Utgave 1 – 2022

Produktsortiment
Innglassingssystemer

Innhold
Balkongsystemer
Fronter...................................................................................6
2

Luker...................................................................................8
Brystninger...........................................................................12
Håndløpere...........................................................................14
Plater...................................................................................16
Innfestinger..........................................................................18
Vegger og tak........................................................................20

Unike løsninger fra Balco
Drenering.............................................................................24
Ventilasjon............................................................................25
Klimavegg...........................................................................26
Innglassing av svalgang........................................................28
Glasshjørne..........................................................................31

Tilvalg
Solskjerming........................................................................34
Skjerming mot innsyn...........................................................36
Belysning.............................................................................38
Dører..................................................................................40
Magnetlås.............................................................................42
Gulvkledning.................................................................43
Blomsterkasser.....................................................................44
Flaggfeste......................................................................45
Kvalitetsbevis.......................................................................46

3

En Balco-balkong
Balkongen har en spesiell plass i våre hjerter. Et sted for

Vi vil at du skal kunne bruke balkongen din på best

avslapning, restitusjon, sosialt samvær eller annet du

mulig måte hele året, og derfor sørger vi for at du

måtte ønske.

får den hjelpen og støtten du trenger gjennom hele
balkongprosessen, fra de første spørsmålene til

Hvorfor velge Balco?

sluttbefaringen er gjennomført. Høy kvalitet og lang

Det er mange fordeler med Balcos innglassede

erfaring, i kombinasjon med en sunn og solid økonomi,

systemer. I tillegg til at balkongen gjør underverker

gjør oss til en trygg og stabil samarbeidspartner.

med en trist og slitt husfasade, øker leilighetens
og eiendommens verdi. I tillegg reduseres

Målet for hvert prosjekt er glassklart:

energikostnadene, og balkongdør og vinduer beskyttes,

Som kunde skal du kunne nyte din unike Balco-balkong

noe som reduserer fremtidig vedlikehold.

ofte og lenge.
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Fronter
Balco tilbyr mange alternativer når det gjelder utforming av
balkonginnglassinger. Selv om balkongene kanskje ser identiske
ut, er hver balkong unik. I vårt arbeid er det helt avgjørende at
vi hele tiden sikrer kvaliteten i hver eneste detalj. Fronten med
brystning og luker er avgjørende for hvordan balkongen kommer
til å fungere og oppleves på både innsiden og utsiden.

Air – innglassing med håndløper
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•

Senket brystning til fordel for større luker

•

Brystningens høyde 800 mm

•

Håndløperens høyde 1100 mm

•

Brystningsutførelsen kan velges

•

Mulighet for avdelende sprosser i brystningen

•

Ventilasjon – VentTec

•

Drenering – CleanLine

•

Kan kombineres med alle Balcos lukesystemer

Sight – innglassing uten håndløper
•

Brystningens høyde 1100 mm

•

Frontutførelsen kan velges

•

Mulighet for avdelende sprosser i brystningen

•

Ventilasjon – VentTec

•

Drenering – CleanLine

•

Kan kombineres med alle Balcos lukesystemer

Etasjehøye systemer
•

Brukes i første etasje, alternativt med rekkverk
foran

•

Frontutførelsen kan velges

•

Mulighet for avdelende sprosser på lukene

•

Ventilasjon – VentTec

•

Drenering – CleanLine

•

Lukealternativer: Twin eller TwinView

•

Kan kombineres med flere av Balcos lukesystemer

Vision
•

System uten hjørnestolper

•

Leveres med rammefri luke

•

Skaper en ubrutt glassflate

•

Brystningsutførelsen kan velges

•

Mulighet for avdelende sprosser i brystningen

•

Ventilasjon – VentTec

•

Kombineres med Sight eller Air

Space
•

Stabile etasjehøye skyveluker

•

Rekkverk foran lukene

•

Frontutførelsen kan velges

•

Mulighet for avdelende sprosser på lukene

•

Ventilasjon – VentTec

•

Drenering – CleanLine

•

Kan kombineres med flere av Balcos lukesystemer
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Luker
Twin
Med luken Twin får du to systemer i ett – med
maksimal fleksibilitet og mulighet til å åpne opp hele
balkongen. Den unike glassluken kan åpnes som en
vanlig skyveluke, men i tillegg kan den vinkles inn som
en foldeglassluke. Du får en åpen balkong som du kan
stenge.

