NOVASKY

Gränslös utsikt
NovaSky är stolpfritt och ramlöst vilket ger ett nästintill osynligt räcke. Det
ger en rymlig och ljus känsla till balkongen med maximalt ljusinsläpp och
en hög grad transparens mot fasaden.

alnova.se

NOVASKY CLEAR
NovaSky är ett stolpfritt och ramlöst räcke och det är därför inga profiler i vägen som
stör utsikten. Glaset fästes endast i en golvskena som är förankrad i plattan.
NovaSky räcken monteras ovanpå plattan eller på sidan av plattkanten. Golvprofilen
fästes först och därefter monteras glaset.
Räcket levereras utan handledare som standard. Som tillval finns en rundad handledare
med en diameter på 42,4mm.
Samtliga profiler är av anodiserad aluminium och finns i en maxlängd på 5000mm.
Den toppmonterade golvprofilen har en höjd på 130mm och den sidomonterade golvprofilen täcker 140mm av plattkanten.
Infästningspunkterna i golvprofilen har ett c/c-avstånd på 200mm.

SEKTION OCH VYER
Sidomonterad

Toppmonterad

Handledare sektion/hörn

Notrör / Rund

ART NR

BESKRIVNING

2602000

Nova Sky, Klarglas 16,76mm, Toppmontage

2602001

Nova Sky, Klarglas 16,76mm, Sidomontage

2602010

Nova Sky Handledare, Notrör Rund, Borstad anodiserad aluminium

KOMPETENS, KVALITET OCH HÅLLBARHET
Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt samarbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM modeller för att
förenkla Ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande inklusive montage.
Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess högt ställda normer på
kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom full överblick av tillverkningen i
vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i Göteborg.
Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga
miljö- och hållbarhetsarbete.
Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.

Vårt stolpfria räcke utan profiler ger en
svävande känsla med full utsikt.
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