FASADPARTIER

Lyftskjut- och vikpartier

Novorooms Fasadpartier är till för dig som vill ersätta husväggen med glas,
eller vill göra en utbyggnad med mycket ljusinsläpp!
Fasadpartierna är tillverkade helt i aluminium med brutna köldbryggor och
levereras alltid med 15 års lackgaranti. Ni kan välja nästan vilken färg som
helst på in- respektive utsidan.
Novorooms fasadpartier är anpassade för vårt Nordiska klimat med låga U-värden
och bra tätning. Vikpartierna har till exempel en speciell karm som omsluter
dörrbladen, så att maximal tätning uppnås.
För enkel montering levereras alla partier med dörrarna monterade i karmen och
alla gångjärn, lås och beslag på plats, vilket sparar upp till ett par dagars arbete för
montören. Glasen levereras separat, vilket gör att ni först monterar ramen i väggen
och därefter glasen i ramen utan att behöva hjälp av lyftkran i installationen.

EXTREME - Maximalt ljusinsläpp

PANORAMA - Maximal öppning

EXTREME
Max höjd 2,5 m, min höjd 1,8 m.
Glas - Partierna kan antingen levereras med ett
två-glas isolerglas eller ett tre-glas isolerglas.
I Novorooms partier är alltid alla rutor härdade
säkerhetsglas. Glasen är fyllda med argongas
och har en energibeläggning.
Lås - Partierna levereras med 2 punkts lås med
ventilationsläge. Europacylinder.
Montering - partierna levereras komplett
ihopmonterade där enbart väggmontering och
glasning på plats behöver göras av snickare,
vilket kan ske utan lyftkran.
Kombinationer - Extremepartier kan levereras i
ett flertal olika kombinationer exempelvis kan
ett tvådörrars parti levereras med båda dörrarna
öppningsbara.

PANORAMA
Max höjd 2,5 m, min höjd 1,8 m.
Glas - Partierna levereras som standard med ett
två glas isolerglas med både energibeläggning och
argongas.
Lås - Partierna levereras med spanjolettlås för
7 punktsinfästning vid 3 eller 5 dörrars.
Vid 2,4 eller 6-dörrars levereras partiet med
handtag på varje vik. Europacylinder.
Montering - partierna levereras komplett
ihopmonterade där enbart väggmontering och
glasning på plats behöver göras av snickare, vilket
kan ske utan lyftkran.
Kombinationer - Panoramapartier kan levereras
2-8 delad, vänster- eller högergående, inåt- eller
utåtgående.

Miljömärkt Trycksak 3041 0834

Läs mer om vårt sortiment och upptäck fler möjligheter på
www.novoroom.se där hittar du även närmaste återförsäljare.
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Novoroom är en kvalitetsproducent av funktionella uterum,
vinterträdgårdar, fasadpartier, glasräcken och entrétak. Vi finns
till för dig som älskar ditt hus men vill göra rum för mer av livets
goda. Vi ritar och skräddarsyr alla våra produkter efter varje
kunds och bostads unika förutsättningar.

