
stolark i  budowlanej

nowoczesne
systemy



   aluminiowe

- nowoczesne i funkcjonalne
- do okien z PCV, aluminium,
  drewna
- szeroka gama kolorów
- precyzyjna regulacja ilości 
  przenikającego światła

   drewniane / bambusowe

- naturalne egzotyczne drewno, odpowiednio
  selekcjonowane 
- oryginalne wzornictwo dopasowane 
  do każdego wnętrza
- styl i elegancja nadające niepowtarzalny wygląd 

   pionowe

- doskonała uniwersalna forma dekoracji wnętrz
- bogata kolorystyka

   panel track

- nieograniczone możliwości dzielenia przestrzeni
- atrakcyjny, innowacyjny charakter przesłony

ŻALUZJE  aluminiowe / drewniane / bambusowe / pionowe / panel track
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   w prowadnicach

- zastosowanie prowadnic bocznych idealnie ogranicza
  do minimum przenikanie światła słonecznego do wnętrza
- niezawodny samohamujący mechanizm umożliwiający
  płynną regulację wysokości tkaniny
- szeroki wachlarz kolorów osłon oraz prowadnic 
  odpowiadający kolorystyce stolarki

- system umożliwiający osłonięcie dowolnego 
  fragmentu okna lub wnęki
- możliwość wykonania nietypowych kształtów 
  (trapez, koło, trójkąt)

- nowoczesne wzornictwo pozwalające 
  na wyszukane kompozycje 
- bardzo łatwy sposób użytkowania i konserwacji 
- niepowtarzalna kolekcja tkanin

   zasłony rzymskie
- efektowna dekoracja wnętrz dopasowana 
  do wzornictwa klasycznego lub modernistycznego
- doskonała alternatywa dla firan oraz tradycyjnych
  zasłon

   maty
- wykonane z naturalnego bambusa, dostępne 
  w bogatej ofercie kolorów i splotów
- detale wykonane z tworzyw naturalnych 
  dobrane kolorystycznie do produktu

   wolnowiszące

- swobodne ustawienie 
  wysokości rolety przy pomocy
  sterowania łańcuszkowego 
  lub elektrycznego
- bogata kolekcja wzorów 
  i kolorów tkanin w tym 
  rozpraszających, zaciemniają-
  cych, oraz transparentnych

   do okien dachowych

- idealne rozwiązanie do każdego rodzaju okien
  dachowych drewnianych oraz z PVC

nowoczesne systemy stolarki budowlanejwww.noveo.com.pl

ŻALUZJE  plisowane

ZASŁONY rzymskie  /  MATY
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ROLETY MATERIAŁOWE   wolnowiszące / w prowadnicach / dachowe
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- płynne prowadzenie tkaniny nawet przy 
  uchylonym oknie



- prosta konstrukcja, niezawodność działania,
  niepowtarzalny styl

www.noveo.com.pl

SHUTTERS

SUNSHIELD
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ROLETY ZEWNĘTRZNE   elewacyjne / owal / naokienne / integro / BeClever
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- nowoczesna forma osłony zewnętrznej
  lub wewnętrznej
- technologia montażu umożliwiająca pracę 
  lameli w płaszczyźnie poziomej lub pionowej

- konstrukcja pozwalająca wykonać osłonę
  dowolnych najbardziej nietypowych kształtów
  fasad, bądź wnęk okiennych

ŻALUZJE FASADOWE

- zaciemnienie zewnętrzne otworów okiennych 
  i szklanych fasad
- lekka i prosta konstrukcja aluminiowa
- obniżenie poziomu hałasu

- sterowanie ręczne lub elektryczne
- możliwość współpracy z systemem 
  automatyki pogodowej

- skuteczna ochrona przed utratą ciepła 
  i uciążliwym hałasem
- zabezpieczenie stolarki okiennej przed
  nadmiernym promieniowaniem UV

- automatyka sterowania zapewniająca pełną kontrolę
  nad niekorzystnymi warunkami pogodowymi
- bogata kolorystyka profili dopasowana do 
  każdej fasady lub elewacji budynku

- wykonane z naturalnych materiałów, 
  zapewniające oryginalny charakter wnętrza
- regulowany kąt nachylenia lameli gwarantuje
  komfort przy nadmiernym nasłonecznieniu



- optymalne właściwości termoizolacyjne 
  U = 0,74 W/m2K 
- szereg dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych,
  termoizolacyjnych, dźwiękoizolacyjnych 
  pozwalających na projekt stolarki dopasowany
  do indywidualnych potrzeb 
- bezpieczeństwo użytkowania przez wiele lat
- aprobaty budowlane, certyfikaty, rekomendacje
  gwarantują najwyższą jakość wykonania  
- wzornictwo i kolorystyka dopasowana 
  do każdego stylu architektonicznego budynku

www.noveo.com.pl

OKNA   drewniane / pcv

OKIENNICE
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DRZWI   wewnętrzne
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DRZWI   zewnętrzne

- dostępne w technologii 100% naturalnego drewna
  (dąb, jesion, sosna, olcha czarna, czereśnia, buk,
  meranti, orzech)
- możliwość realizacji nietypowych projektów 
  oraz konstrukcji drzwi
- oryginalne i nowoczesne wzornictwo oraz
  kolorystyka pozwalają na wyszukane projekty drzwi

- szeroka gama dostępnych wzorów
- sprzyjają naturalnej klimatyzacji
- latem chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem,  
  w zimie zaś stanowią dodatkową barierę dla 
  mrozu, wiatru czy gradu
- ograniczenie strat ciepła przez okno nawet do 50%
  przy okiennicy pełnej, a 8% przy okiennicy 
  szczebelkowej

- ponad 50 modeli drzwi drewnianych, metalowych,
  panelowych 
- grubość skrzydeł do 90 mm gwarantująca pełną
  pasywność termoizolacyjną 
- systemy antywłamaniowe, szyby bezpieczne, 
  specjalistyczne okucia listwowe
- klejonka dębowa lub z drzewa egzotycznego
  zapewnia odporność na niekorzystne warunki
  atmosferyczne przez wiele lat   
- technologia wykonania oraz kolorystyka pozwalająca
  na wykonanie indywidualnego projektu



- skuteczna forma osłony przeciwsłonecznej oraz
  zabezpieczenia tarasu przed nadmiernym
  nagrzewaniem się powierzchni 
- oferowana automatyka słoneczno wiatrowa
  gwarantuje bezpieczeństwo i komfort 
  użytkowania markizy w przypadku niekorzystnych
  warunków pogodowych
- specjalistyczna technologia wykonania poszycia
  zabezpiecza w 95% przed niebezpiecznymi 
  promieniami UV
- dostępna pełna kolorystyka RAL

- tkanina - poszycie zabezpiecza w 100% przed
  przeciekaniem (wytrzymałość 35 mm słupa wody)

www.noveo.com.pl

MARKIZY tarasowe / balkonowe / dachowe

MOSKITIERY
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- naturalna i najbardziej skuteczna ochrona 
  pomieszczenia przed owadami, insektami oraz
  drobnymi opadami z drzew, krzewów i kwiatów
- dostępne w ofercie moskitiery do okien, balkonów,
  tarasów, altan, okien dachowych, campingów,
  jachtów, sklepów, restauracji
- konstrukcja moskitier umożliwiająca pracę
  w pionie, w poziomie i skosie 
- możliwość wykonania moskitier otwieranych,
  rolowanych, przesuwanych, stałych
- pełna paleta RAL oraz bogata kolekcja oklein
  zapewniają idealną kolorystykę dopasowaną
  do stolarki drewnianej, PVC, aluminium

nowoczesne systemy stolarki budowlanej

BRAMY / KRATY / SZLABANY / ZAPORY DROGOWE
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NAPĘDY

- dostępne systemy bram segmentowych,
  rolowanych, uchylnych, kratowych, wjazdowych
- bogata oferta bram segmentowych garażowych,
  przemysłowych, szlabanów zapewnia 
  kompleksową obsługę inwestycyjną
- dokumentacje techniczne, aprobaty, znaki 
  bezpieczeństwa oferowanych bram, szlabanów,
  zapór zapewniają bezpieczeństwo i świadectwo
  pochodzenia produktu
- automatyka sterująca zgodna z obowiązującymi
  normami bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń
- profesjonalny serwis

- siłowniki elektromechaniczne i hydrauliczne 
  do bram garażowych, przemysłowych, uchylnych,
  skrzydłowych, przesuwnych
- napędy do osłon zewnętrznych i wewnętrznych
  (żaluzji, rolet, markiz, plis, zasłon)
- automatyka sterująca napędami kompatybilna 
  z systemami alarmowymi i monitoringu obiektu 

- centrale sterujące, stacje pogodowe i systemy 
  zarządzania fasadą dynamiczną pracujące
  w technologii sterowania RTS, EIB/KNX, LON 
  io-homecontrol,
- dostępne akcesoria i części zamienne - 
  profesjonalny serwis



ul.  Synów Pułku 4, 09-410 Płock
tel ./fax: 24 266 83 03, tel .  609 550 329

www.noveo.com.pl      e-mai l :  noveo@noveo.com.pl

zapraszamy do naszego
salonu sprzedaży


