
Produktöversikt 
Inglasade balkonger



Inglasade Balkonger - steg för steg
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Air
Ramfri lucka Design med utvändig 
handledare.

Air
Lucka med ram Twin och utvändig 
handledare.

Sight
Ramfri lucka Design utan handledare.

Frontsystem

Space™
Våningshög lucka Twin med utvändigt 
räcke.

Sight
Lucka med ram Twin, utan 
handledare.

Vision™
Ramfri lucka Design med utvändig 
handledare, utan hörnstolpar.

Vision™
Ramfri lucka Design utan handledare, 
och hörnstolpar.



Frontsystem Vision™ - Balcos vikglassystem utan ramar och hörnstolpar

Vision™ är marknadens mest stabila, tysta och ramfria system. Vision™ är en vidareutvecklad produkt i Balcos produktflora och unik på många sätt. Vision™ ger en ljus balkong 
med fri sikt helt utan luckramar och hörnstolpar. Det skapar intrycket av en obruten yta eftersom luckans glas är i samma plan som bröstningsmaterialet. Vision™ är marknadens 
enda system som enkelt manövreras med enhandsfattning. Med en magnetnyckel som placeras på luckans nederkant lossas låstapparna, varpå man viker luckan inåt. Med ett en-
kelt handgrepp kan man sedan skjuta luckorna i sidled tills balkongen är helt öppen. Luckorna stängs lika enkelt och låses först då du tar bort magnetnyckeln från luckan. Vision™ 
har inga synliga handtag och är ett slimmat system. Det finns inga vertikala profiler och de horisontella profilerna är nätta.

Vision™ med Sight bröstning Vision™ med Air bröstning



Lucksystem Twin® - Balcos unika och patenterade lucka med ram

Öppna vilken lucka du vill, 
vart som helst på rälsen.

Helt stängd.

Fullt öppen.

Delvis öppen.

Fullt öppen och uppvikt.

Med Balcos unika lucka Twin® får du två system i ett. Maximal flexibilitet och möjlighet att öppna upp hela balkongen. Den elegant designade glasluckan går nämligen både att 
öppna som en helt vanlig skjutlucka och vika in som en vikglaslucka. Twinluckan är också smidig och enkel att hantera. Det krävs ingen kraft, allt som behövs är ett enkelt grepp 
vid ramen för att skjuta luckan åt sidan och när du vill vika in den fäller du bara ut det diskreta handtaget i luckans ram. En unik funktion är också att du kan vika in en enskild 
lucka var du vill utmed rälsen, smidigt när du t. ex behöver putsa rutorna.



Lucksystem Design™ - Balcos vikglaslucka utan ram

Stängd Öppen

Design™ är lucksystemet som även utgör en del av frontsystemet Vision™. Lucksystemet är marknadens mest stabila, tysta och ramfria system. Det skapar intrycket av en obruten 
yta eftersom luckans glas är i samma plan som bröstningsmaterialet. Design™ är marknadens enda system som enkelt manövreras med enhandsfattning. Med en magnet-
nyckel som placeras på luckans nederkant lossas låstapparna, varpå man viker luckan inåt. Med ett enkelt handgrepp kan man sedan skjuta luckorna i sidled tills balkongen är helt 
öppen. Luckorna stängs lika enkelt och låses först då du tar bort magnetnyckeln från luckan. Design™ har inga synliga handtag och är ett slimmat system. Avsaknaden av vertikala 
profiler bidrar till fri sikt och skapar ett estetiskt tilltalande uttryck.



Lucksystem Access® - Balcos loftgång

Rökdetektor
Vid rökutveckling/brand utlöser detektorn en signal som sänds till 
elektromagneten i luckkonstruktionen som släpper och luckorna 
öppnas upp.

Magnet
Så snart signalerna tas emot från rökdetektorn, bryts kontakten mellan 
magneterna. Via en dold kabelkonstruktion förs de skjutbara luckorna 
automatiskt åt sidan, vilket underlättar arbetet för räddningspersonalen 
och ökar de boendes möjlighet att sätta sig i säkerhet.

Nödöppningsknapp
Denna knapp får enbart användas i nödsituationer ex. rökutveckling 
eller brand. Vid knapptryckning bryts kontakten mellan magneterna och 
luckorna skjuts automatiskt åt sidan. 