Minste bredde luke:

450 mm*

Maksimal bredde luke:

1100 mm*

Maksimal høyde luke:

1800 mm*

Maksimal bredde parti:

6500 mm* / enhet

Maksimal høyde parti:

2800 mm* / enhet

Glass i luke:	Floatglass / herdet
glass 4–5 mm
Lydreduksjon

~21 dB

Energibesparelse

~21 %**

8

Helt lukket

Helt ut til siden

Delvis åpen

Helt åpen

Design
Design er markedets mest stabile og støysvake

Minste bredde luke:

450 mm*

rammeløse system. Det skaper et inntrykk av en ubrutt

Maksimal bredde luke:

900 mm*

flate i og med at lukens glass er i samme høyde som

Maksimal høyde luke:

1800 mm*

Maksimal bredde parti:

5400 mm* / enhet

Maksimal høyde parti:

2800 mm* / enhet

Glass i luke:

Herdet glass 6–8 mm

Lydreduksjon

~17 dB

Energibesparelse

~15 %**

brystningsmaterialet. Designluken betjenes enkelt med
én hånd.
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Helt åpen

Helt lukket

*Målene påvirkes av gjeldende vindbelastninger og nasjonale byggnormer.
**Energibesparelsen varierer og påvirkes av hvilke omgivelser bygningen er plassert i.

TwinView
TwinView er perfekt for deg som vil ha det beste fra
begge verdener – fordelene ved å ha både en åpen og
en innglasset balkong. TwinView-luken gir generøst
lysinnslipp på balkongen. Siden lukens ytre profiler skjules
bak glasset, skapes det en enhetlig glassflate sett fra
utsiden. Med TwinView har Balco tatt ytterligere et skritt i
selskapets miljøarbeid ved å redusere andelen aluminium
med tolv prosent. Takket være en ny konstruksjon er
TwinView like stabil som forgjengeren Twin, til tross for
tynnere profiler.
Vi hjelper gjerne til med fargevalg for innglassingen, slik at
den matcher husets fasade.
TwinView finnes også som etasjehøy luke. Etasjehøye
TwinView er en skyveluke for leiligheter med tilgang til
uteplass i første etasje.
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Minste bredde luke:

450 mm*

Maksimal bredde luke:

1100 mm*

Maksimal høyde luke:

1800 mm*

Maksimal høyde etasjehøy luke:

2400 mm*

Maksimal bredde parti:

5500 mm* / enhet

Maksimal høyde parti:

2800 mm* / enhet

Glass i luke:

Herdet glass 4–6 mm

Lydreduksjon

~21 dB

Energibesparelse

~21 %**

*Målene påvirkes av gjeldende vindbelastninger og nasjonale byggnormer.
**Energibesparelsen varierer og påvirkes av hvilke omgivelser bygningen er plassert i.

TwinView etasjehøy

På bildet:
Front :			Air

Håndløper:		 Golf

Luke:			

Ventilasjon:		 VentTec®

TwinView

Brystningsglass:		
Klarglass med
utenpåliggende perforert
dekorplate RAL 8001.

Drenering:		 CleanLine®
RAL-farge:		 RAL 7012
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Brystninger
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Brystningsutførelsen på balkongen utgjør i tillegg en stor forskjell
for lysinnslipp og innsyn. Med forskjellige brystningsmaterialer
og farger kan du velge et nøytralt utseende eller skape en helt unik
design for balkonginnglassingen.
For å gjøre balkongene og husfasaden ekstra

Skinneprofilen består av en homogen rørprofil for

uttrykksfulle tilbyr Balco et stort utvalg av

økt stabilitet. Midtsprossen går mot den vertikale

brystningsmaterialer. Du kan kombinere farger og

profilen, noe som gjør fronten på innglassingen

materialer, for eksempel glass med dekorprofiler, eller

stabil. Alle innfestinger dekkes av en fargekoordinert

blande glass og laminat, som på bildet.

justeringsprofil ved gulvet. Glass- og platematerialer
kan byttes fra innsiden av balkongen for å forenkle
eventuelt vedlikehold.

