna družba več kot polovico svojih proizvodov izvozimo na 23 svetovnih trgov,
kjer ustvarimo več kot polovico celotne realizacije. Med pomembnejša tržišča štejemo
evropske države, kjer povečujemo svoj položaj predvsem zaradi svoje prilagodljivosti,
odzivnosti in zanesljivosti poslovanja.
Sodobna tehnologija, inovativne razvojne rešitve, visoki standardi in mednarodni certifikati
v Jelovici zagotavljajo kakovost izdelkov in njihovo dolgoročno uporabo tudi za najbolj
zahtevne kupce.
JELOVICA HIŠE D.O.O.,
podjetje v skupini, je usmerjeno v
proizvodnjo in trženje individualnih hiš,
večstanovanjskih zgradb ter javnih in
poslovnih objektov. S 70-letno tradicijo
sodimo med najstarejše proizvajalce
montažnih objektov v Evropi z več kot
12.000 postavljenimi hišami po vsem
svetu.

Na leto lahko v Jelovici proizvedemo več
kot 200 hiš. Naši pomembnejši trgi so poleg
Slovenije tudi države Nemčija, Italija, Švica,
Avstrija, Irska, Belgija, Turčija, Ukrajina.
Lesene montažne hiše smo izdelali tudi za
ameriški in ruski trg ter države bližnjega
Vzhoda.

Danes je Jelovica sodobno in inovativno srednje veliko podjetje z vizijo razvoja za prihodnost.
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1942

prva lesena hiša
Švabska vas
v Kranju
nemški načrti

1963

naselje v
makedoniji

1970

naseljA V
SLOVENIJI

1975

naselja hiš
V SLOVENIJI

1988

naselje v
zda

1999

NASELJE v
nemčiji

2001

STANOVANJSKA
HIŠA, UKRAJINA

2003

VILA NA IRSKEM

KULTURA BIVANJA PRIHODNOSTI

NAŠA TRADICIJA IN IZKUŠNJE

[ iz roda v rod ]

V družbi Jelovica imamo več kot 100 let izkušenj z
lesom. Znanja o odličnosti lesa in njegovi uporabi
za kvalitetno bivanje uspešno prenašamo iz roda v
rod.
Prvo leseno montažno hišo smo izdelali pred 70 leti
in te hiše še danes služijo svojemu namenu.
Jelovica je svoje objekte različnih velikosti in
namembnosti postavila po vsem svetu. Izpeljani
so bili različni projekti; od postavitve naselij hiš
pri popotresnih obnovah, do postavitve številnih
naselij hiš različnih velikosti ter izdelave počitniških
hišic, vrtcev, šol ter drugih javnih in poslovnih
objektov.
Tudi iz naše tradicije črpamo znanje za prihodnost.
Tehnologijo izdelave lesenih montažnih hiš smo
vseskozi razvijali in nadgrajevali s svetovnimi
smernicami.
Z izborom vrhunskih dobaviteljev, izborom izključno
visoko kakovostnih in certificiranih materialov
in z inovativni rešitvami konstrukcij, danes lahko
ponudimo sodobno in energijsko varčno hišo ali
objekt.
Naše izkušnje, vrhunska storitev in garancija so
porok, da smo zaupanja vreden partner z izkušnjami
in znanjem.

[ naša vizija ]

2003-07

NASELJa v
turčiji

V Jelovici smo prepričani, da pri oblikovanju doma ni več pomembna le hiša,
pač pa predvsem posameznik ali skupnost, ki v njej biva. Na podlagi izkušenj
iz preteklih desetletij smo oblikovali koncept izdelovanja sodobnih energetsko
varčnih hiš po meri posameznika.

2006

STANOVANJSKA
HIŠA V ITALIJI

Hiša Jelovica pri nas ni le hiša. Je bivalni
prostor, ustvarjen na osnovi individualnih
potreb, domovanje, ki odraža želje in osebni
slog uporabnika ter v sami arhitekturni zasnovi
upošteva življenjske navade.

2007-08

VRSTNE HIŠE
HAMBURG,
NEMČIJA

2009

sončna
hiša bovEC,
SLOVENIJA

Naša prednost so znanje, izkušnje in sodelovanje z različnimi strokovnjaki, saj le
tako lahko v vsakem trenutku stranki ponudimo optimalne in inovativne rešitve
pri izdelavi lesene montažne hiše, ki je obenem še energijsko varčne in okolju
prijazne.

2010

GOZDNE VILE V
SLOVENIJI

Naš razvoj je že danes usmerjen v kulturo bivanja prihodnosti. Usmerjen je v
izdelavo plus energijske hiše, predvsem pa v razvoj modularnih stanovanjskih in
poslovnih enot, ki omogočajo nove možnosti bivanja in raznolikost uporabe. V
Jelovici smo prepričani, da je kakovosten bivalni prostor tisti, ki ponuja tudi sožitje
človeka z naravo.

2010

LESEN VRTEC V
SLOVENIJI

2011

STANOVANJSKA
HIŠA, SLOVENIJA

2012

STANOVANJSKA
HIŠA, SLOVENIJA
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SODOBNA GRADNJA Z LESOM

ENERGIJSKA VARČNOST in EKOLOŠKOST

Ena od glavnih prednosti hiš Jelovica je uporaba velikega deleža lesa v
konstrukcijah, ki ima kot naravni material številne pozitivne lastnosti.

Trajnostna gradnja je integrirana v celotnem ciklu nastajanja hiše Jelovica, od
načrtovanja, gradnje in uporabe, ki sledi načelu skrbnega ravnanja z okoljem
in ohranjanja naravnih virov. Obenem je gradnja in uporaba ekonomična, po
prenehanju uporabe pa je hišo mogoče reciklirati oziroma uporabiti za drug
namen.

[ prednosti ]

[ trajnostna gradnja ]

• Les je za človeka zdrav material, saj ne oddaja škodljivih snovi in ne povzroča
alergij.
• Omogoča prijetno bivanje, saj uravnava vlažnost zraka v prostorih in oddaja
prijeten vonj.

Hiša Jelovica je torej, energijsko učinkovita, prijazna do uporabnika in njegovega
zdravja, funkcionalna in prispeva k ohranjanju družbenih in kulturnih vrednot.

• Je ekološki material, tudi njegov življenjski cikel je izjemno čist, za njegovo
obdelavo pa je potrebno malo energije.

Hiše, izdelane v Jelovici za ogrevanje porabijo zelo malo energije, saj so grajene
v skladu z nizkoenergijskimi standardi, ki jih potrjujemo z različnimi certifikati po
posameznih državah (Klimahaus, Minergie…) Naši napredni sistemi konstrukcij iz
lesa v kombinaciji z najnovejših izolativnimi materiali omogočajo različne stopnje
energijske varčnosti (Optima, Optima +, Termo +, Eko in Pasiv). Poleg lesa pri
izdelavi hiše uporabljamo še druge okolju prijazne materiale, ki imajo nizek ogljični
odtis.

V družbi Jelovica zaradi naštetih dejstev o karakteristikah lesa verjamemo, da ima
gradnja hiše z naravnim materialom lesom pomembne prednosti:
• HITROST pri postavitvi lesene montažne hiše, je ena od bistvenih prednosti
lesene montažne gradnje, saj od podpisa pogodbe do vselitve preteče
bistveno manj časa, kot pri klasično grajeni hiši.
• KONSTRUKCIJA lesene montažne hiše je LAHKA, saj je teža gotove hiše
približno 4-krat manjša od teže klasično grajene hiše. Potresna varnost lesene
hiše je zato bistveno večja, saj se lažje prilagaja tresenju tal, ker je potresna
sila na hišo sorazmerno manjša. Zaradi razvitih in preverjenih konstrukcijskih
sistemov je hiša Jelovica lahko resnično varen dom tudi v primeru potresa,
saj les kot osnoven material značilno prenaša vlečno, tlačno in upogibno silo.

Zakaj so lahko lesene hiše tako energijsko učinkovite? Les kot osnovni gradbeni
material namreč omogoča najboljše razmerje med toplotno izolacijo in ohranjanjem
toplote. Zunanji toplotni dobitki sončne energije niso zanemarljivi, saj lahko skozi
okna ob pravilni orientiranosti hiše znatno prinesejo k toplotni bilanci hiše, kar
pomeni prihranke pri ogrevanju.

