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Frontsystem

Air/Vision™

Rammeløst foldeglas med udvendig
håndliste, uden hjørnestolper.

Sight/Vision™

Rammeløst foldeglas uden håndliste
og hjørnestolper.

Air/Design™

Rammeløst foldeglas med udvendig
håndliste.

Sight/Design™

Rammeløst foldeglas uden håndliste.

Air/Twin®

Skyde/folde vinduer med ramme og
udvendig håndliste.

Sight/Twin®

Skyde/folde vinduer med ramme
uden håndliste.

Space™

Etagehøj dør, med udvendigt
rækværk.

Vista™ - Glashjørne

Giver altanen en dejlig panoramaudsigt og et elegant udtryk. Passer til de
fleste frontsystemer.

Frontsystem Vision™ - Balcos foldeglassystem uden rammer og hjørnestolper
Vision™ er markedets mest stabile, letløbende og rammeløse system. Vision™ er et unikt produkt i Balcos produktportefølje. Vision™ giver en lys altan med frit udsyn helt uden vinduesrammer og hjørnestolper. En ubrudt glasoverflade, hvor vinduets glas er i samme plan som brystningsmaterialet. Vision™ er markedets eneste system, der nemt kan betjenes
med én hånd. Med en magnetisk nøgle, der placeres på vinduets underkant, åbnes låsetapperne hvorefter man folder vinduet indad. Med et let skub skydes vinduerne sideværts
indtil altanen er helt åben. Vinduerne lukkes lige så let og låses igen, når du fjerner den magnetiske nøgle fra vinduet. Vision™ har ingen håndtag og er et elegant system. Der er
ingen lodrette profiler og de horisontale profiler er slanke.

Vision™ med Sight brystning

Vision™ med Air brystning

Vinduessystem Twin

®

- Balcos unikke og patenterede vindue med ramme

Med Balcos unikke vindue Twin®, får du to systemer i et. Maksimal fleksibilitet og mulighed for at åbne hele altanen. Det elegant designede glasvindue kan åbnes som et skydevindue og foldes ind som et foldevindue. Twin-vinduet er smidigt og enkelt at håndtere. Det kræver ingen kræfter, et enkelt skub på rammen for at skyde vinduet til side og når du
vil folde det ind, løftes et lille håndtag skjult i vinduets ramme. En unik egenskab er, at du kan folde et enkelt vindue ind når du for eksempel har brug at pudse vinduer.

Delvis åbent.

Helt lukket.

Helt åbent.

Helt åbent og foldet ind.

Fold ind, et hvilket som helst vindue,
uanset placering.

Vinduessystem Design™ - Balcos foldeglas uden ramme
Design™ er vinduessystemet, som også udgør en del af frontsystemet Vision™. Vinduessystemet er markedets mest stabile, letløbende og rammeløse system. Det giver en ubrudt
overflade, da vinduets glas ligger i samme plan som brystningsmaterialet. Vision™ er markedets eneste system, der nemt betjenes med én hånd. Med en magnetisk nøgle, placeret
på vinduets underkant, åbnes låsetapperne hvorefter man folder vinduet indad. Med et let skub skydes vinduerne sideværts indtil altanen er helt åben. Vinduerne lukkes lige så let
og låses igen, når du fjerner den magnetiske nøgle fra vinduet. Design™ har ingen håndtag og er et elegant system. Ingen lodrette profiler giver fri udsigt og et let udtryk.

Lukket

Åben

Vinduessystem Access

®

- Balcos svalegangssystem

Røgdetektor

Ved røgudvikling/brand sender detektoren et signal, der udløser en
elektromagnet i toppen af karmen.

Magnet

Så snart signalerne modtages fra røgdetektoren, slipper magneten. Via
en skjult mekanisme føres vinduerna automatisk til side, hvilket gør det
lettere for redningsmandskabet og øger beboernes mulighed for at
komme i sikkerhed.

Nødåbningsknap

Denne knap bruges kun i nødsituationer, for eksempel ved røgudvikling
eller brand. Ved et tryk på knappen udløses magneterne og vinduerne
skydes automatisk til side.

Stabil håndtag
®

Access er forsynet med et håndtag, der gør det muligt at åbne og lukke vinduerne manuelt.

Tilbehør - Balcos standardsortiment
Til Balcos glasinddækkede altaner findes der meget forskelligt tilbehør. Med Balcos skræddersyede og specialt tilpassede tilbehørsprogram, er alle betingelser for at skabe et
hyggeligt miljø på din altan opfyldt. Balco hjælper gerne med oplysninger, materialeprøver og designviden for at give dig som kunde, de bedste muligheder for en flot og funktionel
altan. Nedenfor kan du se noget af det tilbehør Balco kan tilbyde, tilbehøret findes i flere farver og materialer.