På bildet:
Front :

Sight

Ventilasjon:

VentTec®

Luke:

Twin®

Drenering:

CleanLine®

Tilbehør:

Rullegardin – Pg 2, ES934

Brystningsglass:	
Laminat og opalisert
glass nederst med avdelte
sprosser og klarglass øverst.

Teppe – 0901 Steingrå
RAL-farge:

RAL 7012
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Håndløpere
Alle Balcos håndløpere er laget av aluminium, og de kan
lakkeres i valgfri RAL-farge. Du kan velge mellom flere
forskjellige profiler. Ved montering utstyres profilene
med et matchende endelokk.
Balcos håndløpere kan monteres med lengde opptil
2800 mm uten mellomstøtte.
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BKS 5260 – Alfa
Bredde

100 mm

Høyde

52 mm

BKS 5820 – Bravo
Bredde

100 mm

Høyde

30 mm

BKS 5821 – Charlie
Bredde

150 mm

Høyde

45 mm

BKS 5851 – Delta
Bredde

150 mm

Høyde

44,9 mm
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BKS 18841 – Echo
Bredde

100 mm

Høyde

52,6 mm

PG25 – Foxtrot
Diameter 50 mm
70 mm

Golf
Bredde

50 mm

Høyde

10 mm

Plater
Balkongplaten er grunnlaget for alle Balcos balkonger og
balkongsystemer. ConFe, som står for «Concret Ferrum», betyr
betong og jern og er navnet på Balcos egen fabrikkproduserte
balkongplate.

Balkongplatens oppbygging
ConFe er laget av en galvanisert, pulverlakkert
stålramme. Rammen har rektangulære, hule stålprofiler
som stabiliserer konstruksjonen og gjør den solid. På
stålrammen festes en 70 mm armert betongplate.

Armeringsjernene er helt innkapslet for optimal
korrosjonsbeskyttelse. Luftporene fungerer som
ekspansjonsbeholdere der vannet kan fryse uten at
balkongen blir ødelagt.
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ConFe – balkongplate

Platens underside
Balkongplatens underside leveres ubehandlet eller
hvitmalt.
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Ubehandlet

Hvitmalt

Stålrammen
Stålrammen leveres galvanisert som standard.
Hvit- eller gråmalt stålramme er vanlige tilvalg.

Varmgalvanisert

Hvitlakkert

Grålakkert

Innfestinger
Balco tilpasser balkongprosjektet etter husets forutsetninger.
Vi har dyktige og erfarne beregningsingeniører som dimensjonerer
hvert balkongprosjekt basert på gjeldende normer og krav.

Mange av produktene våre er patenterte, og innfestings
konstruksjonen vår er en av dem. Vi monterer vanligvis

Innfesting med strekkstag

en søyle ved fasaden der vi fester balkongene. Søylen
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festes på en brakett i grunnmuren eller på et fundament
i bakken, der den holdes på plass ved hjelp av
innfestingskonstruksjonen i husets bjelkelag. Vanligvis
stabiliseres balkongplatene med strekkstag, og i enkelte
tilfeller der man ikke kan påføre laster på bygningen,
monteres det søyler i forkant av balkongen.

Beskyttelse av betongen
Balcos innglassinger monteres foran betongplaten,
slik at betongen beskyttes mot fuktighet, samtidig som
balkongens areal blir større.

