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Balkonginnglassing

Innglasset balkong?

En innglasset balkong er så mye mer enn at balkongen blir beskyttet mot 
vær, vind, støy og støv. En innglasset balkong blir som helt nytt rom som
kan brukes i store deler av året. Det viser seg også at ved videresalg gir
balkonginnglassing et løft i prisen sammenlignet med tilsvarende uten
balkonginnglassing.

Trenden innen balkonginnglassing

Tidligere var en balkonginnglassing at balkongen ble kledd med vanlige
rammer og vinduer. Deretter gikk det mer over til glass i skyvbare
aluminiumsprofiler. Disse løsningene selges også idag, og de fungerer bra 
om man vil ha et heldekkende uterom med begrenset utnyttelse i
sommerhalvåret. De gir ikke tilstrekkelig åpning av balkongen, og dermed
ikke utnyttet balkongen for hygge og soling på samme måte som
ønskelig.



Hvorfor
balkong-
innglassing?

Det er mange fordeler med en
innglasset balkong. 

Balkonginnglassing gir en
isolerende effekt ved at luften
inne på balkongen står stille. 
Dette selvom innglassingen er
uisolert, gir den stillestående
luften en isolerende effekt og en
gir en energiriktig optimering av 
hver leilighet og dermed en
oppvarmingsbesparelse.



Design

• Moderne estetisk design – funksjonable profildesign

• Brukervennlig og enkel rengjøring

Produksjon

• Designet for funksjon – produseres for kontinuelig
funksjonalitet

• Forskning og utvikling – en kontinuerlig og omfattende 
utviklingsprosess

• Kontrollert montering – sikrer den høyeste kvalitet og 
kontinuitet av komponenter



En moderne 
innglassing gir 
mange fordeler:

• Utemøblene kan stå ute hele året

• Begrenser inntrenging av snø og vann

• Med en enkel oppvarming blir balkongen 
en lun uteplass hele året

• Skjermet mot vind, men gir også le og 
delvis vern mot vind

• Mindre støv og støy inne på balkongen 
(reduserer støy inne i leiligheten med 5-
15dB)

• Vask av glassene på begge sider er enkelt 
og gjøres innenfra

• Enklere vedlikehold og vask inne på 
balkongen



Vi tilbyr en 
skreddersydd 
løsning av 
innglassing

Alle prosjekter med innglassing av 
balkong krever en individuell løsning
og en innsikt i en rekke forhold rundt
prosjektet. Disse forholdene og den 
tekniske løsningen diskuteres med 
prosjektansvarlig som innarbeider
ønskene ved utarbeidelse og 
fremlegging av løsningsforslaget.

Vi følger prosjektet igjennom
spesifikasjonene, arbeidstegningene
og fabrikasjonen på fabrikken samt
levering, montering og overlevering
til deg som kunde. 

Vår totalløsning gir deg en riktig
balkonginnglassing skreddersydd for 
nettopp ditt prosjekt.



Bedre utnyttelse av uteplassen er en god 
økonomisk beslutning!



Enkel åpning 
og lukning

For å oppnå også en full utnyttelse av 
balkongen om sommeren, må glassene
kunne skyves vekk og åpne opp for en
tilnærmet 100% åpning slik at solen og 
den varme brisen kjennes i ansiktet og 
på kroppen. Ved bruk av glasspaneler
som kan skyves og foldes vekk, glass 
for glass, kan man tilpasse både åpning
og lukke hvert foldeglass helt
individuelt. Vi ser tydelig at dette er
det som borettslag, leilighetsblokker, 
arkitekter og entreprenører etterspør.

Vi samarbeider tett med våre
europeiske leverandører av 
balkonginnglassing som tilbyr elegante
løsninger med mye glass. Viktig for oss
ved alle produkter at det er likestilte
og høye krav til kvalitet, sikkerhet og 
økonomi.



Bruk balkongen hele året!

Skjermet fra vær og vind, regn og snø.

Din innglasset balkong blir snart
favorittplassen!


