
notranje okenske police Trend

notranje okenske police helolit

zunanje okenske police helotop

zunanje okenske police aluminij

notranje in zunanje okenske police



…posebna ponudba
vgrajena prezračevalna rešetka, poševni odrezi, utori in 
laminat po celi širini.

notranje okenske police TREND

…natančno po meri
•  dolžina: do 405 cm
• širina:  do   55 cm
• zaslonka: 30 mm
• debelina: 17 mm
• radij:  rezkano zgoraj in spodaj 3 mm

Fenorm notranje 
okenske police Trend

imajo trdno jedro iz visoko- in vodoodporne iver-
ne plošče. Vzdržljiva površina,ki je enostavna za 
vzdrževanje, zagotavlja izjemno dolgotrajno lepoto. 
Ponujeni dekorji ustvarijo enostavno eleganco, ki se 
odlično ujema z modernim načinom bivanja.

Dovršenost do najmanjše
podrobnosti.
Prednosti Fenorm notranje okenske 
police Trend
• lepa in vzdržljiva površina
• odporna proti praskam in obrabi
• enostavno vzdrževanje
• dolga življenjska doba
• sodobno oblikovana

…najdaljši dobavni rok v sedmih 
delovnih dneh
Fenorm notranje okenske police Trend dobite v trgovi-
nah s stavbnim pohištvom in gradbenim materialom.

…lastnosti materiala
vodoodporna iverna plošča E1 EN 312
površina: večplastna plošča EN 438
sprednji rob dvojno zaokrožen

Pregled ponudbe.
Program Trend

št. 70 št. 71 št. 75



notranje okenske police hEloliT

Pregled ponudbe.
Program helolit

…posebna ponudba
Okenska polica s 60 in 80 mm zaslonko (samo v beli 
barvi).
Vgrajena prezračevalna rešetka, poševni odrezi, utori in 
laminat po celi širini.

št. 54, bor št. 61, marmor št. 62, karara

št. 65, marmor bianco št. 66, bela št. 68, roma

Fenorm notranje 
okenske police helolit
imajo trdno jedro iz visoko- in vodoodporne iver-
ne plošče. Vzdržljiva površina,ki je enostavna za 
vzdrževanje, zagotavlja izjemno lepoto za veliko let. 
Privlačni dizajn in individualna izbira omogoča, da so 
notranje okenske police helolit del bivalne kulture.

Dovršenost do najmanjše 
podrobnosti.
Prednosti Fenorm notranje okenske 
police helolit
• lepa in vzdržljiva površina
• odporna proti praskam in obrabi
• enostavno vzdrževanje
• dolga življenjska doba
• izbrano oblikovana

…natančno po meri
•  dolžina: do 405 cm
• širina:  do   90 cm
• zaslonka: 40 mm
• debelina: 17 mm
• radij:  rezkano, zgoraj 14 mm/spodaj 10 mm

…lastnosti materiala
vodoodporna iverna plošča E1 EN 312
površina: večplastna plošča EN 438
sprednji rob dvojno zaokrožen, sredina rahlo 
odebeljena

…najdaljši dobavni rok v sedmih 
delovnih dneh
Fenorm notranje okenske police helolit dobite v trgovi-
nah s stavbnim pohištvom in gradbenim materialom.



Dobavitelj-vir:
Eder helopal d.o.o

SLO-Maribor
 GSM 041 638 408
 GSM 051 369 110

E-Mail: office@eder-helopal.si
www.eder-helopal.si

63
2 

33
8 

  S
LO

/1
5/

01
/1

0