Innfesting med firesøylet løsning

Tolerant innfesting med universalledd
Balco bruker et unikt og patentert produkt som gir
en solid innfesting. Ved hjelp av universalleddet vårt
kan vi tilpasse alle innglassinger til den nøyaktige
etasjehøyden med justeringsrom på 50 mm.
Innfestingsprinsippet tar høyde for bevegelsene
som oppstår på grunn av for eksempel temperatu
svingninger, og den parerer også bygningens eventuelle
målavvik. I tillegg gir det en effektiv og sikker montering.
Innfestingene tilpasses til hvert prosjekt og leveres
galvaniserte.

Solid innfesting
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Innfestingens deler

Vegger og tak
Lettgavl
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En lettgavl er en betonggavl med bare én luke som kan

Vri håndtaket ned, og åpne luken. For å stenge luken

åpnes. Lettgavler monterer vi ofte når den opprinnelige

fører du håndtaket tilbake til utgangsposisjonen

balkongen er innkraget i fasaden. Du åpner med

og vrir det oppover. Luken låses når du tar vekk

magnetnøkkelen vår, som plasseres på gavlens håndtak.

magnetnøkkelen.

Mellomvegger
Det er vanlig at to eller flere balkonger er koblet sammen

brannklassifisering EI60. Veggkonstruksjonen er isolert

på husfasaden. For å skille balkongene bruker vi en

med steinull og dekket med stålplate.

stilren, energieffektiv og brannsikker mellomvegg med
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Tak
Balcos tak er isolerte og brannsikre med brann

balkongen. Takene leveres med hvit underside og svart

klassifisering REI30. De har ventilasjonsspalter som

utside. Takavvanning og snøfangere finnes som tilvalg.

forebygger kondens og bidrar til bedre innemiljø på
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Drenering – CleanLine
Drenering er en viktig funksjon for en innglasset

det en ekstra dreneringsrenne som er integrert i

balkong. Balcos dreneringssystem CleanLine sikrer

balkongpartiets bunnprofil, slik at vannet renner av

kontrollert vannavrenning og minimerer risikoen for at

balkongen.

vinden og det påfølgende undertrykket driver vannet inn
på balkongen. Regnvann fanges opp i innglassingens

Ved å følge pilene på bildet under ser du enkelt

nedre skinneprofil og ledes til hjørnestolpene via

hvordan CleanLine-systemet fungerer. Vannet ledes

horisontale kanaler. Innvendige kanaler leder deretter

fra lukenes glass ned i nedre skinneprofil og videre

vannet etasje for etasje ned til underkanten av nederste

via hjørnestolpene ned til bakken, eller til husets

balkongen. Hvis lukene står åpne i regn og vind, er

eksisterende dreneringssystem.
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Dreneringshull i nedre skinneprofil

Dreneringsrenne i bunnprofil

Ventilasjon – VentTec
God ventilasjon bidrar til et bedre klima, både på

Hvis du følger pilene på bildet under, ser du hvordan

balkongen og inne i leiligheten. Alle Balcos innglassings

vårt VentTec-system fungerer. Luft ledes inn langs hele

systemer har vårt patenterte ventilasjonssystem

innglassingssystemet.

VentTec. Det forhindrer trykkforskjeller på balkongens
inn- og utside, noe som forebygger fukt. Luftstrømmene
som skapes, sikrer behovet for luft til leiligheten, og de
forhindrer kondens på innglassingens luker.
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Klimavegg
De innglassede balkongene fungerer som et

leiligheten, noe som fører til mindre trekk og reduserte

klimabeskyttende skall for eiendommen. Med en

oppvarmingskostnader. Uavhengige studier har

klimavegg dekkes hele husets fasade med våre

vist at en klimavegg fører til en energibesparelse på

innglassede balkongsystemer. Effekten tilsvarer

opptil 20 prosent. I tillegg eliminerer klimaveggen

cirka 10–15 cm ny isolasjon. Innglassingene bidrar

renoveringsbehovet for både balkong og fasade, vinduer

også til å varme opp luften før den kommer inn i

og dører.

På bildet:
Front :			Sight

Ventilasjon:		 VentTec®

Luke:			

Drenering:		 CleanLine®

Twin®

Brystningsglass:		
Grå lamell-glass nederst,
med avdelende sprosse og
klarglass øverst.

