FLEX

CLEAR • OPAL • SCREEN • FORMICA

Maximalt med valmöjligheter!
Till vilken grad vill du kunna se ut genom ditt räcke? Och till vilken grad
vill du begränsa insynen från omgivningen, samt räckets utseende?
Alnovas koncept Flex ger dig förutsättningar att välja fritt. Flex står för
flexibilitet där inga begränsningar finns för balkongernas utformning.
Samtliga räcken är dessutom förberedda för att kunna kompletteras med
inglasningskonceptet Novaline Robust & Clear.

alnova.se

FLEX CLEAR, OPAL & SCREEN
Alnovas Flexräcke utgörs av en tunn ram som monteras utanpå stolparna.
Täckningen monteras i ramen med en gummilist för optimal rörelseförmåga.
Flex Clear ger med sitt klara, laminerade säkerhetsglas balkongen en rymlig och
ljus känsla. Räcket kan kombineras med ett antal olika handledare.
Flex Opal ger balkongen ett insynsskydd med en ljus och frostad yta.
Flex Screen ger fasaden det lilla extra genom att man kan skapa mönster och olika
färgkombinationer på glaset. Det finns olika tekniker med digitaltryck, vanceva eller
screentryck så möjligheterna är stora.
Flex Formica är en vanlig variant där man med Formica Vivix blandar till exempel
klarglas med laminatskivor.
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1402055

Flex klarglas B-täckning Platt handledare 54x21

1402075

Flex klarglas D-täckning Kub handledare

1412055

Flex klarglas B-täckning Elips handledare 72x34

1412075

Flex klarglas D-täckning Soft handledare

1402255

Flex Opalglas B-täckning Platt handledare 54x21

1402275

Flex Opalglas D-täckning Kub handledare

1412255

Flex Opalglas B-täckning Elips handledare 72x34

1412275

Flex Opalglas D-täckning Soft handledare

1402555

Flex Screentr. glas B-täckning Platt handledare 54x21

1402555

Flex Screentr. glas D-täckning Kub handledare

1412555

Flex Screentr. glas B-täckning Elips handledare 72x34

1412575

Flex Screentr. glas D-täckning Soft handledare

1405055

Flex Formica B-täckning Platt handledare 54x21

1405075

Flex Formica D-täckning Kub handledare

1415055

Flex Formica B-täckning Elips handledare 72x34

1415075

Flex Formica D-täckning Soft handledare

KVALITET OCH HÅLLBARHET
Alnovas räcken tillverkas i färdiga sektioner om upp till ca 6 meter, vilket leder till en
mycket kort montagetid som minimerar arbetet på plats. Varje räcke projekteras och
anpassas specifikt efter just Ert projekt och Era önskemål. Alla våra aluminiumprodukter
pulverlackeras som standard vilket ger en mycket stark och tålig ytbehandling; välj kulör
bland vårt standardutbud eller sätt kulör själv efter RAL-skalan.
För att försäkra kvaliteten på alla våra produkter är vi medlemmar i Balkongföreningen
Norden och följer nitiskt dess högt ställda krav på konstruktion och utförande,
samtidigt som vi är certifierade enligt ISO 9001. Vi har även valt att fokusera på lokal
produktion i Göteborg med 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga
miljö- och hållbarhetsarbete.

alnova.se

Växel: 010-16 13 400
Orrekulla industrigata 61
425 36 Hisings Kärra

Det laminerade säkerhetsglaset ger en
rymlig och ljus känsla

