
Balkongräcken 
         & inglasningar

Premium partner in aluminium solutions



Våra räcken smyckar fasaden
Vi tar hänsyn till både helhet, detaljer, estetik och funktion,     
så att dessa samspelar harmoniskt med varandra.

Med precision och noggrannhet
Inget lämnas åt slumpen. Allt andas naturlig kvalitet,           
personlig design och harmoniska proportioner. Alla detaljer    
är väl genomtänkta, trendigt och samtidigt tidlöst.



Våra produkter
• Glas/laminat

• Spröjs

• Perforerad plåt

• Profilerad plåt

• Profilerad plåt Sinusform

• Skärmar

• Fransk balkong

• Inglasning

• Fasad & solskydd-
 systemet NAPSU

• NAPSU P50L

För mer info se www.napbyggsystem.se
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Om NAP Byggsystem
NAP är ett privatägt företag där den kreativa drivkraften och         
nyfikenheten är en viktig framgångsfaktor.

Vi är en flexibel partner med hög servicenivå som klarar stora      
och komplexa uppdrag. 

Vi utvecklar, säljer och lagerhåller vårt eget räckessystem i          
aluminium som uppfyller högsta krav från marknaden gällande 
kvalitet, säkerhet och design. Tillverkningen sker i vår toppmoderna 
fabrik i Markaryd. En av våra styrkor är en mycket flexibel kund-
orderstyrd produktion, som snabbt kan ställas om från stora till  
små serier. Vi har ett komplett produktprogram och kan enkelt 
hantera måttanpassade lösningar. Vi erbjuder även inglasning           
och montage.

Genom ständiga förbättringar och skicklig personal hittar vi alltid 
den mest kostnadseffektiva lösningen, vilket tillsammans med vår 
erfarenhet och kompetens kommer kunden till del.

Vi kontrollerar hela kedjan från smältverket av aluminium,             
extrudering av profilerna, ytbehandling och bearbetning av de    
profiler som ingår i vårt byggsystem. Vi har en egen testanläggning, 
och detta gör att vi kan säkerställa att vi uppfyller lagar och krav    
på säkerhet och hållfasthet.

NAP Byggsystem är certifierat enligt ISO 9001 och SS EN 1090.   
Alla våra räcken är CE märkta.

Fasad och solskyddsystemet ”NAPSU” är också en del av vårt 
sortiment och marknadsförs och säljs av oss. När du väljer ett         
system från NAP Byggsystem kan du känna dig trygg. Vi är en     
del av Nordisk Alu Profil.

Vi tar miljöansvar
Vår ambition är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.            
Vi ska ständigt arbeta förebyggande och sträva efter minsta 
möjliga miljöpåverkan. Målet är att reducera användningen av      
energi per producerad enhet. Vi ska med marginal uppfylla
gällande miljölagstiftning.