Stabilt handtag
Access® är utrustat med ett handtag för möjlighet att öppna och stänga 
luckorna manuellt. Har luckorna öppnats kan du med handtagets hjälp 
stänga luckorna.



Tillbehör - Balcos standardsortiment

Rullgardin 

Till Balcos inglasade balkonger finns det många olika tillbehör. Med Balcos skräddarsydda och speciellt utvecklade tillbehörssortiment finns förutsättningar att skapa en fin miljö 
på din balkong. Balco hjälper gärna till med information, materialprover och designkunskap för att ge dig som kund de bästa förutsättningarna för en fin och funktionell 
balkong. Nedan kan ni se några av de tillbehör Balco kan erbjuda, tillbehören finns i flera färger och material.

Plisségardin 

Matta Markis Blomlåda 

Vista™ - Glashörn



Funktioner - Det unika med Balco

CleanLine®- Balcos integrerade 
dräneringssystem, leder bort vattnet.

VentTec® - Ljudreducerande och godkänd 
ventilation.

Magnetlås - Ger ökad säkerhet.

Tak - Balcos standardtak är brand-, ljud- 
och värmeisolerat.

Twinhandtag - Öppna luckorna genom att 
enkelt fälla ut det diskreta handtaget.

Balco har sedan starten 1987 arbetat med att utveckla produkterna till att bli så bra och funktionella som möjligt. Genom åren har vi kommit upp med flera funktioner som gör oss 
helt unika och som vi är ensamma om på marknaden. Det är dessutom funktioner som bidrar till att din balkong kan användas med enkelhet, säkerhet och som ger en bekvämlig-
het som gör att du vill utnyttja din balkong ofta och länge.



Kvalitet som ger trygghet
En inglasad balkong är en stor investering som man ska ha glädje och nytta av under många år. Att produkterna håller hög kvalitet är därför extra viktigt. För oss på Balco är 
det självklart att ständigt förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Vår strävan efter intelligenta lösningar har också lett till många egna patent som gör våra 
produkter unika. Tack vare en målmedveten men försiktig expansion har vi nått högsta möjliga kreditvärdighet, du kan med andra ord tryggt lita på att vi allesammans strävar 
mot samma mål: att du ska bli nöjd med ditt val av balkongsystem från Balco.

Montage 
Balco har en stor erfarenhet och kunskap när det kommer till kompletta balkongentreprenader i nära samarbete med våra beställare.
När vi utför våra balkongentreprenader använder vi oss av noga utvalda montörer med en lång branscherfarenhet. Alla våra montörer utbildas i gällande entreprenadregler och 
personsäkerhet på byggarbetsplatsen. Vi säkerställer alltid att vi uppfyller alla de krav som ställs på en underentreprenör och ser till att vi följer de regler och förordningar som 
gäller på respektive byggarbetsplats. Samtliga våra byggprojekt leds av kunniga och erfarna projektledare.

Den här symbolen visar att 
lösningen är unik för Balco. Vi 
har ett fyrtiotal patent på små 
detaljer som gör att helheten 
blir så mycket bättre.

Vår certifiering enligt ISO 9001 
innebär att du får en kvalitets-
säkrad produkt/tjänst som 
uppfyller de krav du som kund 
kan ställa. ISO 14001 innebär 
att vi utför produktionen på ett 
för miljön skonsamt sätt. Balco 
är dessutom certifierade för 
CE-märkning genom EN 
1090-1, svetsning enligt 
EN ISO 3834-2 samt betong-
gjutning EN 13369.

Symbolen för Balkongförening-
en i Norden. Vi som är medlem-
mar förbinder oss att följa 
föreningens anvisningar för att 
leverera säkra balkonger av hög 
teknisk kvalitet.

Det globala företaget Dun & 
Bradstreet gör varje år en 
kreditbedömning av svenska 
företag. Under de senaste tio 
åren har vi fått högsta kredit-
värdighet – AAA.



Anteckningar



Växjö (Huvudkontor)
Älgvägen 4
352 45 Växjö
Telefon +46 470 53 30 00

Göteborg
Danska Vägen 65D
416 59 Göteborg
Telefon + 46 470 53 31 55

Stockholm
Surbrunnsgatan 35
113 48 Stockholm
Telefon + 46 708 45 10 73

Örnsköldsvik
Strandgatan 11
891 33 Örnsköldsvik
Telefon +46 470 53 30 70

Luleå
Småbåtsgatan 7
972 35 Luleå
Telefon +46 470 53 31 54


