
Notranja vrata Jelovica odlikujejo visoka kakovost, profesionalna
obdelava, preproste in čiste linije. Na voljo tudi široka ponudba
vhodnih vrat za stanovanja, ravno obžaganih vrat s skritimi nasadili
in steklenih vrat. 
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Notranja vrata Jelovica

Med številnimi linijami v
sodobnih barvnih različicah,
številnih izvedbah in materialih
boste našli prava vrata za vas.
Linija Elegant ponuja širok izbor
različnih tipov in površin. 

Površine: furnir, CPL, visoki sijaj

Linija notranjih vrat Lotos je
prepoznavna po različnih tankih
kovinskih vstavkih v srebrni
barvi. Še posebej elegantna so
ravno obžagana krila v
kombinaciji s skritimi nasadili. 

Površine: furnir, CPL, visoki sijaj

Linija notranjih vrat Talia s
preprosto zasteklitvijo brez
okvirjev in zasteklitvenih letvic
poudarja eleganco in čiste, ravne
linije. Na voljo tudi kot polna
vrata v različnih dekorjih.

Površine: furnir, CPL

Elegant TaliaLotos

CPL notranja vrata na zalogi

Beli bor prečno
iverokal, soft rob, P1

Hrast grča prečno
iverokal, soft rob, P1

Hrast prečno
papirnato satje, soft rob, P1

Akcijski popust velja za vsa potrjena in plačana naročila notranjih vrat Jelovica v mesecu juniju 2021.
Popust se obračuna tudi pri nakupu CPL notranjih vrat iz zaloge. Ponudba velja v prodajnih centrih
Slovenijales (Vižmarje, Črnuče, Celje, Hoče, Murska Sobota) in prodajnem centru Jelovica v ljubljanskem
BTC (dvorana 3). Akcija velja od 1. 6. do odprodaje zalog oz. najkasneje do 30. 6. 2021. 



Polnilo
Polnilo je material, ki napolni okvir - izolira in naredi vrata trdna. Satje (polnilo iz papirja) je primerno
samo za vrata, ki jih le redko uporabljate. Taka vrata ne dušijo hrupa in se hitro poškodujejo ali uničijo.
Zato so vsa notranja vrata Jelovica že standardno polnjena z iverokalom. 

Polnilo vratom zagotavlja potrebno trdnost in
vzdržljivost, hkrati pa je krilo lažje in ne
obremenjuje nasadil z nepotrebno težo. Material
je odporen, zanesljiv, neškodljiv in cenejši od
polnih ivernih plošč. 

Iverokal

Polnilo je izdelano iz posebej strjenega papirja,
zloženega v šesterokotno obliko čebeljih satov.
Uporablja se pri manj obremenjenih vratih.
Material je lahek, popolnoma naraven, a ne
zagotavlja zadostne trdnosti in stabilnosti.

Papirnato satje

Oblike robov kril
Oster rob

vsa vrata
Soft rob
CPL vrata

Ravno obžagan rob
vrata s skritimi nasadili

Laminat debeline 0,2 mm je na
voljo v 30 odtenkih – enobarvnih
in imitacijah lesa ter drugih
materialov. Vrata odlikuje zelo
preprosto vzdrževanje in visoka
odpornost na praske. Možnost
izdelave soft robov, izdelanih v
enem kosu (na rob ni nalepljen
ABS trak).

Ponujamo preko 40 različnih
furnirjev domačih in eksotičnih
drevesnih vrst. Les zagotavlja
toplino, prijeten vonj in občutek.
Je naraven material, zato so
vsaka vrata unikatna in imajo
malce drugačen vzorec in ton.
Odporen material, zaščiten s 4
plastmi UV laka. 

Eskluzivna površinska obdelava
za ljubitelje razkošja. Eleganten
kakovosten material, na voljo v
treh čudovitih sijajnih in dveh
mat odtenkih. Izberite med sijaj
belo, kapučino in kovinsko barvo
ali mat belo in črno. Krila
kombinirajte s podboji iz CPL-a
ali furnirja. 

CPL Visoki sijaj/matFurnir

www.slovenijales.si
Ljubljana Vižmarje: Plemljeva 8, Ljubljana Črnuče: Brnčičeva 45, Celje: Medlog 18, Hoče: Miklavška 55, Murska Sobota, Markišavska 9


