TAK

KANALPLAST • GLAS • BRAND

Kronan på inglasningen
När du vill glasa in din balkong men saknar tak har vi lösningen. Skapa
ljusgenomsläpp med tåliga plasttak särskilt utvecklade för vårt nordiska
klimat. Det vanligaste skärmtaket är i UV-beständig och underhållsfri
kanalplast med isolerande egenskaper men det går även att välja glas eller
en brandsäker E30-lösning.

alnova.se

ETT TAK FÖR DIN BALKONG
Våra tak byggs upp av en kraftig obehandlad aluminiumstomme med vita gavlar och
vit front som standard samt hörnpelare 80X80. Taket levereras i helt format om max
1,8X4m alternativt 2,8X3m. Vid större mått görs beräkningar för dimensionering och
taket levereras då i sektioner.
Standardtaken är beklädda med 16mm UV-beständig kanalplast eller glas där delningen
per skiva är max 980/1200mm beroende av materialval.
Vi kan även leverera tak med endast en 21mm plywoodskiva, som underlag för egen
takplåtsbeklädnad.
Den ultimata taklutningen är 6 grader beräknat på vind- och snölast i nordiska
förhållanden. Vid speciella omständigheter tas beslut om annan taklutning efter projektanpassad beräkning.
Brand E30
I de fall taken ska E30-säkras monteras en ej brännbar skiva som bekläs med plåt/
laminatskiva i standardvit kulör. Denna lösning ska godkännas av beställare eller brandprojektör innan order.
Infästning i fasad
För att vi ska kunna montera taket på ett säkert sätt samt få det så tätt som möjligt vid
utanpå-montering, behöver vi konstruktionsritningar på fasaden för att kunna ta reda
på infästningspunkterna.

SEKTIONER & VYER
Takindelning

ART NR

Takdetaljer

BESKRIVNING
Tak på obehandlad ram med vita plåtdetaljer

2407000

Med Opal kanalplast - U-värde 2,0W/m2K, isolerande egenskaper

2407001

Med Klar kanalplast - U-värde 2,0W/m2K, isolerande egenskaper

2407002

Med 21mm Plywood med vit undersida, som underlag för egen beklädnad

2407003

Med 12/126 korrugerad TRP-plåt

2407004

Med Klarglas 6+6mm

2409999

Med andra typer av glas vid förfrågan

2407010

Snörasskydd

210100

Brandskiva (Monteras undertill för att erhålla E30)

KOMPETENS, KVALITET OCH HÅLLBARHET
Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt samarbete 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.

Välj mellan kanalplast, glas eller täta taklösningar med brandskydd.
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