NOVALINE

LUCKOR ROBUST & CLEAR

Ett funktionellt inglasningssystem
Förläng säsongen och ge lägenheten ett extra rum med Novaline balkonginglasning. Materialet och konstruktionen av Novaline bidrar till att minska
både ljudnivån och energiförbrukningen – gynnsamt för plånboken såväl som
välmåendet och miljön. Novaline är även utrustat med Alnovas smarta
viksystem vilket gör det enkelt att välja allt från helstängt till panoramaöppet.

alnova.se

NOVALINE LUCKOR ROBUST & CLEAR
NovaLine inglasningsluckor kan monteras på alla våra räcken och ger mer utrymme
på balkongen än om man hade ställt det bakom ett befintligt räcke. Luckorna skjuts åt
partiets sida och viks sedan inåt balkongen för att parkeras i öppet läge. Detta ger en
optimal öppningsgrad som även underlättar rengöring. Dränering, vädringsläge och
ventilation ingår.
Novaline inglasningsluckor finns i två varianter; Clear som levereras utan vertikala
profiler och lämpar sig för vindlaster upp till ca 6 våningsplan och Robust som levereras
med stabila vertikala profiler.
Luckorna ställs på räckets överliggare och produkten anpassas alltid för varje projekt.

SEKTION OCH VYER
Robust luckor med 800 mm räckestäckning

Robust luckor vy

Clear luckor vy

Clear luckor med 1100 mm räckestäckning

Monterat på
Flex-räcke

Monterat på
Nova-räcke

ART NR

BESKRIVNING

2002080

Novaline Robust Luckor för Free räcke Täckning=1100

2002081

Novaline Robust Luckor för Nova räcke

2002082

Novaline Robust Luckor för Flex räcke Täckning=800

2102080

Novaline Clear Luckor för Free räcke Täckning=1100

2102081

Novaline Clear Luckor för Nova räcke

2102082

Novaline Clear Luckor för Flex räcke Täckning=800

Monterat på
Free-räcke

KVALITET OCH HÅLLBARHET
Alnova är medlem i branschorganisationen Balkongföreningen, vilket garanterar att
företaget följer gällande regler och att produkterna håller hög kvalitet. Systemen är
slitstarka, enkla att montera samt underhållsfria, vilket ger god ekonomi på kort och
lång sikt. Företaget lägger stor vikt vid att använda sig av kvalitetssäkrade och CEmärkta komponenter. Alnovas produktion sker med miljön i åtanke och strävar efter
att materialen ska vara 100% återvinningsbara.

alnova.se

Växel: 010-16 13 400
Orrekulla industrigata 61
425 36 Hisings Kärra

Samtliga räcken i Alnovas sortiment kan
kompletteras med en inglasning

