SKÄRMAR

BRAND • GLAS • PLÅT • LAMINAT

INRAMAT ELLER AVSKÄRMAT
Våra balkongskärmar går att få i flera olika utföranden, både vad gäller
kulör och material. Mindre skärmar kan tillverkas i ett stycke medan större
mått behöver delas med spröjs. Antingen sätts spröjsen horisontellt eller
vertikalt med enhetligt skivmaterial i samtliga fält eller med mer lekfulla val
i de olika fälten - valmöjligheterna är stora.

alnova.se

INSYNSSKYDD, BALKONGAVDELARE ELLER BRANDSKYDD
Skärmar för insyn och balkongavdelare tillverkas i en kraftig aluminiumram med
fyllning i glas, plåt eller laminat. De monteras med U-profil mot fasad och med vinklar
mot räcke samt övre och nedre balkongplatta. Maxhöjd på skärm utan infästning i ovankant är 1800mm. Saknas infästningsmöjligheter i framkant vid exempelvis markplan
eller loftgångar, behövs en speciallösning som tex terrassfot eller smide gjutet i mark.
Skärmar tillverkas i en enhet i maxbredd på 1800mm och vid större format delas skärmen upp i fler sektioner. Våra skärmar har en tjocklek på 50mm.
Spröjs utförs horisontellt eller vertikalt beroende på förutsättningar.
Skärmar för brandskydd
Brandskärmar E30 tillverkas av plåt med en kärna av brandisolering och monteras tätt
mot underlag med medföljande profiler. Tjocklek på brandskärm E30 är 50mm.
Vid höjd över 4 meter är skärmen 80mm bred.

Mer detaljerad information och måttspecifikation för våra olika skärmtyper finns på
vår hemsida: alnova.se/skarmar

SEKTIONER & VYER
Våningshög Skärm alternativt 1800mm
hög skärm utan infästning i tak

Skärm med förhöjd stolpe

Infästning bak / fram

Infästning bak / fram

AVSKILJANDE SKÄRMAR
ART NR

BESKRIVNING

ART NR

BESKRIVNING

2202000

Skärmvägg Klarglas 3+3mm

2201500

Skärmvägg Sinus 9/38

2202200

Skärmvägg Opalglas 3+3mm

2201800

Skärmvägg TRP 12/126

2202500

Skärmvägg Screentryckt glas 3+3mm

2206000

Skärmvägg Perfoplåt 2mm

2205000

Skärmvägg Laminat 6mm

2206200

Skärmvägg Smooth 2mm

BRANDSKÄRMAR
ART NR

BESKRIVNING

2308000

Brandskärm E30 - Howlite White 0020

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.

Bullerskydd, insynsskydd, brandskärm eller
avskärmning mellan grannar.
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