
Retro ger dig möjligheten att uppleva dåtid i nutid, med ett koncept som 
tar tillvara på de gamla fasaderna och smälter väl in i miljön. Retro är ett 
räcke med sinus- eller TRP-profilerad aluminiumplåt, där man med lite 
färg på täckningen enkelt kan skapa färgglada fasader. Retro är med andra 
ord ett bra val om du vill bevara äldre byggnaders befintliga utseende, men 
lämpar sig även väl för ny- eller ombyggnation.

Med täckning av slitstark plåt

alnova.se

RETRO
 SINUS • TRP



Det naturliga valet vid renovering för att 
bevara fastighetens befintliga stil

RETRO SINUS & TRP
Retro används ofta i samband med renoveringar för att bevara den befintliga stilen på 
en fastighet. Som täckning används stuccerad sinuskorrugerad aluminiumplåt 9-38 eller 
trapetskorrugerad aluminiumplåt 12-126 i valfri standardkulör. Du kan välja att låta 
plåten täcka kanten på balkongplattan, och även besluta om hur högt upp täckningen 
ska gå mot handledaren, dock gäller max plåthöjd 1100 mm.

SEKTION OCH VYER

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

ART NR BESKRIVNING

1101550 Retro Sinus A-täckning Platt handledare 54x21 

1101555 Retro Sinus B-täckning Platt handledare 54x21 

1101850 Retro TRP A-täckning Platt handledare 54x21 

1101855 Retro TRP B-täckning Platt handledare 54x21

1111550 Retro Sinus A-täckning Rundad handledare 55x42 

1111555 Retro Sinus B-täckning Rundad handledare 55x42 

1111850 Retro TRP A-täckning Rundad handledare 55x42 

1111855 Retro TRP B-täckning Rundad handledare 55x42 

alnova.se
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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.


