
Novaone 
Cea mai clasica si mai utilizata intre 
toate acoperirile, caracterizata de linii 
simple si liniare, potrivita tuturor situa-
tiilor de la clasic la modern.

Novaplan Quadra
Acoperire moderna in mod particular, 
design cu colturi ascutite si drepte, com-
bina simplicitatea constructiva a tuturor 
acoperirilor nostre cu un caracter potri-
vit contextului modern si patrat extrem.

Novasoft
Acoperire caracterizata de linii usor 
rotunjite, ideala pentru tamplarii tradi-
tionale cu profile armonioase. Potrivit 
pentru un ambient clasic si nu excesiv 
de modern.



Novaplan Soft
Modernul se uneste cu clasicul dand 
astfel viata acestei linii particulare 
foarte rotunjite dar coplanara. Potrivita 
in mod particular tamplariei in lemn 
fara forme pronuntate cu profile foarte 
liniare.

Novaplan Plus 2
Mentine toate proprietatile acoperirii 
NOVAPLAN PLUS dar datorita posibili-
tatii maririi grosimii cercevelei, garante-
aza prestatii termice majore, liniile 
ramanand mereu rectangulare si copla-
nare, foarte moderne.

Novaplan Plus
Insumeaza toate caractersticile acope-
ririi NOVAPLAN QUADRA cu posibili-
tatea de utilizare a pachetelor de sticla 
mai mari de 16,5 mm, solutie potrivita 
pentru cine cauta prestatii foarte bune 
atat in domeniul termic cat si acustic.



Novaplan Light
Această varianta particulara raspunde 
ultimelor exigente ale pietei: prestatii, design, 
economicitate. Grosimea redusa a partii de 
lemn si profilele in aluminiu simplificate 
contribuie la obtinerea unui pret concurential 
foarte bun, in timp ce posibilitatea de a 
monta pachete de sticla cu grosimi importan-
te, ajuta la mentinerea caracteristicilor termi-
ce si acustice in linie cu reglementarile clima-
tice. In plus, forma rectangulara si coplanara 
o face deosebit de actuala.

Novaglass Plus
Este evolutia naturala a acoperirii nova-
glass standard, de la care preia liniile 
moderne, subliniind din plin efectul “integral 
sticla” si performatele excelente. Garnitura 
perimetrala a tocului lucreaza direct pe 
foaia de sticla ascunzand integral cerceve-
aua. Cu alte cuvinte “liber la transparenta!”.

Novaglass
Linii esentiale si ample suprafete cu sticla 
dau acestei solutii de acoperire un stil 
extrem de modern si contemporan. Se 
obtine astfel o tamplarie cu caracteristici 
optime si care este potrivita in toate situati-
ile in care sunt cerute dimensiuni minime 
pentru a obtine efectul “integral sticla”. Mai 
mult de atat, datorita formei sale particula-
re, face mai dificila ruperea feroneriei si 
deci mareste gradul de siguranta oferit de 
tamplaria clasica.



Novaline
Este sistemul de acoperire cel mai 
complet si flexibil disponibil in momen-
tul de fata, linie conceputa pentru a se 
adapta la toate situatiile, moderne si 
clasice, si permite acoperirea aproape 
a tuturor tipurilor de ferestre din lemn 
existente pe piata. Aceasta solutie 
permite evitarea multor cheltuieli din 
partea tamplarilor evitand realizarea 
de scule noi si deci de certificari 
ulterioare, deoarece nemodificand nimic 
se poate beneficia de toata documen-
tatia existenta, si nu se modifica nici 
linia de productie. Cu acelasi set de 
scule se poate face si fereastra de 
lemn si cea de lemn-aluminiu.

Novasol
Acoperirea prevede montarea unei 
jaluzele in spatiul care se creeaza 
intre aluminiu si fereastra, realizan-
du-se in acest fel cel mai bun compro-
mis intre performanta si confort.
Fiind montata jaluzeaua in zona exter-
na, dar protejata oricum de o sticla 
calita de 5mm, se garanteaza o 
incidenta minora asupra transmisiei 
termice totale. Rezulta o tamplarie net 
superioara fata de sistemele clasice 
cu jaluzele in interiorul pachetului de 
sticla. De asemenea, deloc de neglijat, 
posibilitatea interventiilor care fac din 
intretinere un lucru simplu si comod. 



Novabrass
Valorea unui material nobil imbratiseaza tehni-
ca moderna. Acoperirile pentru tamplarie in 
alama ale firmei Alunova sunt disponibile in 
finisajele clasice obtinute numai prin pasivizare 
naturala, crom placat cu alama, alama antichi-
zata, alama satinata si alama lustruita, toate 
finisajele amintesc sculpturile si structurile 
trecutului. Sunt ideale acolo unde este ceruta o 
mare valoare adaugata si istorica. 



Novatherm
Tehnologie, cercetare, design… acoperirea 
NOVATHERM, gratie materialelor inovative 
permite cea mai buna izolare termica posibila, 
aluminiul nu este niciodata in contact cu 
lemnul datorita unui strat izolator cu densitate 
sporita care garanteaza reduceri optime si 
caracteristici mecanice exceptionale. Acoperi-
rea este recomandata situatiilor in care se cer 
certificari de tipul CASA CLIMA dar, cu cateva 
ajustari, si pentru CASA PASIVA.



