Twin® Sight
Lucka

Med Balcos unika lucka Twin får du två system
i ett. Maximal flexibilitet och möjlighet att öppna upp hela balkongen. Den elegant designade glasluckan kan öppnas både som en vanlig skjutlucka och vikas in som en vikglaslucka.
Twinluckan är smidig och enkel att hantera.
Lucksystemet låses / låses upp med en magnetnyckel. Det krävs liten kraft för att öppna
luckorna, med ett enkelt grepp vid ramen skjuts
luckan åt sidan. De inkapslade rostfria kullagerna gör att varje lucka löper lätt på skenan. När
du vill vika in luckan fäller du bara ut det diskreta handtaget i luckans ram och viker lucka för
lucka inåt tills balkongen är helt öppen. Smidigt
också vid putsning av luckornas utsida.

Front

Inglasningens front är ofta uppdelad i två delar.
Den övre delen är en siktruta placerad i lagom
höjd så när man sitter på balkongen får man en
obruten utsikt. Inglasningen saknar handledare
och har därför av säkerhetsskäl en bröstningshöjd på minst 1100 mm till luckornas nedre räls.
Man kan välja mellan flera olika fyllnadsmaterial i såväl övre som nedre delen av inglasningens bröstning, så att det ska passa väl mot kundens önskemål, fasad och övrig miljö. Om man
av någon anledning behöver byta fyllningen i
bröstningen, görs det inifrån balkongen av glasmästare eller annan yrkeskunnig person. Alla
aluminiumprofiler levereras i valfri kulör enligt
RAL-skalan.

Unika egenskaper

Balkonginglasningens självventilerande konstruktion VentTec gör så glasen hålls fria från
kondens. Ogynnsamma väderförhållanden kan
dock ge viss kondens. Öppna då en lucka lite
och släpp ut den fuktiga luften. Balcos inglasning med Twinluckor utrustas med dräneringssystemet Cleanline. Cleanline fungerar genom
dräneringshål i luckornas nedre rälsprofil. Här
samlas regnvatten upp och leds sedan vidare
ner i systemets hörnstolpar och ned till marken.

Tillbehör

Det går utmärkt att utrusta balkonginglasningen
med golvbeklädnad, rullgardiner, markis, flaggfäste och belysning ur Balcos sortiment.

Max Bredd / parti

6,5 m* / enhet

Max Höjd

2,8 m*

Ljudreduktion

~21 dB

Energibesparing

~20 %**

Lucka

Floatglas, härdat glas 4-5 mm

Bröstning

Lamellglas, laminat, polymerkomposit

*Storleken påverkas av gällande vindlaster och nationella
byggnormer.
**Energibesparingen varierar och påverkas av vilken omgivning
balkongen är placerad i.

Magnetnyckel Twinhandtag

Cleanline - Dränering i rälsprofil.

Låsa/Låsa upp med magnetnyckeln
1. Placera magnetnyckeln på
området markerat med "B".

2. Luckan låses upp automatiskt när magnetnyckeln
fäster på det markerade
området.
3. När du vill låsa luckan igen
drar du tillbaka den till
utgångspositionen. OBS!
Luckan låses inte förrän du
tar bort magnetnyckeln.

Så här öppnar du en lucka
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Beskrivningen gäller för öppning från luckans
högra sida. Bilderna visar öppningsfunktionen
sett ovanifrån. Om handtaget är placerat på
vänster sida av luckan, ska den yttersta luckan
tryckas åt höger och resten av luckorna åt vänster. Följ sedan processen för maximal öppning
nedan.

≈1100

För maximal öppning

210

2. När du vill stänga för du luckan till utgångspositionen på rälsen och fäller ned handtaget. Se noga till att tapparna i luckans ram
uppe och nere går in i respektive luckprofil.
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1. Lyft upp luckans handtag helt, och dra sedan
luckan mot dig.

Twin Sight. Tvärsnitt och ritning från sidan.

1. Skjut luckan på den
yttre skenan åt vänster, och resterande
luckor åt höger.
2. Lyft upp handtaget
och öppna luckan
mot dig.
3. Öppna luckan helt.

4. Skjut sedan nästa
lucka från höger till
vänster.
5. Öppna luckan enligt
beskrivningen "Så här
öppnar du en lucka"
ovan.

Twin Sight. Tvärsnitt av hörnstolpe.

6. Upprepa tills alla
luckor har öppnats.
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