Space™
Luckor

Med inglasningen Space till balkongen får du
stabila, ramförsedda, våningshöga skjutluckor. Det krävs liten kraft för att öppna luckorna, allt som behövs är ett enkelt grepp vid ramen för att skjuta luckorna åt sidan. De inkapslade rostfria kullagerna gör att varje lucka löper
lätt på skenan. Med hjälp av en medföljande fyrkantsnyckel kan luckorna vikas in vid putsning
av glasens utsida. Systemet monteras utanför
balkongplattan och ett dekorativt räcke ur Balcos sortiment anpassat för Space inglasningen monteras framför glasluckorna. Balco har ett
stort urval räcken och kan hjälpa till att ta fram
kundspecifika lösningar.
Space används oftast i områden med utsatt klimat och på höga höjder då glaspartierna och ramarna är robusta och klarar stora påfrestningar av vind, regn och snö. Med Space kan du välja olika material och fyllning till luckorna. De kan
även delas in med avdelande spröjs för att passa såväl kundens önskemål som fasad och övrig
miljö. Om man av någon anledning behöver byta
fyllning i bröstningen, görs detta inifrån balkongen av glasmästare eller annan yrkeskunnig person. Alla aluminiumprofiler levereras i valfri kulör
enligt RAL-skalan.

Unika egenskaper

Balkonginglasningens självventilerande konstruktion VentTec gör så glasen hålls fria från
kondens. Ogynnsamma väderförhållanden kan
dock ge viss kondens. Öppna då en lucka lite
och släpp ut den fuktiga luften. Balcos inglasning Space inglasning utrustas med dräneringssystemet Cleanline. