
Pri današnjem načinu gradnje 
okenska polica ni več le okras, 
temveč pomemben del pri sti-
ku stena - okno - fasada, kjer 
največkrat prihaja do poškodb 
zaradi zamakanja. 

V avstrijskem družinskem podjetju EDER se s 
prodajo okenskih polic ukvarjamo od leta 1964, 
na slovenskem trgu pa smo uspešno prisotni že 
25 let. 

Kot vodilni prodajalec okenskih polic našim kup-
cem nudimo izjemno napredne in preverjeno za-
nesljive sistemske rešitve za vse načine gradnje. 

Naše izkušnje in sodelovanje s priznanimi ar-
hitekti, proizvajalci oken in senčil ter fasaderji 
nam omogočajo, da vam zraven okenske police 
ponudimo tudi najprimernejši sistem za zaščito 
vašega objekta – obenem pa vam svetujemo 
glede pravilne vgradnje, saj vam le ta omogoča 
dolgotrajno varnost. 

V prodajnem programu imamo tako zunanje 
kot notranje okenske police ter zidne obloge iz 
različnih kvalitetnih materialov – modernega ali 
tradicionalnega izgleda.

Nekoč le okenska polica – danes vaš najljubši prostor 
ob oknu. 

Notranja okenska polica Linea vgrajena s profilom za 
senčno fugo (poravnano z ometom).

Tehnološko obdelan naravni kamen – helopal je 
zmes fine marmorne moke in naravnih smol. 

Prednosti helopala:
- nevpojna površina – razlita tekočina se ne vpije
v polico, madeži se enostavno odstranijo,
- na dotik topel in prijeten,
- izredna toplotna izolativnost – λ 0,373 W/mK
(granit: λ 2,8 W/mK, aluminij: λ 236 W/mK),
- odporen na vremenske vplive in zmrzal,
- za notranje in zunanje prostore,
- enostaven za vzdrževanje in čiščenje. 

helopal kontakt s trojno zaščito (stena - okno - fasada)

Notranje police, katerih stabilno jedro je 
sestavljeno iz vodoodporno zlepljene iverne 
plošče.

Zunanje aluminijaste okenske police so pra-
šno barvane z visoko odporno barvo na vremen-
ske vplive.

Levo: termično raztezanje zunanje aluminijaste police 
se kompenzira v sistemu stranskega zaključka RAG². 
Desno: navadni U-zaključek ne zadostuje tehnično do-
vršeni vgradnji.

Sistem SlideAlu/SlideAlu kombi – dilatacijski zaključek 
za skrita vodila senčil ter fasadni zamik.

Vse naše okenske police, vključno s sistemi, so 
vam na voljo pri naših prodajnih partnerjih (proi-
zvajalci in prodajalci stavbnega pohištva, fasader-
ji, trgovine z gradbenim materialom,...) po celotni 
Sloveniji.

EDER HELOPAL - OKENSKE POLICE
S SISTEMSKIMI REŠITVAMI ZA NAJZAHTEVNEJŠE GRADBENE IZZIVE. 
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