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FREE

Alnovas koncept Free med profilfria hörn erbjuder en oändlig variation av 
glas i olika kulörer och mönster. Välj fritt bland allt från frostat, screen-
tryckt eller klart glas. Täck endast plattkanten med screentryckt opalt glas 
och släpp in ljuset på resten av räcket eller låt mönstret gå upp en bit för att 
reglera insyn från nyfikna passerande. Free är förberett för att kunna 
kompletteras med inglasningskonceptet Novaline.

CLEAR • OPAL • SCREEN



FREE CLEAR, OPAL & SCREEN
Free Clear ger balkongen en rymlig och ljus känsla med sitt klara, laminerade 
säkerhetsglas.
Free Opal ger balkongen ett insynsskydd med en ljus och frostad yta.
Free Screen ger fasaden det lilla extra genom att skapa mönster i alla tänkbara former. 
Vi arbetar med digital- och screentryck och kan i stort sett göra vilka mönster som helst.

Free glasräcken tillverkas i färdiga sektioner om upp till ca 5,5 meter, vilket leder till en 
mycket kort montagetid som minimerar arbetet på plats. 

SEKTION OCH VYER

ART NR BESKRIVNING

1602055 Free Klarglas 4+4mm, B-täckning, Ellips handledare 72x34

1602075 Free Klarglas 4+4mm, D-täckning, Soft handledare

1612075 Free Klarglas 4+4mm, D-täckning, Kub handledare

1602255 Free Opalglas 4+4mm, B-täckning, Ellips handledare 72x34

1602275 Free Opalglas 4+4mm, D-täckning, Soft handledare

1612275 Free Opalglas 4+4mm, D-täckning, Kub handledare

1602555 Free Screentryckt glas 4+4mm, B-täckning, Ellips handledare 72x34

1602575 Free Screentryckt glas 4+4mm, D-täckning, Soft handledare

1612575 Free Screentryckt glas 4+4mm, D-täckning, Kub handledare

Kub

Täckning B

Handledare B sektion/hörn Handledare D sektion/hörn

Ellips Soft

KOMPETENS, KVALITET OCH HÅLLBARHET
Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt sam-
arbete 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.

Screentryckt glas i ett storskaligt och 
effektfullt mönster.
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