RAL-farge:		 RAL 7015
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Innglassing av svalgang – Access
Access er Balcos innglassingssystem som er tilpasset

Maksimal størrelse luke:

1800 mm x 1100 mm

for svalganger og entrébalkonger.

Maksimal størrelse parti:

2800 mm x 5400 mm*

Regn, snø og kulde er en krevende kombinasjon for åpne

Glass i luker:	4–5 mm floatglass eller
herdet klarglass

svalganger, siden det kreves en del arbeid for å holde
gangene fri for smuss og glatte partier.
Ved å glasse inn svalgangene med vårt Access-system

Lydreduksjon:

~21 dB

Energibesparelse:

~20 %**

får du et effektivt og brannsikkert klimavern. I tillegg
danner systemet en buffersone som varmer opp kald luft
før den kommer inn til boligene, noe som bidrar til lavere
energiforbruk og høyere komfort for deg og naboene
dine. Access har en automatisk åpningsfunksjon som
utløses ved røykutvikling og brann.
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*Målene påvirkes av gjeldende vindbelastninger og nasjonale byggnormer.
**Energibesparelsen varierer og påvirkes av hvilke omgivelser bygningen er plassert i.

Sentralenhet
Access-systemets elektromagnet og røykvarsler er koblet til svalgangens
sentralenhet. Ved alarm eller feil bryter sentralenheten magneten, og alle luker
åpnes. I alarmmodus høres et signal. Systemet er koblet slik at alle partier
åpnes hvis en av røykvarslerne utløses.
For systemtester: Trykk inn den røde knappen på sentralenheten.
Ved tilbakestilling: Trykk inn tilbakestillingsknappen på sentralenheten.
Etter tilbakestilling kan hvert parti lukkes ved at den innerste luken skyves mot
Manuell utløsning og tilbakestilling

elektromagneten.

Røykvarsler
Ved røykutvikling åpnes innglassingens luker automatisk for å skape en mulig
rømningsvei.
29

Elektromagnetisk holder
Den elektromagnetiske holderen slipper lukene når røykvarsleren bryter
strømmen eller ved systemtest. Lukene åpnes også ved strømbrudd.

Medbringere
Access har en medbringer plassert på den innerste luken som tar med seg de
øvrige lukene, slik at innglassingen kan åpnes maksimalt. Medbringeren er koblet
til en fallvekt som er plassert inntil sideprofilen. Det gjør at systemet ikke trenger
elektrisitet for å åpnes.

30

31

Glasshjørne Vista®
Et hjørne av glass gir balkongen en fin
panoramautsikt og slipper inn maksimalt med lys til
balkonginnglassingen. Vårt glasshjørne Vista har en
patentert unik design som kan kombineres med flere
av Balcos innglassingssystemer. For å beskytte mot
innsyn og sol hjelper vi gjerne til med avskjerming og
alternative valg av glass.

På bildet:
Front :			Air

Drenering:		 CleanLine®

Luke:			

Tilbehør:			

TwinView

Brystningsglass:		
Opalisert glass nede, med

Vista® glasshjørne

			Plisségardin – svart

avdelende sprosse og

			

klarglass øverst.

			Innertak med innfelt LED-

Håndløper:		 BKS 5260 – Alfa
Ventilasjon:		 VentTec®

Teppe – 0901 Steingrå
belysning.

RAL-farge:		 RAL 7012
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Solskjerming
Vi elsker lyset og solens deilige stråler. Men av og til vil vi
ha muligheten til å skjerme oss, både mot sol og nysgjerrige
forbipasserende. Balco har sol- og innsynsskjerming som passer
til alle innglassingssystemene våre.

Rullegardiner
En rullegardin til balkongsinnglassingen gir god
beskyttelse mot sol, varme og innsyn, samtidig
som balkongen får et hyggelig miljø. Alle våre
innglassingssystemer er forberedt for rullegardiner og
utstyrt med integrerte beslag og beskyttelsesdeksler.
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Du kan velge mellom flere ulike stoffkvaliteter og farger.
Stoffene vi leverer, er av 100 % PVC-fri akrylbehandlet
polyester, de er enkle å bruke og alltid
utstyrt med en barnesikker kulekjede.

