Det bästa du kan
ge ditt hus
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Novoroom anpassas efter ditt befintliga hus
– och dessutom efter dina egna önskemål

Novoroom står för högsta kvalitet i varje detalj
▪ S kjutdörrarna öppnas och stängs ljudlöst, har inbyggda
handtag i aluminium, dubbla tätningslister och ramar med
maximal stabilitet.
▪ Våra härdade säkerhetsglas är sex till sju gånger starkare
än vanligt glas.
▪ Alla ramar tillverkas av aluminium, det i särklass bästa
materialet för konstruktioner där glas ingår.
▪ För takkonstruktioner använder vi isolerplastskivor av
okrossbar polykarbonat samt gedigna limträstommar för
de bärande ramverken.
▪ Du kan få glasytor även i taket för att njuta av stjärnorna!

Du kan välja allt från ett enkelt sommarrum till en exklusiv
vinterträdgård, lika ljuvlig året runt. Oavsett vad du väljer
får du högsta kvalitet. Och det nya rummet blir en självklar
samlingspunkt.

Glas öppnar upp mot ljus och rymd
Att bygga till sitt hus med ett extra rum från Novoroom
innebär inte bara att du och familjen får bättre utrymme.
Huset blir plötsligt också ljusare och luftigare tack vare de
stora glasytorna. Det viktiga är framför allt att få rätt typ av
glas. Vi väljer alltid det glas som passar bäst för sin uppgift:
att skapa en ljus och angenäm miljö. Samtidigt ska det ge ett
bra solskydd och ha en isolering anpassad efter vårt svenska
klimat.

Novoroom monteras enkelt och snabbt
Vi har många bra exempel på hur händiga husägare själva
har förverkligat sina Novoroom. Men det är inget jobb vi
rekommenderar kunder som helt saknar erfarenhet av rejält
hantverk. För yrkeshantverkare är det inga problem att på
kort tid montera ett Novoroom enligt ritningarna och våra
återförsäljare (www.novoroom.se) kan erbjuda kontakt med
byggare som vi vet gör ett bra jobb.
Med deras hjälp är ditt nya rum redo för möblering snabbare än du tror. Och du och din familj får känslan av att bo i
ett helt nytt hus – utan att ni har behövt flytta!

Glasens olika egenskaper avgör valet
Vårt klimat sätter press på tillverkarna av fönsterglas: fukt,
blåst, höga sommartemperaturer och vinterns isande kyla
innebär att glasytorna måste vara förberedda på omväxling
och tåla stora svängningar.
Novoroom använder härdat säkerhetsglas i alla olika
konstruktioner. Ett härdat glas är sex–sju gånger starkare
än vanligt s k floatglas. Risken att det ska krossas är därför
så gott som obefintlig, men om det händer faller glaset ut ur
ramen och splittras i små ofarliga bitar.

Novoroom ökar värdet på ditt hus
– och då menar vi mer än rent ekonomiskt
Det nya rummet har ett naturligt och behagligt ljus och en fri
rymd, som får dig och din familj att må bra. Förändringen är
mycket större än man förväntar sig – hela huset känns nytt!
Välkommen in i Novorooms värld av möjligheter!

Bild till vänster: Ultra+ och isolerad aluminiumstomme
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NOVOROOM - rum för både hus och hjärta
Med Novorooms uterum och glastillbehör får du mer plats att växa med livets utmaningar.
Våra konstruktioner arkitektritas och skräddarsys efter ditt hus, enklare än så kan det inte bli.

sidan

6

sidan
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Original

Ultra

Njut av en längre sommar

Unik stabilitet, perfekt tätning

Novoroom Original är ett praktiskt och högkvalitativt rum som
effektivt skyddar tillvaron mot väder och vind. Ett rum som bidrar
till att du lugnt kan njuta av sommarhalvåret ytterligare några
månader.

Med Novoroom Ultra kan du njuta av ett elegant och luftigt rum
med inglasade fasader året runt. Partiets ramverk och starka
energisparglas håller värmen och ger en tätning och stabilitet som
är unik i klassen.

sidan
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sidan
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Energi

Ultra Plus

Värme på rätt sida fönstret

Unik stabilitet, perfekt tätning

Dra nytta av ett extra rum som tack vare sina härdade energisparglas i dörrar och fönster ger behaglig värme som stannar på
rätt sida fönstret under större delen av året.