• VEČ UPORABNE TLORISNE POVRŠINE kot pri zidani hiši pridobite s tanjšo
leseno konstrukcijo objekta, tudi do 10% površine. Obenem pa lahko izberete
različne nivoje energijske varčnosti hiše.
Optimalna lesena hiša, ki jo izdelamo v Jelovici, nudi odlično toplotno, zvočno,
protipožarno in protipotresno zaščito ter je energijsko varčna.
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SODOBNA TEHNOLOGIJA

POTRJENA KAKOVOST

Svetovne smernice razvoja trajnostne gradnje temeljijo na uporabi novih kombinacij
znanih in naravnih materialov z novimi ekološkimi materiali na optimalen način.

Kakovost izdelkov družbe Jelovica je naša zaveza do poslovnih partnerjev in
strank. Z pridobljenimi mednarodnimi certifikati za evropski trg in za posamezna
tržišča znotraj Evrope to kakovost samo še potrjujemo.

[ usmerjeni v razvoj ]

[ odgovorni do strank ]

V Jelovici je bil razvoj pomembna konkurenčna prednost nekoč in je še danes,
saj veliko energije in znanja vlagamo v iskanje ključnih rešitev za izboljšanje naših
izdelkov.

Za svoje izdelke, energetsko varčne hiše in druge večje objekte smo pridobili
naslednje certifikate kakovosti in energijske varčnosti:

Uspešno sodelujemo z zunanjimi arhitekti, strokovnimi in izobraževalnimi
inštitucijami, kot so fakultete za lesarstvo, gradbeništvo in arhitekturo, kjer
raziskujemo in testiramo nove izdelke. Nenehno iščemo nove izpeljanke energijsko
varčnih konstrukcijskih sistemov ter drugih pomembnih detajlov, s katerimi
narekujemo nove smernice montažne gradnje in se obenem odzivamo zahtevam
naših strank.

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

V Jelovici pozornost posvečamo tudi razvoju plus energijske oz. aktivne hiše,
ki je projektirana tako, da s pomočjo obnovljivih virov energije, sama poskrbi
za ogrevanje prostorov, za toplo vodo, zračenje in razsvetljavo. Taka hiša s
pomočjo sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih panelov, proizvede več energije,
kot jo potrebuje za svoje obratovanje. Ob strateškem načrtovanju v sodelovanju
s strokovnjakih na svojih področjih lesena aktivna hiša nudi optimalno bivanje z
ničnimi ali minimalnimi vplivi na naravo in okolje.

• RAL - nemški znak kakovost za izdelavo hiš, ki predstavlja celostni nadzor
proizvodnje in vgrajenih materialov, ki ga letno nadzoruje OTTO-GRAF
INSTITUT iz Nemčije;
• ÜA Zeihen - avstrijski znak kakovosti za skladnost naših konstrukcijskih
elementov z avstrijsko zakonodajo;

V Jelovici se zavedamo pomembnosti uporabe sodobne tehnologije in z
nenehnim vlaganjem v razvoj ohranjamo kakovost izdelkov. Tudi tako dosegamo
višjo kakovost bivanja.

• Klimahaus – energijsko varčen standard za hiše na italijanskem trgu;
• Minergie – energijsko varčen standard za hiše na švicarskem trgu.
Jelovica je pomemben član Sekcije slovenskih proizvajalcev lesenih montažnih
hiš. Nenehno sodelujemo pri razvoju panoge doma in v tujini tudi prek članstva
v nemškem panožnem združenju montažne gradnje in montažnih hiš - BundesGütegemeinschaft Mantagebau und Fertighäuser e.V. in smo aktiven partner pri
promociji trajnostne gradnje širom Evrope.
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CELOVITA STORITEV

NAŠE VREDNOTE

V družbi Jelovica Hiše se z
proizvodnjo visoko kakovostnih hiš
ukvarjamo že več kot 70 let. Naredili
smo prek 12. 000 objektov, kar nam
daje znanje, samozavest in izkušnje.
Proces od ideje do postavitve
hiše je zapleten, zato smo vam v
Jelovici z ekipo strokovnjakov iz
različnih področij na razpolago
za svetovanje, da je pot do cilja
enostavnejša.

