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Det ultimative stilikon til din have

No sQope® er det ultimative stilikon til din have. 
Overdækningen er unik i sin art og har et elegant og 
symmetrisk design uden sidestykke. Spærrene er 
integreret i konstruktionen, så de ikke er synlige 
udefra. Dette sikrer et slankt design med skarpe 
linjer.

Nyskabende designdetaljer
Denne kubistiske Overdækning fås i to varianter; 
koblet til eks hus eller som fritstående. det er optil 
dine ønsker, via innovative teknologier er det muligt 
at skabe et stort frit spænd på 7000 mm. 

Skaber frit udsyn og du bevarer en uhindret udsigt 

En oase af naturligt lys
På grund af de store glasoverflader er der meget 
naturligt lys under overdækningen. Dette sikrer 
åbenhed og forbindelse til naturen.
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Spændvidde på optil 7m med 
kun 2 stolper 

Fåes i 7 standard farver 
andre farver er mulige 

Store glasoverflader og masser af 
naturligt dagslys under 

Overdækningen 

Spær integreret i konstruktionen, 
så taghælning synes vandret

Slankt og symmetrisk design

No læskærm. 

Læskærm yder optimal beskyttelse mod sollys og 
sikrer et behageligt klima og mere komfort. Det 
filtrerer omkring 85% af det synlige sollys, mens du 
har en uhindret udsigt over din have. Skærmens 
åbningsfaktor * varierer fra 0% til 5% og giver et 
minimum se ind og dine møbler er godt beskyttet 
mod vejrpåvirkninger.

* antallet af huller i stoffet, der påvirker mængden af lys, der passerer 
gennem forteltet

No skydedøre systemer.

Ved at bruge skydedøre i glas kan du let forlænge 
udendørs sæsonen. Det giver beskyttelse mod sol, 
regn og vind, så du kan nyde din terrasse selv på 
solrige vinterdage. Glasskydevæggen er nem at 
betjene. Den nederste skinne sikrer en næsten 
niveaufri overgang fra indvendigt til udvendigt. Der 
er også skabt rigelig plads til dræning. Dette forenkler 
rengøringen og sikrer, at snavs fjernes med 
regnvandet.

Lys 
Med led spot integreret i spærne kan du nyde din 
overdækning når som helst på året. 
LED-belysning af høj kvalitet i spærrene giver en 
varm og behagelig atmosfære. Belysningen er nem at 
betjene med en fjernbetjening eller med en app på 
din telefon eller tablet..
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Med de 7 standardfarver fra Nordisk 
uderum  kan du gøre din overdækning til 
et rigtigt blikfang. Ud over disse 
standardfarver er næsten alle RAL-farver 
tilgængelige, så der er altid en farve, der 
passer dig. Du kan også vælge mellem 
forskellige glatte og strukturerede farver. 
Uanset hvad dit valg måtte være, modtager 
du mindst 10 års garanti.

7 STANDARD TREND FARVER

9010 X
AE90019148021

9001 X1
AE70019220225

7039 S
AE03057703920

7016 SM
029/71334 

9005 CTX
AE03054900520

9005 SM
029/80081

9007 SM
AE03107332121

Design
Isolering
Glas
Standard farver

Største spænd 
Snebelasting
Afløb i stolper
Lys muligheder
Kan udvides 
med sider
Kan udvides med 
læskærme
Kan udvides med skydedøre
CE 9010-1
Statisk godkendt
Produkt garanti

Kubeform 
U- isoleret
44.2 -55.2
7 standard 
farver
7000 mm
70-85 kg pr/m²

Led spots

10 år