För dig som vill ha en vinterträdgård. De eleganta partierna med
smala skarvprofiler stoppar vind, fukt och kyla för att du ska njuta
av utsikten året runt.
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Uterum som ger huset en extra dimension
Behöver du plats att växa med utmaningen? Med Novorooms arkitektritade uterum gör du plats
hemma för dina drömmar och visioner. Våra uterum finns i en rad olika utföranden baserat på
dess isolerande förmåga, oavsett om det handlar om en enkel klimatskärm eller en inspirerande
vinterträdgård med lägsta möjliga U-värde.

sidan
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sidan

Exklusiv
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Trästommar

Inglasad perfektion

Du väljer vilken som passar ditt behov

Står du i valet mellan att bygga om eller flytta till något större?
Med vårat enklare fasadparti Novoroom Exklusiv kan du enkelt
ge ditt hus ett nytt, fantastiskt rum för året runt bruk av allra
högsta kvalitet.

Novorooms stommar anpassas till ditt val av uterum.
Våra limträstommar tillverkas av renhyvlad gran och med vattenfast
limfog. Med en Novoroom limträstomme får du en hållbar och
gedigen konstruktion.

sidan
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sidan
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Tak

Aluminium stommar

Ger ditt rum ljus och rymd

Du väljer vilken som passar ditt behov

Vi erbjuder kanalplasttak och glastak i flera olika varianter.
Novoroom kan alltid hjälpa till för att hitta en originell och estetiskt
tilltalande lösning där taket medverkar till att ge rummet den rymd
som önskas.

En modern aluminiumstomme som ger en mycket slank
konstruktion, maximerar uterummets glasyta och minimerar storlek
på synliga balkar. Finns både som oisolerad och isolerad och är
nästintill underhållsfria.
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novoroom
original
Rummet som förlänger
sommaren
Vad sägs om att börja sommaren
redan i april och sedan behålla den
en bra bit in i oktober? Den här enkla,
praktiska och prisvärda varianten av
Novoroom ger dig denna möjlighet!
Enkelglasen är tillverkade av härdat
säkerhetsglas och skyddar effektivt
mot väder och vind. Konstruktionen
är stabil, säker och komfortabel.
De ljudlösa skjutdörrarna har en
inbyggd handtagsprofil i aluminium och
dubbla tätningslister av borst nedtill.
Novoroom Original har
hela glas i dörrarna
utan liggande spröjsprofil.
DEC

Mått & storlek
Öppningsbredd

JAN

NOV

FEB

OKT

MAR

SEP

APR

AUG

MAJ
JUL

JUN

Dörr/fönsterbredd
800

1555–1590 mm

2 st

1655–1690 mm

1 st

900

1000

1100

1200

Skentyp
2-spår

3

1 st

2-spår

3

1755–1790 mm

2 st

2-spår

3

1855–1890 mm

1 st

1 st

2-spår

3

1955–1990 mm

2 st

2-spår

3

2055–2090 mm

1 st

1 st

2-spår

3

2155–2190 mm

2 st

2-spår

4

2255–2290 mm

1 st

1 st

2-spår

4

2 st

2-spår

4

3-spår

4

2355–2390 mm
2300–2365 mm

3 st

2400–2465 mm

2 st

1 st

3-spår

4

Säkerhetsglas

2500–2565 mm

1 st

2 st

3-spår

4

Alla Novorooms säkerhetsglas har gått igenom
en speciell härdningsprocess. Därför är alla våra
glas sex till sju gånger starkare än vanligt glas. Om
det skulle krossas, splittras det i tiotusentals små
och ofarliga bitar. Skönt att veta, inte minst för
familjer med barn i lekåldern.

2600–2665 mm

3 st

3-spår

4

2700–2765 mm

2 st

1 st

3-spår

3

2800–2865 mm

1 st

2 st

3-spår

3

2900–2965 mm

3 st

3-spår

3

3000–3065 mm

2 st

1 st

3-spår

4

3100–3165 mm

1 st

2 st

3-spår

4

3200–3265 mm

3 st

3-spår

4

3300–3365 mm

2 st

1 st

3-spår

5

3400–3465 mm

1 st

2 st

3-spår

5

3 st

3-spår

6

4-spår

6

*

3500–3565 mm

Ramar
Våra ramar är tillverkade av aluminium och har
en unik handtagsprofil. Här kan vi också lova
maximal stabilitet och styrka i det rostfria och
underhållsfria materialet.
Novoroom Original ramar finns som standard i
vitt lack eller naturfärgat.