Rullegardin

Plisségardiner
Med plisségardiner i innglassingens luker skapes en
designet helhet. Våre plisségardiner har toveisfunksjon,
noe som betyr at de kan plasseres hvor som helst
i luken. Den brettede tekstilen gir balkongen liv, og
sammen med vårt slanke og rammefrie system blir
plisségardinene en fin interiørdetalj.
Plisségardinene våre er laget av slitesterk Oeko-Texsertifisert polyesterduk med perlemorbehandlet bakside
som reflekterer bort lys og bidrar til en svalere balkong.
Plisségardinene festes i lukens ramme ved hjelp av
fargekoordinerte aluminiumsprofiler. Det er ingen
tråder som henger løst, noe som gjør dem lette og sikre
å bruke. Hvis materialet blir rynkete, fører du sammen
plisségardinens profiler for å gjenopprette formen.

Plisségardin

El-drevne markiser
En markise skaper et elegant inntrykk når den

Markisene er motoriserte med sol- og vindautomatikk,

integreres i balkongsystemet for å være så lite synlig

og de har også fjernkontroll for individuell tilpasning.

som mulig. Den skaper gode lysforhold og godt klima

Fra innsiden er veven gjennomsiktig, og fra utsiden er

på balkongen uavhengig av vær og vind. Vi kan levere

den dekkende.

utfallende markiser og vertikalmarkiser av topp kvalitet,
slik at du kan se ut, samtidig som dagslyset slippes inn.
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Vertikalmarkise
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Skjerming mot innsyn – lameller
Lameller er like mye en vakker detalj i
innglassingsprosjektet som beskyttelse mot direkte
innsyn til naboens balkong. Lamellene lages av
aluminium, og de leveres i valgfri RAL-farge.

Lameller, sett innenfra

På bildet:
Front :			Air

Ventilasjon:		 VentTec®

Luke:			

Drenering:		 CleanLine®

TwinView

Brystningsglass:		
Grått laminert glass

Tilbehør			

Teppe – 0901 Steingrå

nederst, med avdelende

Tilvalg:			

Lameller

sprosse og klarglass øverst.

RAL-farge:		 RAL 7035 og RAL 8015

Håndløper:		 Bravo – BKS 5820
			

Charlie – BKS 5821
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Belysning
Tak med innebygd LED-belysning
Vi kan tilby et elegant og smart innertak med innebygd

•

87 % lysrefleksjon

LED-belysning til balkongen din. Rockfon Blanka X-edge

•

> 99 % lysdiffusjon.

– bidrar til et lyst og koselig innemiljø. Taket bidrar til
å øke taleklarheten og redusere det akustiske nivået

Den antistatiske og motstandsdyktige overflaten har

på balkongen. Takplatene har en helmatt og glatt hvit

lang levetid og er enkel å rengjøre.

overflate som gir god lysrefleksjon og lysspredning.
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LED-slynger
Alle våre innglassede balkonger kan utstyres med LEDslynger som plasseres i den øvre delen på alle fronter.
Belysningen kan dimmes og gir et koselig og dekorativt
lys.
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Dører
For deg som bor i første etasje eller på bakkeplan, kan
du montere en gangdør i den innglassede balkongen. Et
praktisk alternativ hvis dere har felles gårdsplass eller
hage i forbindelse med balkongen.

På bildet:
Front :			Air

Ventilasjon:		 VentTec®

Luke:			

Drenering:		 CleanLine®

Twin®

Brystningsglass:		
Klarglass med
dekorrekkverk foran
Håndløper:		 Alfa – BKS 5260

Tilvalg:			Gangdør
RAL-farge:		 RAL 9010 og RAL 6013

41

Magnetlås
Tradisjonelt kreves det lås i skyveluker på en balkong.
Derfor gir Balco alle som installerer innglassingen vår,
muligheten til å bestille lås til balkongsystemet. Når
balkongsystemet leveres med magnetlås, er de plassert
på de ytre lukeprofilene, og balkonginnglassingen
leveres med et sett magnetnøkler.
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1. Plasser magneten på stedet som er merket med «B».

2. Luken låses opp automatisk når magneten festes på det
merkede stedet.

3. Når du skal låse luken igjen, drar du den tilbake til
utgangsposisjonen. NB! Luken låses ikke før du fjerner
magneten.

Låsen fungerer ved at du plasserer magnetnøkkelen
på tiltenkt sted. Magneten frigjør lukene, slik at de kan
skyves. Vær klar over at lukene først låses når du tar
magnetnøkkelen bort fra magnetlåsen og skyver lukene
til lukket posisjon.

Gulvkledning
Vi tilbyr å legge teppe i alle Balcos innglassede
balkonger. Teppet er tilpasset for utemiljøer, og det
er både slitesterkt og lett å rengjøre. I tillegg er teppet
mykt å gå på, og det skaper en koselig atmosfære på
balkongen.
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Blomsterkasser
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En blomsterkasse er et fint tilbehør til en

Blomsterkassene våre er avtakbare og kan plasseres

innglasset balkong. Balco leverer gjerne én eller

på både utsiden og innsiden av balkongen. Vi anbefaler

flere blomsterkasser, tilpasset og designet for

en innvendig potte til blomsterkassene våre, slik at det

innglassingssystemene våre. Vi matcher dem til

blir enkelt å løfte plantene inn og ut, men også for å

balkongen og hjelper til med å plassere dem.

forhindre at jord og vann renner ut.

Flaggfeste
Balco gir deg som installerer en Balco-innglassing,
muligheten til å «heise» flagget ved spesielle høytider.
Hos oss kan du bestille et fargetilpasset flaggfeste til
innglassingen.
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Kvalitetsbevis som gir trygghet
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Det globale selskapet Dun & Bradstreet gjennomfører

Balco har vært sertifisert i henhold til EN 1090-1 av

hvert år en kredittvurdering av svenske bedrifter. De ti

Nordcert siden 2013. EU har godkjent Nordcert som

siste årene har vi fått høyeste kredittverdighet – AAA.

organ for merket CE/1505 i henhold til byggevare
forordningen. Balco utsteder ytelseserklæring og CEmerking i henhold til EUs byggevareforordning.

Vår sertifisering i henhold til ISO 9001 innebærer at

Symbolet for sentralt godkjent foretak for ansvarsrett

du får en kvalitetssikret vare/tjeneste som oppfyller

etter plan-og bygningsloven.

kravene du som kunde kan stille. ISO 14001 innebærer at
vi utfører produksjonen på en måte som er skånsom for
miljøet.
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Symbolet til den nordiske balkongforeningen. Vi som

Dette symbolet viser at løsningen er unik for Balco. Vi

er medlemmer, forplikter oss til å følge foreningens

har et førtitall patenter på detaljer som gjør at helheten

anvisninger for å levere sikre balkonger av høy teknisk

blir så mye bedre.

kvalitet.

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
BALCO AB
556299-4482 | 2021-12-07

Balco er en pålitelig leverandør som du finner i

UC GULD viser at BALCO AB er en trygg og solid partner

StartBANK. StartBANK er et felles leverandørregister

å gjøre forretninger med. Kredittvurderingen er basert

som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg,

på UC Risk Företag, som er markedets sikreste modell

forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte

for kredittvurdering. Merket er utstedet av UC AB.

for seriøse leverandører med oppdatert og kontrollert
leverandørinformasjon.

Balco – størst på balkonger
Balco har levert innovative balkongløsninger under sitt eget varemerke siden 1987
og vært børsnotert siden 2017. Vi kontrollerer hele kjeden – fra produktutvikling til
produksjon – i to egne fabrikker. Målet for hvert prosjekt er glassklart: Som kunde
skal du kunne nyte din unike Balco-balkong – ofte og lenge.

www.balco.no
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