Novaslide
Gama completa de acoperiri pentru usi 
culisante cu ridicare. Datorita parteneriatului 
cu cei mai importanti producatori de feronerie 
pentru usi si ferestre, putem garanta acoperi-
rea tuturor solutiilor disponibile in momentul de 
fata, oferind certificari in maniera simpla si la 
preturi accesibile. Sistemul este deosebit de 
complex, se porneste de la clasic (particular 
adaptat imbinarii cu acoperirile NOVAONE) si 
ajunge pana la contemporanul HS GLASS (ideal 
cu acoperirile NOVAGLASS), dand oricum posi-
bilitatea de acoperire a usilor culisante cu ridica-
re deja existente (de combinat cu acoperirile 
NOVALINE).



Novaslide Magic
Rama de lemn aproape invizibilă, mai mult spațiu 
liber, mari suprafețe vitrate, maximă posibilitate 
compozitivă pentru design-erii de interioare: 
Novaslide Magic, născută din colaborarea dintre 
AGB și Alunova, este revoluționara ușă culisantă 
cu ridicare în lemn-aluminiu care însumează 
toata experiența soluției Climatech completând-o 
cu o înaltă valoare estetică. Iată deci Novaslide 
Magic, proiectul care va sparge caracteristicile 
canonice ale sistemului de uși culisante cu ridica-
re, transformându-l în soluția ideală în interiorul 
proiectelor arhitectonice de înaltă clasă: utilize-
ază pragul Climatech, realizată în fibră de sticlă, 
care reprezintă astăzi cea mai avansată tehnolo-
gie în termeni de transmitanță termică și de 
rezistență la agenții atmosferici.
Minimalismul, liniile curate si simplicitatea sunt 
de fapt caracteristicile distinctive ale sistemului. 
Absența traverselor și montanților oferă posiblita-
tea măririi suprafețelor vitrate. Novaslide Magic 
s-a născut din parteneriatul AGB-Alunova, a 
căror competențe și cunoștințe împartașite 
constituie know-how-ul colaborării în măsură să 
realizeze un produs 100% made in Italy, care 
unește în mod armonios funcționalitatea și esteti-
ca pentru satisfacerea exigențelor producătorilor, 
clienților și proiectanților.



Novarustik
 
Aroma de cele mai vechi timpuri dar 
continut de ultima generatie!. Acest 
sistem raspunde exigentelor acelor 
ambiente unde este necesara menti-
nerea nealterata a contextului istoric, 
cu linii foarte prelucrate si baroce. 
Este cel mai particular dintre sisteme-
le propuse, toată linia si prelucrarile 
sunt proiectate pentru a da tamplariei 
aspectul de "bogat si somptuos". Se 
preteaza ambelor solutii de ancorare: 
cu clipsuri prin insurubare si cu clipsuri 
automate.

Novaflat
Esential, curat, muchii vii. Trei caracteri-
stici care sintetizeaza particularitatile 
acestui nou sistem. Derivat din cel mai 
clasic dintre sistemele de Lemn-Alumi-
niu, propune totusi cea mai rectangula-
ra linie in absolut dintre sistemele 
Alunova. De asemenea, falturile accen-
tuate garanteaza o senzatie de profun-
zime care ii subliniaza caracterul 
contemporan.
Se preteaza ambelor solutii de ancora-
re: cu clipsuri insurubate si cu clipsuri 
automate.



Novawall
Gust contemporan și înaltă tehnologie. 
Sistemul NOVAWALL pentru pereți 
cortină în lemn-aluminiu pune în valo-
are, atât din punct de vedere estetic 
cât și structural, orice situație arhitec-
tonică. Fie ca sunt restructurări sau 
construcții noi, NOVAWALL dă frâu 
liber fanteziei proiectantului și oferă 
posibilitatea de face să devină "unică" 
orice viziune proprie.

Novaline Evo
Este sistemul de acoperire cel mai 
complet și flexibil disponibil în momen-
tul de față, linie concepută pentru a se 
adapta la toate situațiile, moderne și 
clasice, și permite acoperirea aproape 
tuturor tipurilor de ferestre din lemn 
existente pe piață. Această soluție 
permite evitarea multor cheltuieli din 
partea tâmplarilor evitând realizarea 
de scule noi și deci de certificări ulterio-
are, deoarece nemodificând nimic se 
poate beneficia de toată documentația 
existentă, și nu se modifică nici linia de 
producție. Cu același set de scule se 
poate face și fereastra de lemn și cea 
de lemn-aluminiu.



Acoperirile firmei Alunova pot fi furnizate in patru tipologii principale:

Sudate: acoperiri cu imbinarile sudate pregatite pentru montarea si producerea ferestrelor cu 
acoperire externa in metal (aluminiu sau alama);

Asamblate: acoperiri cu imbinari prin intermediul unor coltare mecanice pregatite pentru 
montarea si producerea ferestrelor cu acoperire externa in metal;

Kit: profile in aluminiu dimensionate, insotite de accesorii speciale pregatite pentru montarea 
si producerea ferestrelor cu acoperire externa in metal;

Bare: 6 metri de profile in aluminiu pregatite pentru a fi taiate si asamblate cu coltare mecani-
ce pentru montarea si producerea ferestrelor cu acoperire externa in metal;

Totul este disponibil intr-o vasta gama de finisaje si culori.
Toate acoperirile se presteaza la ambele solutii de ancorare: cu clipsuri prin insurubare si cu 
clipsuri automate.