3040–3140 mm

4 st

3140–3240 mm

3 st

1 st

4-spår

3240–3340 mm

2 st

2 st

4-spår

3340–3440 mm

1 st

3 st

4-spår
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novoroom
energi
Kylan stängs ute och
värmen stannar inne
Med sina energisparglas i dörrar och
fönster ger Novoroom Energi en
förlängd sommarsäsong med jämnt
fördelad temperatur.
Med Novoroom Energi kan du
enkelt hålla några plusgrader året om
i ditt uterum. Detta är för dig som vill
hålla värmen på rätt sida glasen, samt
med små medel kunna värma upp uterum vid speciella tillfällen.
Det är en välbeprövad
produkt som är utformad att klara av
väder och vind.
Novoroom Energi
har hela glas i dörrarna.
DEC

Öppningsbredd

800

900

1000

1100

Skentyp

1200

FEB

OKT

MAR

SEP

APR

AUG

MAJ

JUL

3440–3540 mm

4 st

4-spår

3540–3640 mm

3 st

1 st

4-spår

3640–3740 mm

2 st

2 st

4-spår

3740–3840 mm

1 st

3 st

4-spår

3840–3940 mm

4 st

4-spår

3940–4040 mm

3 st

1 st

4-spår

4040–4140 mm

2 st

2 st

4-spår

4140–4240 mm

1 st

3 st

4-spår

4240–4340 mm

4 st

4-spår

4340–4440 mm

3st

1 st

4-spår

4440–4540 mm

2 st

2 st

4-spår

4540–4640 mm

1 st

3 st

4-spår

4 st

4-spår

4640–4740 mm
3105–3170 mm

2+2*

3505–3570 mm

2-spår
2+2*

3905–3970 mm

2-spår
2+2*

4305–4370 mm

5190–5325 mm

JUN

Ännu bättre isolering i energisparglasen
Novoroom Energi har härdat säkerhetsglas i båda
rutorna, det ena belagt med en beläggning som
knappt syns. Infallande ljus passerar obehindrat,
men beläggningen reflekterar solens värmestrålar
och hindrar värmen från att ta sig ut.
När värmen bromsas fördelar sig temperaturen
jämnt och energiförbrukningen blir låg. U-värdet
är 2,0.

2-spår**
2+2*

4705–4770 mm
4590–4725 mm

JAN

NOV

Dörr/fönsterbredd

2-spår**
2+2*

2-spår**

3+3*

3-spår
3+3*

5790–5925 mm
6390–6525 mm
6990–7125 mm

3-spår**
3+3*

3-spår**
3+3*

3-spår**
3+3*

3-spår**

* Spegelvända ** Skena skarvad i mitten
Novoroom Original och Energi dörrar finns i 2000 och 2100 mm höjd samt
fönster i 1200 och 1300 mm höjd.
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Ramar, finns i natur och vit kulör
Våra ramar är tillverkade av aluminium och har
en unik handtagsprofil. Här kan vi också lova
maximal stabilitet och styrka i det rostfria och
underhållsfria materialet.

novoroom
ultra
Lyxig mellanklass,
förstklassig profilteknologi
Vill du njuta av sommarkänsla året runt,
så är det här en av de bästa lösningarna du kan hitta. Stabiliteten i Novoroom Ultra är unik i klassen.
Detta beror bl a på karmprofilerna,
som ger högsta möjliga tätning runt alla
skjutbara partier. Men också anslutningen till golv, tak och väggar är tätare än
vanligt – och dessutom elegantare.
Det finns inga spröjsprofiler som
stör utsikten genom de stora glasytorna och energiglaset får värmen att
stanna kvar på insidan.
DEC

JAN

NOV

FEB

OKT

MAR

SEP

APR

AUG

MAJ
JUL

JUN

Utformat för att klara väder och vind
Svenskt hantverk hantverk

Teknisk fakta
Karmprofilerna ger högsta möjliga tätning runt de skjutbara partierna.
Karmdjup: 2 spårs 51 mm, 3 spårs 99 mm och fasta 51 mm.
U-värde på glas: 1,0
Glas: Novoroom Ultra partier leveraras med säkerhetsisoleringsglas,
som starkt bidrar till det låga U-värdet.
Överlägsna energisparglas
Härdat säkerhetsglas i båda rutorna gör Novorooms energisparglas synnerligen effektiva. Det
ena glaset har en beläggning av metalloxid som
knappast syns med blotta ögat. Det infallande
ljuset passerar obehindrat, men beläggningen
reflekterar solvärmen och hindrar den från att
smita ut. I och med att värmen bromsas, fördelar
sig temperaturen behagligt jämnt och energiförbrukningen låg. U-värdet är 1,0.

