
Že pri gradnji razmišljajte, 
kako boste živeli !
Okenske police iz tehnološkega kamna.

www.eder-fensterbank.at





Vaš novi občutek bivanja se 
pričenja že pri gradnji.
Kdor gradi, že ima v mislih, kakšen naj bi bil videz 
življenjskega prostora, kako naj bi se v njem živelo in 
kakšni naj bi bili občutki. Med gradnjo je potrebno spre-
jeti veliko zgodnjih odločitev, da se bodo bivalni občutki 
kasneje uresničili. K temu spada tudi odločitev o okenskih 
policah. Okenska polica v današnjem času ni le gradbena 
potreba, temveč pomemben del oblikovanja in videza. 

Okna so vez med bivalnim prostorom in okoljem. S pravil-
no izbiro okenske police si boste ustvarili lepo in udobno 
vzdušje, kjer lahko uživate ob svetlobi in toplini 
okenskega prostora. Imejte visoke zahteve pri izbiri 
okenskih polic – navsezadnje so za vaš bivalni občutek 
enako pomembni kot talna obloga ali pohištvo.

helopal okenske police iz tehnološkega kamna  
izpolnjujejo vse gradbene, oblikovne in bivalne zahte-
ve. Zunaj so izjemno odporne na vse vremenske vpli-
ve in zmrzal, medtem ko znotraj z njihovo oblikovno 
dovršenostjo in prijetno toplino dajejo lagodno bivalno 
klimo. Obširen izbor privlačnih dizajnov vam daje nešteto 
možnosti za lastno oblikovanje bivalnega prostora, bodisi 
moderno, tradicionalno ali klasično.

Že pri gradnji razmišljajte, kako boste 
živeli in si s helopal okenskimi polica-
mi ustvarite vse možnosti za vaše nove 
bivalne občutke.



Vedno topla in vsestranska: helopal kot okenska polica, namenjena tudi sedenju

Z dolgo življenjsko dobo in odporna na vremenske vplive: helopal kot parapetna polica

Privlačno in enostavno za vzdrževanje: helopal kot točilni pult



Okenske police,
ki zmorejo več.
helopal okenska polica je več kot odlagalna površina za lončnice. Zaradi njene to-
ple površine jo lahko znotraj uporabimo, na primer, kot sedalno površino. Zunaj pa 
nas trajno razveseljuje na objektu zaradi vzdržljivega in neobčutljivega materiala z 
dolgo življenjsko dobo. Možnost posebnih oblik odpira povsem nove bivalne
prostore znotraj in zunaj, kot so obrobe, stenske obloge, parapetne police na zi-
danih balkonih in obloge pri bazenih. Pustite se navdihniti vsem možnostim, katere 
vam omogočajo helopal okenske police za vaš novi bivalni občutek.

Tradicionalno ali moderno, znotraj ali zunaj – helopal odpira nove življenjske prostore.



Dolgotrajna zaščita in lepota za veliko različnih področij uporabe.

Največja kakovost 
za znotraj in zunaj.

helopal okenske police sestojijo iz fine marmorne moke 
in visoko kvalitetnih naravnih smol, ki  skupaj tvorijo 
tehnološki kamen. Edinstven material, ki presega naravne 
prednosti surovin in s tem daje helopal okenskim policam 
odlične lastnosti materiala. Tako prepričajo helopal 
okenske police znotraj kot individualen element obliko-
vanja in zunaj, celo pri ekstremnih vremenskih pogojih, 
kot zaščita za fasado, steno in okno.

Vsi helopal proizvodi so v skladu z mednarodnimi ka-
kovostnimi kriteriji in strogim avstrijskim določilom o 
varstvu okolja.

. na dotik topla in prijetna površina

. ostane nespremenjena

. enostavna za vzdrževanje

. neobčutljiva na madeže

. dolga življenjska doba in visoka 
  odpornost
. odporna na vremenske vplive in  
  zmrzal
. izredno toplotno izolativna



Inovativna prednost 
kakovosti in servisa.

V helopal okenskih policah so združene več kot 35 letne 
izkušnje in inovacije avstrijskega tržnega vodje na področju 
okenskih polic iz tehnološkega kamna za znotraj in zunaj.

Naš raziskovalni in razvojni oddelek skrbi za dosledne 
izboljšave proizvoda in stalno razširitev ponudbe, barv, dizaj-
nov in za podobo površin. Zato se vsi helopal proizvodi odliku-
jejo po dovršenih tehničnih rešitvah in sodobnem dizajnu.

Za najvišje standarde skrbi helopal tudi na področju servisa in 
zanesljivosti dobave in zagotavlja 

najdaljši dobavni rok v sedmih 
delovnih dneh.

