GLASRÄCKEN & ENTRÉTAK
i stål - aluminium - trä

GLASRÄCKE - Du behåller utsikten!
Glasräcken ger dig säkerhet och vindskydd utan att beröva dig utsikten!
NOVOROOMS uteräcken är eleganta produkter för balkonger, altaner, loft och trappor.
Glasräckena är av mycket hög kvalitet och kan monteras både inomhus och utomhus.
Du har en mycket stor valfrihet i att välja utseende på räcket, då stolpar och handledare kan fås i rostfritt stål,
två sorters trä, eller i aluminium - lackad i valfri färg!
Det finns en mängd tillbehör till NOVOROOMS räcken, såsom lågt placerade handledare etc.
• Laminerat och facettslipat glas i alla applikationer.
• Glasräckena säljs i ett antal standardiserade c/c -avstånd som lagervara, men kan specialbeställas i valfria mått.
• Höjd 1100 mm enligt byggnormer.

STÅL – Solitt
Det exklusiva räcket som utstrålar kraft och modern elegans!
NOVOROOMS rostfria (syrafasta) räcken används med fördel både
inomhus och utomhus.
• Räcket kan monteras med eller utan handledare.
• IPE-trä eller rostfritt stål som handledare.
• Allt stål är syrafast 316L-stål, vilket gör det helt underhållsfritt i de flesta
miljöer (de är förbehandlade med olja för att minska risken för rost,
nära havet rekommenderas polering en gång om året).
• Borstade ytor.
• Lutande utförande för trappor som specialutförande.
• Höjd: 1100 mm enligt byggnorm.
• Systemet levereras i standardutförande med följande
c/c-avstånd: 500 mm, 900 mm, 1000 mm och 1200 mm.
Andra mått kan specialbeställas.

Rekkverk i aluminium

ALUMINIUM – Färger och flexibilitet
NOVOROOMS aluminiumräcken är fullständigt underhållsfria och kan fås i en mängd färger och utföranden.
Räckena är dessutom mycket lättmonterade.
• Pelarna kan monteras på eller för infästning på sidan.
• Handledaren kan monteras direkt på glaset, eller med en 60 mm luftspalt.
• Vitt, grått och svart är standardfärger. Andra färger kan specialbeställas.
• Utförande för trappor som specialutförande.
• Systemet levereras i standardutförande med följande c/c-avstånd:
500 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm.
Andra mått kan specialbeställas.
• Aluminiumräcket är dimensionerat i enlighet
med lastkategori A, B, C1, C2, C3, C4 och D
med en vindlast om 1KN per kvadratmeter.

STOLPFRITT – Maximal utsikt!
Ett elegant och stilrätt räcke som ger dig optimal utsikt utan stolpar.
• Glaset monteras i en U-profil som skruvas fast i bjälklaget.
• Natureloxerad U-profil är standard men den går att lacka i andra färger för special.
• U-profilen är 52 mm bred och 130 mm hög.
• Glaset finns som standard i bredderna 500 mm, 900 mm, 1000 mm och 1200 mm.
• Det stolpfriaräcket är dimensionerat i enlighet med lastkategori A, B, C1, C2, C3, C4 och D
med en vindlast om 1KN per kvadratmeter.

TRÄ – Värme och känsla!
Trä ger oöverträffad värme och känsla i utförandet!
IPE är ett mörkt bronsrött träslag med bruna strimmor som med
fördel används både inomhus och utomhus. Vid ytbehandling med
olja får ytan en härlig lyster – obehandlad får den en gråaktig ton,
men bibehåller sin väderbeständighet! Ek lämpar sig bäst inomhus
och kan där lämnas obehandlad, oljas eller klarlackas.
• Pelarna kan monteras stående eller för infästning på sidan.
• Lutande utförande för trappor som specialutförande.
• Alla beslag, skruvar och det montagelim som behövs
ingår i leveransen.
• Systemet levereras i standardutförande med följande c/c-avstånd:
500 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm.
Andra mått kan specialbeställas.

ENTRÉTAK – Torrt framför dörren!
NOVOROOMs entrétak är exklusiva och eleganta lösningar för att skydda entrén mot naturens krafter.
Taket består av härdat säkerhetsglas. Konsolerna finns i två varianter:
• IPE-trä med beslag i rostfritt stål. IPE har mycket stor motståndskraft mot naturens krafter
och kan oljas in för att ge ytterligare lyster. Konsolerna kan monteras ovanför eller under
glastaket. Bredden på entrétaken i trä är 1500 mm eller 2100 mm och djupet är 1100 mm.
• Rostfria (syrafasta) stålkonsoler som monteras ovanför glaset. Bredden på entrétaken i
rosfritt stål är 1500 mm eller 2100 mm och djupet är 1000 mm.
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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.
Läs mer om vårt sortiment och upptäck fler möjligheter på
www.novoroom.se där hittar du även närmaste återförsäljare.
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