Justerbara hjul.
Dörrar och Fönster: 2, 3 och 2+2 delad.
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novoroom
ultra +
Du skaffar ett uterum där du
kan njuta av naturen året runt
Med Novoroom Ultra+ får du fri
utsikt och stora härliga glasytor med
ett nytt och modernt designat profilsystem.
Det finns många möjligheter med
Ultra+.
Vi kan även koppla på en myggnätsdörr som löper i ett eget spår.
Novoroom Ultra+ har en homogen
karm med möjlighet att välja olika färg
på in och utsida samt bra säkerhet
med 1 eller 3 punktslås.

DEC

JAN

NOV

FEB

OKT

MAR

SEP

APR

AUG

MAJ
JUL

JUN

Utformat för att klara väder och vind
Svenskt hantverk

Teknisk fakta
Karmdjup: 2 spårs 51 mm, 3 spårs 99 mm, 4 spårs 153 mm,
och fast parti 65 mm.
U-värde på glas: ca 1,0 och 1,6 på hela konstruktionen.
Glas: Två 4 mm härdade glasskivor, 16 mm mellanrum med argongas.
Glaset är även behandlat med en energibeläggning.
Justerbara hjul.

Säkra energisparglas

Dörrar och Fönster: 2, 3, 4, 2+2 och 3+3 delad vid skjutparti.
Dörrar upp till 2 m breda.

Novorooms Glas har gått igenom en speciell
härdningsprocess, vilket ger glaset en kraftigt
ökad styrka. Med energisparglas och fyllning med
argongas gör värmeförlusten minskas därmed bevaras värmen inne i rummet. Gasen ger ett lägre
U-värde vilket medför lägre energiförbrukning.

Hakregel som standard.
Brutna köldbryggor.
Går att få två färgad.
Tillval: 3-punktslås med nyckel.
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novoroom
exklusiv
En grön och skön oas även
om vintern blir kall
Det är den här modellen som kallas
”minifasadparti” och som ger ditt hus
ett fantastiskt rum för året runt bruk.
Stora ljusinsläpp, rymd och harmoni
gör rummet välkomnande.
Med energisparglas och bruten köldbrygga i skjutdörrarnas aluminiumramar
är målet uppnått att konstruera ett
extra rum av enastående
beskaffenhet.
DEC

JAN

NOV

FEB

OKT

Utformat för att
klara väder och vind
Bruten köldbrygga för
bättre isolering
och komfort
Bra lås för din säkerhet
Svenskt hantverk

MAR

SEP

APR

AUG

MAJ
JUL

JUN

Teknisk fakta
Karmdjup: 2 spårs 117,7 mm, 3 spårs 184,4 mm
U-värde hela konstruktionen: 1,4 U-värde glas: 1,0
Glas: Två 4 mm härdade glasskivor, 16 mm mellanrum med argongas.
Glaset är även behandlat med en energifilm.
Dörrar: Upp till 3 m breda, 2 del, 3 del, 4 del, 2+2 del och 3+3 del vid skjutparti.
Färg: Går att få 2-färgad.
Tillval: Lyftskjut modell; Soft close.

Glasen är inbrottssäkra!
Novorooms Glas har gått igenom en speciell
härdningsprocess, vilket ger glaset en kraftigt
ökad styrka. Med energisparglas och fyllning med
argongas gör det att värmeförlusten minskas därmed bevaras värmen inne i rummet. Gasen ger
ett lägre U-värde vilket medför lägre energiförbrukning. Fönsterrutorna av Novo Exklusiv isolerglas har ett mycket lågt U-värde: 1,0. Härdningen
ger också en utomordentlig säkerhet.
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novoroom
tak
Ge ditt rum ljus och rymd
kanaltak

