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Förläng säsongen och ge lägenheten ett extra rum med Novaline balkong- 
inglasning. 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.

NOVALINE 
 SLIM LUCKOR
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NOVALINE SLIM LUCKOR
NovaLine Slim Inglasningsluckor har smala vertikala profiler med en bredd på 
28mm och kan monteras på alla våra räcken med tät täckning såsom glas, operforerad 
plåt eller laminat. 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. Luckorna hängs på insidan av räckets överliggare/handledare och produkten 
anpassas för varje unikt projekt. Dränering, vädringsläge och ventilation ingår. 

Total maxhöjd för räcke och inglasning är 2800mm från golv till tak, med överljus blir 
maxhöjd 3300mm. Maxbredd per sektion är 4500mm utan förstärkningsstolpe eller 
6000mm med förstärkningsstolpe. Därefter placeras en pelare på 80x80mm mellan 
varje sektion på 6000mm. Mått för varje enskild dörr är mellan ca 500-750mm bred.
Glastypen är 5mm Floatglas. 
Inglasningen fästes med U-profiler i fasad men vid putsad fasad monteras istället en 
pelare närmast väggen som fästes i golv och tak för att inte göra åverkan på ytskiktet.

SEKTION OCH VYER

Samtliga räcken i Alnovas sortiment kan 
kompletteras med en inglasning

ART NR BESKRIVNING

2002080 Novaline Slim Luckor för Free/Flex räcke Täckning=1100 mm

2002081 Novaline Slim Luckor för Nova räcke

2002082 Novaline Slim Luckor inkl. bröstningsbleck för Free/Flex räcke Täckning=800mm

LMV20505 Droppbleck Takprofil

500089 Vintertätlist Luckor

2106000 Överljus - maxlängd 4600mm

210510 Pelare 80x80mm

Monterat på 
Flex/Free-räcke

D

Slim Luckor med A-täckning på Nova-räcke Slim Luckor sektion med droppbleck som tillval

Slim Luckor med D-täckning på Free-räcke

Monterat på 
Nova-räcke

A

Monterat på 
Flex/Free-räcke

B

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.

Profilbredd