Še eden od helopalovih odličnih proizvodov: puritamo - enobarvna okenska polica z dizajnom za 
sodobne puristične bivalne smernice. Povprašajte trgovca za prospekt puritamo.



Izbira dizajnov za vaš 
novi bivalni občutek.
Bodisi tradicionalno, klasično ali moderno – vprašanje 
bivanja je pogojeno z osebnim stilom. Za izoblikovanje 
vašega novega doživetja bivalnega občutka po lastnem 
okusu, vam helopal ponuja veliko možnosti različnih 
dizajnov in izvedbe klasik ali ekskluziv za vaše okenske 
police. Površine so lahko bodisi mat ali sijaj. Vzorce si 
lahko ogledate pri vašem helopal prodajalcu.

Posebna ponudba 

Vaš helopal prodajalec vas bo z veseljem seznanil o 
možnostih posebnih oblik – kot so konkavne ali kon-
veksne zaokrožitve, izrezi za gretje, vogalni izrezi, utori 
ali izrezi po dolžini.

Mere
dolžina do 360 cm
širina do 80 cm

Lastnosti materiala
trdnost na pritisk do 104 N/mm• 2

upogibna trdnost 34 N/mm• 2

 temperaturna obstojnost  • 
od -40°C do +80°C
vpojnost - pod 0,23 odstotka lastne teže• 
gostota 2082 kg/m• 3

toplotna prevodnost 0,373 W/mK • 

Dobavni rok
Vse helopal proizvode dobavimo najkasneje v sedmih 
delovnih dneh.

št. 10, 10M

št. 91, 391, 391M

št. 32M, 332M

št. 95M

št. 36, 336

št. 44

št. 18, 318, 318M

št. 30M, 330M

Da vam lahko ponudimo proizvode po najnovejših standardih, se naša ponudba okenskih polic ravna po sodobnih oblikovalskih trendih.
Vzorce, dekorje in naročniške številke aktualne ponudbe najdete na razstavnem stojalu helopal pri vašem trgovcu.

Možne so manjše razlike v barvnih tonih!

št. 340M

št. 35M



Izvedba klasik
Klasična okenska polica debeline 2 cm v elegantnem, preprostem dizajnu.

Za lastno svobodo oblikovanja imate možnost dveh izvedb – klasik ali ekskluziv. 
Obe izvedbi ustrezata visokim helopalovim kakovostnim standardom in sta 
izvedljivi z inovativnim montažnim sistemom kontakt.

Izvedba ekskluziv
Okenska polica z zaokroženo 3,2 cm zaslonko.



helopal kontakt:
dovršen priključek za zunanje 
okenske police.
Kot vodilni proizvajalec na trgu okenskih polic iz tehnološkega kamna, razpolaga 
helopal z izjemno tehnološko prednostjo pri stiku zunanjih okenskih polic. Inovativni 
montažni sistem helopal kontakt zagotavlja povsem vodotesen in varen stik med 
okensko polico, oknom in fasado.

Lepota, ki razveseljuje: helopal kontakt s trojno zaščito.



helopal kontakt s trojno zaščito za
1.  steno
2. fasado
3. okno

Tesen stik med helopal okensko polico, oknom in fasado, ki  • 
preprečuje vdor vode v gradbeni element.
Optimalno odvodnjavanje za preprečevanje stranskih   • 
madežev na fasadi – priporočljiv pri okenskih sistemih z   
odvodnjavanjem navzdol.
Vnaprej podan 5° naklon okenske police.• 
Olajšava pri vgradnji – podlaganje ni več potrebno.• 
Varčevanje tesnilnega materiala pri stiku z oknom.• 
Izboljšana toplotna izolacija pri stiku z oknom – zmanjšuje   • 
možnost nastajanja kondenza.
Izenačenje raztezkov zaradi temperaturnih delovanj –   • 
preprečuje poškodbe na fasadi.
Možnost uporabe pri vseh okenskih sistemih – PVC, LES,   • 
ALU, LES/ALU in PVC/ALU, ki ustrezajo določenim pogojem,  
o katerih vas bo vaš helopal prodajalec natančneje seznanil.

Uspešno opravljen test o neprepustnosti vode na Institutu za okensko tehniko Rosenheim po 
DIN EN 1027 (št. certifikata 32024448).

s helopal kontakt s trojno zaščito

Narobe vgrajena okenska polica



Dobavitelj-vir:

Eder helopal d.o.o
SLO-Maribor
GSM 041 638 408
GSM 051 369 110
E-Mail: office@eder-fensterbank.at
www.eder-fensterbank.at
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