Anledningen till att Novoroom
använder isolerplastskivor av
okrossbar och UV-stabil polykarbonat
för våra takkonstruktioner är:
▪ S kivorna ger rummet både ljus
och rymd.
▪ Polykarbonat är både slagtåligt
och energibesparande.
▪ Materialet har extremt lång livslängd.
▪ Materialet är vattenavstötande
och köldresistent.
▪ Skivorna har låg vikt.
▪ Skivorna är enkla att montera
och kapas med vanlig handeller pendelsåg.
▪ Under sommaren släpper taket
bara in så mycket solljus att det
blir behagligt att vistas i rummet.
▪ Skivorna har ett UV-stabiliserande
filter på båda sidorna, som gör att
solens strålning inte kan bryta ner
dem.
▪T
 aket levereras med alla tillbehör
som behövs.
glastak

Våra glastak finns i flertalet olika
tjocklekar och modeller. De går att
montera i både trästomme och aluminumstomme oavsett isoleringsnivå.
De finns som 1-glas, 2-glas och tre glas.
Glasen är alltid säkerhetsklassade.
▪ S jälvrengörande-, steppat-, bullerreducerande- och solskyddsglas är
några alternativ.
▪ Ger rymd och ljus.
▪ Snabb uppvärmning.
▪ Glastak med UV-skyddande filter.

Bild till vänster: Isolerad aluminiumstomme, glastak med solskyddsbeläggning. Ultra+, fast dörr med
vädringslucka.
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novoroom
trästomme
De kompletta limträstommarna från Novoroom ger ditt
uterum/vinterträdgård/tillbyggnad ett klassiskt och gediget uttryck. Limträ är ett material som till skillnad från vanligt virke
inte vrider sig, det är även ett mycket beständigt material
som i förhållande till sin vikt är ett av de starkaste konstruktionsmaterialen. Vi levererar även Limträ i lösvirke helt efter
kundens egna önskemål.
▪
▪
▪
▪

 iljövänligt.
M
Beständigt.
Enkel montering.
Bra brandmotstånd.
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Isolerad aluminiumstomme.

novoroom
aluminiumstomme
▪ Inbyggd vattenavrinning.
▪ Underhållsfri.
▪ Du kan välja bland RAL kulörer som kan vara glansiga,
matta eller med struktur.
▪ Alla komponenter anländer färdigkapade.
▪ Integrerad infästning för kanalplast, sandwichplåt
och glastak.

Aluminiumstommarna finns för uterum, vinterträdgårdar
och tillbyggnader. Stommen är slank, minimalistisk men framförallt underhållsfri. Med en aluminiumstomme maximerar
ni glasstorlekarna och minimerar alla synliga balkar. De går
att få i nästan vilken färg som helst. Stommen finns för både
sadel-, brutet- (valmat) och pulpettak. Det går även att få
ditt uterum med sensorstyrda vädringsluckor så att rummet
blir nästintill självgående avseende temperatur.

Oisolerad aluminiumstomme
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Isolerad aluminiumstomme med vikpartier, Novoroom Panorama.

novoroom
fasadpartier
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. Det finns vikpartier, fasta partier och lyftskjutpartier.
Ni kan välja nästan vilken färg som helst på insidan respektive
utsidan. Novorooms fasadpartier är anpassade för vårt
Nordiska klimat med låga U-värden och bra tätning.

Bild till vänster: Novoroom Extreme.
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Rostfritt räcke

novoroom
glasräcken
Glasräcken ger dig säkerhet och vindskydd utan att beröva
dig på utsikten! Novorooms glasräcken är eleganta alternativ
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, vi tillhandahåller rostfritt.
Det finns en mängd tillbehör till Novorooms räcken, såsom
lågt placerade handledare etc.
▪ Laminerade glas.
▪ Höjd 1100 mm enligt byggnormer.

Bild till höger: Stolpfritt räcke

Rostfritt räcke

Aluminium räcke

Aluminium räcke
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Isolerad aluminiumstomme, Novoroom Panorama och svart aluminiumräcke.
Novoroom är en kvalitets och miljöcertifierad producent av funktionella uterum, glas räcken och entrétak. För dig som älskar ditt hus så är Novoroom det
bästa du kan ge ditt hus. Vi arkitekt ritar och skräddarsyr alla våra produkter
efter varje kunds och bostads unika förutsättningar för ett så bra och kvalitativt
resultat som möjligt.
För offert förfrågan, var vänlig maila: offert@novoroom.se
Du kan ringa oss för uppgift om närmsta återförsäljare, tel. 031-57 89 00,
eller titta in på www.novoroom.se! Grattis till ditt nya rum!

Rapio AB, Hildedalsgatan 4C, 417 05 Göteborg
Tel 031-57 89 00 - Fax 031-57 47 02
E-post: info@novoroom.se - www.novoroom.se

