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48 nye og

større innglassede balkonger
på ca 8,2 m2
• Balco’s integrerte dreneringssystem - CleanLine leveredes
før at minimere risikoen at vann
drives inn på balkongen ved
vindbelastning og samtidig
undertrykk på balkongen.
• Levert med Balco’s patenterte
ventilasjonssystem VentTec®

Senk energikostnadene

Et lysere hjem

Beskytt mot vær og vind

“Oppussing var nødvendig.
Å klebygget i glass og
aluminium gav en betydelig
større engangskostnad,
men effektene gav langt større
verdi.”
Atle Vollstad
Styreleder i Tøtta II Borettslag

BALCONIES
FOR
GREATER
LIVING

Hyblokkene Tøtta i ny drakt
Nødvendig oppussing på historisk blokk
Tøtta 2 Borettslag ble bygget
i 1967. Bygget ble tegnet av den
kjente arkitekten Jan Hovig.
Tidens tann hade slitt på
kolossene og oppussing var
nødvendig.

En betydelig fordel med
innglassingen er bruksfordelene.
Innglassingsbalkonger vil gi en
forlengelse av nåværende stuer,
en uteplass som kan benyttes
fra tidlig vår til sen høst.

Narvik kommune vært svært
nøye med å bevare selve profilen
på bygget, som defineres som
historisk viktig i den tross alt
purunge byen Narvik.

Lenger levetid, en praktisk vinterhage, redusert energiforbruk
og ikke minst et nytt og mer
moderne utseende.
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Balco Patenter

Balco inglassede balkonger
Vårt komplette innglassingssystem gir utallige
valgmuligheter. Du kan ta utgangspunkt i eksisterende plate og tak eller bygge helt nytt. Deretter velger
du drenering, brystning/front og type luker.
Kombinasjonsmulighetene er mange.

Før & Etter

Twin®
Med Balco Twin® – vår nye
og innovative luke – får du
to systemer i ett, maksimal
fleksibilitet og mulig-heten til
å åpne opp hele balkongen.
Denne elegant utformede
glassluken kan nemlig både
åpnes som en helt vanlig
skyveglassluke og foldes inn
som en foldeglassluke.

CleanLine
Valg av riktig drenering gjør at
brystningen holder seg flott
lenger. Med en gjennomtenkt
dreneringsløsning
unngår
man stygge merker etter skitt
og regnvann. Derfor har vi utviklet et eget patent som leder
vannet i skjulte kanaler. Riktig
nok er startkostnaden noe
høyere, men det betaler seg
raskt.

VentTec®

Atle Vollstad
Styreleder i Tøtta Borettslag
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“Kostnaderna blir ikke spesielt mye høyere i
forhold til vanlig rehabilitering. Bonusen blir økt
verdi og lenger levetid på borettslaget!”

Patentert ventilasjonssystem
som sikrer like god ventilasjon på balkongen også etter
innglassing.
Alle våre balkongsystemer har
innebygd ventilasjon VentTech® som reduserer kondensdannelse og beskytter
bygningens eksisterende ventilasjonssystem.