Naše vrednote in družbena odgovornost nas vodijo pri vsakodnevnem delovanju
družbe Jelovica in določitvah, ki jih sprejemamo. Naša zaveza in dolžnost je, da
sedanjim in prihodnjim generacijam omogočimo življenje v zdravem in čistem
okolju. Obenem pa upoštevamo potrebe družbe in lokalnega okolja.

[ od ideje do postavitve ]

[družbena odgovornost]

Jelovica je ena prvih zelenih družb v regiji. Odgovornost do narave in človeka je
pri nas prisotna v vseh segmentih poslovanja. V skrbi za okolje gremo še korak dlje,
saj je naša proizvodnja ekološka in čista. Za njeno delovanje uporabljamo naravne
vire – vode, sonca in lesa. Naše tovarne so plus energijske in sami proizvedemo
več toplotne in električne energije, kot jo porabimo za proizvodnjo in poslovanje.
Svojo odgovornost do lokalnega okolja prenašamo v delovno okolje z okolju
prijaznimi dejanji recikliranja, ločevanja, zmanjševanja uporabe ali z ponovno rabo.

Več kot 100 zaposlenih se v naši družbi dnevno posveča samo enemu cilju.
Ustvariti - skupaj z vami - kakovostno hišo, varen dom.

Jelovica izdeluje izdelke vrhunske kakovosti, njihova izdelava ne onesnažuje okolja.
Ustvarjamo življenjski slog sobivanja z naravo. Vrsto let podpiramo športnike, ki
se ukvarjajo z naravi prijaznimi športi, med katerimi so maratonec in najboljša
slovenska biatlonka. Tako jim omogočamo doseganje vrhunskih rezultatov na
svojem področju, oni pa so naš glasnik naravnega življenjskega stila.

• Močno poudarjamo sodelovanje med zunanjimi in našimi arhitekti ter
konstruktorji pri zasnovi hiše in izvedbi detajlov za vsak posamezen projekt.
• Ekipe statikov, inženirjev elektrotehnike in lesarstva, strojnih in gradbenih
inženirjev in mizarskih mojstrov so vključene v procese izdelave hiše s svojim
strokovnim znanjem in nasveti.

Sodelujemo tudi na drugih projektih, kot so različne okolju prijazne akcije in skrb
za zdravo okolje naših otrok vrtcih in šolah z različnimi ustvarjalnimi projekti.

• Postavitev hiše je v rokah izkušenih montažnih mojstrov na terenu, da hiša
stoji v nekaj dneh.
• S sodobnimi načini gradnje omogočimo, da je hiša lahko vseljiva v nekaj
mesecih.
• Zagotovimo vam 30 letno garancijo na statično stabilnost lesenih elementov
hiše Jelovica.
V Jelovici smo prepričani, da izgradnja hiše, ki postane dom številnih spominov
ne sme biti prepuščena naključju, zato je izbira zanesljivega partnerja zelo
pomembna.
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[Avstrija]

[Irska]

[Italija]

[Belgija]

[Ukrajina]

[Irska]

[Ukrajina]

[Slovenija]

[Slovenija]

[individualne hiše]

[Irska]

[individualne hiše]
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[večstanovanjski objekt, Hamburg, Nemčija]

[nizkoenergijski vrtec, Slovenija]

[večstanovanjski objekt, Milano, Italija]

Posebni projekti – so projekti

[Turčija]

za kakovost bivanja, ki jih v Jelovici
razvijamo skupaj z arhitekturnimi
biroji po vsej Evropi. V projektih so
vključeni naši in zunanji strokovnjaki
različnih področij, kjer prek izkušenj
ustvarjamo novo kulturo bivanja.
Naša odgovornost do naročnika se
kaže v visoko kakovostnem izdelku,
realnih dobavnih rokih in inovativnih
rešitvah za nekonvencionalne ideje.

[večstanovanjski objekt, Bovec, Slovenija]

[večji leseni objekti]

[posebni projekti]
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