Rullegardin

Gulvtæppe

Plisségardin

Markise

Blomsterkasse

Funktioner - det der gør Balco unik
Balco har siden starten i 1987 arbejdet på at udvikle produkter, der er optimale og funktionelle. Gennem årene har vi udviklet flere patenterede funktioner, der gør os helt unikke.
Det er funktioner, der øger brugervenligheden og sikkerheden er helt i top. Funktioner, der gør at du ønsker at bruge din altan tit og længe.

Twin Håndtag -

Tag -

VentTec® - støjreducerende og godkendt

Magnetlås - giver øget sikkerhed.

vinduet åbnes nemt ved
løft i et diskret håndtag.

ventilation.

Balco standardtag er brand-, lyd- og
termisk isoleret.

CleanLine®- Balcos integrerede

dræningssystem bortleder vandet.

Kvalitet som giver tryghed
En glasinddækket altan er en investering, som man skal have glæde og gavn af i mange år. At produkterne holder en høj kvalitet

er derfor særlig vigtigt. For os i Balco er det vigtigt, konstant at forbedre og udvikle vores produkter og service. Vores stræben efter intelligente løsninger har ført til mange nye patenter, som gør vores produkter unikke. Takket
være en målbevidst men forsigtig ekspansion, har vi nået den højest mulige kreditværdighed. Du kan med andre ord trygt stole på, at vi alle stræber efter det samme mål: at du
skal være tilfreds med dit valg af altansystem fra Balco.

Det globale kreditvurderingsselskab Dun & Bradstreet foretager
hvert år en kreditvurdering af
virksomheder. I de seneste 10 år
har vi fået den højeste kreditværdighed – AAA.

Montage

Symbolet på Balkongföreningen
i Norden. Os, der er medlemmer,
er forpligtet til at overholde
foreningens regler for at levere
sikre altaner af høj teknisk
kvalitet.

Vores ISO 9001-certificering
betyder, at du får et kvalitetssikret produkt/service, der opfylder
de krav, du som kunde må stille.
ISO 14001 betyder, at vi udføre
produktionen på en miljømæssigt skånsom måde. Balco er
desuden certificeret til
CE-mærkning af EN 1090-1,
svejsning i henhold til EN ISO
3834-2 og betonarbejder ifølge
EN 13369.

Dette symbol viser, at løsningen
er unik for Balco. Vi har mange
patenter på detaljer, der gør
helheden så meget bedre.

Balco har stor erfaring og viden når det kommer til den komplette altanentreprise, der udvikles i tæt samarbejde med vores kunder.
Når vi udfører vores altanentrepriser bruger vi nøje udvalgte montører med langvarig brancheerfaring. Alle vores montører er uddannet i gældende byggeregler og personsikkerhed på byggepladsen. Vi sikrer alltid, at vi opfylder de stillede krav. Alle vores byggeprojekter ledes af dygtige og erfarne projektledere.

Noter

DANMARK

SVERIGE (HK)

NORGE

Balco A/S
Industriholmen 15 B
2650 Hvidovre
Telefon +45 57 83 13 50
Telefax +45 57 83 43 50
balco@balco.dk
www.balco.dk

Balco AB
Älgvägen 4
352 45 Växjö
Telefon 0470-53 30 00
Telefax 0470-53 30 97
balco@balco.se
www.balco.se

Balco AS
Sandstuveien 60A
1184 Oslo
Telefon +47 23 38 12 00
Telefax +47 23 38 12 01
balco@balco.no
www.balco.no

HOLLAND

STORBRITANNIEN

TYSKLAND

Balco Balcony Systems Ltd
11 Waltham Court, Milley Lane
Hare Hatch
Reading RG10 9AA
Telefon +44 2036 871020
balco@balcouk.com
www.balcouk.com

Balco Balkonkonstruktionen GmbH
Ernst-Ruska-Ufer 2
D-12489 Berlin
Telefon +49 30 634 998 25
Telefax +49 30 634 998 24
balco@balco.de
www.balco.de

FINLAND
Balco Oy
Venteläntie 38
08500 Lohja
Puhelin +358 456686424
Faksi
balco@balco.fi
www.balco.fi

Balco Balkonsystemen B.V.
Ommelseweg 44d
5721 WV Asten
Telefon +31 493 698098
Telefax +31 493 697912
balco@balco.nl
www.balco.nl
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