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STYLE är ett komplett inglasningssystem som består av både räcke och 
luckor för den lilla balkongen. Räcket monteras på plattan via stommens ram 
vilket ger ett stolpfritt räcke som skapar en stilren helhet i kombination med 
inglasningen. 
Inglasningen är utrustad med Alnovas smarta viksystem vilket gör det enkelt 
att välja allt från helstängt till panoramaöppet.
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STYLE RÄCKE OCH INGLASNING
Style levereras komplett med räcke och inglasningsluckor som ett paket. Räckes-
stommen utgörs av en stabil ram med täckningsskivorna integrerade i ramprofilerna. 
Räcket har fyra alternativ på täckning - klarglas, screentryckt glas, opalglas eller 
laminatskiva. Inglasningsluckorna finns i två varianter, med eller utan vertikala profiler. 
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. 

Total maxhöjd för inglasning och räcke är 2800mm från golv till tak, med överljus blir 
maxhöjd 3300mm. Maxbredd per sektion är 3000mm. Därefter placeras en våningshög 
80X80 pelare mellan varje sektion. Mått för varje enskild dörr är ca 500-750mm bred.
Glastypen för inglasningens luckor är 6mm eller 8mm härdat säkerhetsglas beroende på 
vindberäkning. Räckesdelen har 6mm laminerat säkerhetsglas eller laminatskiva.

Räcket monteras uppe på balkongplattan och luckorna monteras på räckesramens ovan-
sida. Inglasningen kräver infästning 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

Ett komplett system med stolpfritt 
räcke och inglasningsluckor.

STYLE Räcke med Slim LuckorSektion ClearSTYLE Räcke med Clear Luckor

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.
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Växel: 010-16 13 400

ART NR BESKRIVNING

2102080 Novaline Clear Luckor T=1100mm

2002080 Novaline Slim Luckor T=1100mm

1452070 Style Räcke med Klarglas 3+3mm

1452270 Style Räcke med Opalglas 3+3mm

1452570 Style Räcke med Screenglas 3+3mm

1455070 Style Räcke med Formica 6mm

ART NR BESKRIVNING

2106000 Överljus - maxhöjd 500mm

210510 Pelare 80X80 

LMV20505 Droppbleck Takprofil

500089 Vintertätlist Lucka

LMB5127 Plattkantsavtäckning 170mm

376290 Plattkantsavtäckning 240mm

Sektion Slim

STYLE Räcke med hörnstolpar Sektion Räcke Handledare Räcke

ENDAST RÄCKE
Style Räcke utan inglasningsluckor 
kräver sidoinfästning på båda sidor, 
antingen i fasad eller med våningshöga 
pelare enligt bilden till vänster.


