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SVETSA R E N

BALKONGER, RÄCKEN
& INGLASNINGAR

L IVE T U TA N F Ö R
L ÄG E N H E T E N
Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns
idag kan balkongen få en både individuell och uppskattad
utformning och vi kan erbjuda flera olika alternativ. Balkongen
och dess utformning påverkar ofta första intrycket av en
byggnad. Ska balkongen förmedla det traditionella och
fastightenes ursprungliga arkitektur eller ska det nya och
moderna framhävas? Ska balkongen förtydliga husets
karaktär eller smälta in?
Balkongens möjligheter och olika lösningar har på senare
år blivit föremål för ett ökat intresse och dess roll och
funktion har betonats allt mer. Våra produkter i aluminium
erbjuder önskad effekt i kombination med lång livslängd och
minimalt underhåll. Egna projektledare och konstruktörer
tillsammans med vår produktion i Vadstena ger möjlighet för
kundanpassade lösningar och snabba leveranser.
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HA M M A R BY T E RAS S E N
BALKONGRÄCKEN
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BALKONGRÄCKEN
Kvarter Molde. Glas och stramt

M ÖJ L I G H E T E R
F Ö R BA L KO N G E R
B E F I N TLI G BA LKO N G
Har du en balkong idag kan den renoveras, allt från enklare
lagningar till att delar alternativt hela balkongplattan bilas
bort och gjuts om.
STÖ R R E BA L KO N G
I samband med renovering av befintlig balkongplatta
kan den fördjupas med hjälp av utbyggnadselement. Vi
använder prefabricerade plattor i betong alternativt stålkonstruktioner.
SA K N AS BA LKO N G
STOT
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LM
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Kvarter
Molde. Glas och
stramt
BALKONGRÄCKEN
& INGLASNINGAR

Om din fastighet saknar balkong eller om befintliga
balkonger önskas med annorlunda förutsättningar än
befintliga kan vi montera helt nya balkongplattor. Vi
använder prefabricerade plattor i betong, stålkonstruktioner alternativt nya plattor i lättviktsmaterial. Nya
balkongplattor anpassas i storlek och utseende beroende
på önskemål och fastighetens konstruktion.

G RA NÄ N G S R I N G E N

BALKONGRÄCKEN & INGLASNINGAR
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RÄC K E N O C H
B E K L ÄD NAD
Våra balkongräcken finns i såväl standard- som specialutförande,

våra begränsningar. Teknova är medlem i Balkongföreningen och följer

förberedda för inglasning, till terrasser och franska dörrar. Stommen

dess gällande krav och säkerhetsföreskrifter. En framtida möjlighet

i våra räcken är tillverkad av strängpressade aluminiumprofiler och

att komplettera balkongen med en inglasning bör beaktas i samband

finns i anodiserat eller i pulverlackerat utförande. Handledare och

med valet av balkonräcke. Vilken typ av inglasning skal användas? Vart

stolpar erbjuds i ett flertal olika utförande för att kunna anpassas till

skall den placeras? Hur påverkas mellan- och sidoskärmar av brand

fastighetens byggnadsstil. Höjd och placering av beklädnad på in eller

krav? Besök gärna våra utställningslokaler i Vadstena, Helsingborg

utsidan av stolpe kan anpassas enligt önskemål. Pinnar, plåt, skivor eller

eller Stockholm alternativt sök referens bilder på vår hemsida för att

glas i klart, färgat eller mönstrat utförande används som beklädnad.

skapa inspiration. Kontakta oss för att diskutera möjligheter. Vad ska

Kundönskemål, arkitektetens fantasi, branschens säkerhetskrav är

er fastighet förmedla i framtiden?

P I N NARÄC K E
Stående pinnar för att förmedla ett både klassiskt men modernt och öppet utseende. Vanligt
förekommande vid nyproduktion och renovering för att efterlikna befintliga stålräcken.

RÄC K E M E D D E KO R
Glas eller skivor placerade i ram på insida av stolpe och dekorrör på utsida av stolpe. Skivor, glas och
dekor kan kombineras i ett flertal olika utföranden. Förekommer oftast i samband med nyproduktion.

06 teknova.se

G LAS UTAN V E R T I K AL A P R O F I L E R
Glas med slipade kanter placeras sida vid sida utan vertikal profiler. Utförandet
ger ett modernt och öppet intryck. Vanligt förekommande vid nyproduktion.

P E R F O R E R AD P L ÅT
Perforerad plåt finns i ett flertal standardutförande. Kan även designas och anpassas
efter eget önskemål. Förekommande vid nyproduktioner och större renoveringar.

P R O F I LE RA D P L ÅT
Klassiskt räcke med småsinusprofilerad eller TRP-profilerad plåt. Finns i många standardkulörer. Vanligt förekommande vid renoveringar för att efterlikna befintligt utseende.
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I N G LASAD E
BA L KO N G E R.
VÄL J SYST E M
Med en inglasad balkong förvandlas en del av boytan
till en trevlig oas. Hus och husfasad förnyas. Dessutom
fungerar inglasningen som en klimat- och ljud skärm
som ökar komforten inne i lägenheten. Vilken typ av
inglasning skal användas? Vi erbjuder fyra olika alternativ
av inglasningssystem där två stycken är skjutbara system
och två system är skjut och vik system
P LAC E R I N G
Vart

skall

inglasningen

placeras?

IIntegrerat

med

balkongräcket eller innanför räcket på egen bröstning
alternativt i våningshögt utförande? Är konstruktion
på befintligt räcke okänd eller dess dimensioner
otillräckliga används en egen bröstning innanför befintligt
balkongräcke alternativt våningshöga luckor. Monteras
inglasning tillsammans med perforerad plåt eller räcke av
pinnar rekommenderar vi våningshöga luckor vilket ger en
lösning som kombinerar effekten av en inglasad balkong,
transparensen i balkongräcket och en lättputsad lösning
för den boende.
AN PAS S AD M OT FASTI G H E T
Detta innebär att det finns estetiskt och arkitektoniskt
utförande som passar alla hus. För att välja rätt funktion
och rätt placering bör balkongräckets utförande beaktas.
Vilken öppningsfunktion och placering passar dina
önskemål och utseendet på er fastighet? Teknova
levererar inglasning till hela projekt och för styckvis
inglasning av enskild balkong.
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ÄP P E LB LO M M A N

BALKONGRÄCKEN
& INGLASNING

S KJ U TSYST E M M E D
STA N DA R D LU C K A
Vårt enkla och klassiska skjutsystem inklusive skjutlucka
med ram samt enkla snäpphantag för låsning ger maximal
livslängd. Glas 4mm. Vid pustning av glasets utsida lyfts luckan
ur systemet. Räls erbjuds för två, tre och fyra luckor och system
dräneras utåt på kondensvatten. Montage sker integrerat
med balkongräcke eller på egen bröstning innanför befintligt
balkongräcke.

S KJ U TSYST E M M E D
P U TS F U N K T I O N
Skjutfunktioner, glas och rälsar är motsvarande vårt standardsystem men med möjlighet att vika bågens glas 90° inåt
balkongen för att underlätta vid putsning av glaset yttre sida.
Räls erbjuds för två, tre och fyra luckor och system dräneras utåt
på kondensvatten. Montage sker integrerat med balkongräcke
eller på egen bröstning innanför befintligt balkongräcke.

S KJ U T- O C H VI K SYST E M U TA N RA M
Enkelt och flexibelt skjut och vik system fritt från vertikala
profiler. Inglasningen öppnas enkelt genom att skjuta luckorna
till partiets ände och vrida luckorna 90° inåt balkongen.
Beroende på luckans höjd och bredd förses systemet med
härdat glas i olika dimensioner. Systemet är utformat för att
passa arkitektoniskt till alla typer av fastigheter. Montage sker
integrerat med balkongräcket eller innanför balkongräcket på
egen bröstning alternativt i våningshögt utförande.

S KJ U T- O C H VI K SYST E M M E D
SMAL RAM
Vårt skjut och vik system med smala vertikala profiler.
Inglasningen öppnas enkelt genom att skjuta luckorna till
partiets ände och vrida luckorna 90° inåt balkongen. Beroende
på luckans höjd och bredd förses systemet med härdat glas i
olika dimensioner. Montage sker integrerat med balkongräcket
eller innanför balkongräcket på egen bröstning alternativt i
våningshögt utförande.
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UTE R U M
Teknovas altaninglasningar passar såväl huset som dess
omgivning. Inglasningarna ger utrymme för stor valfrihet
i utformningen. Beställ skjutpartier och komplettera
er befintliga altan eller köp ett färdigt uterum där även
stomme och takstolar erbjuds i aluminium. Vi erbjuder
både färdiga lösningar i kompletta byggsatser eller helt
kundanpassade möjligheter om så önskas. Uterummen
erbjuds med olika glas, tak och beslagsmöjligheter.
Profilerna är tillverkade i strängpressad aluminium och
kan erhållas naturanodiserade alternativt vitlackerade som
standard. För egen och unik lösning kan valfri NCS eller
RAL kulör väljas. När du väljer en Teknova altan så väljer
du också ett uterum med mycket hög kvalitet.
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Teknova Byggsystem AB Adress: Box 75, 592 22 Vadstena
Besök: Snickarvägen 8 Produktion: Industrivägen 6
Telefon: 0143-292 20 E-post: info@teknova.se
www.teknova.se

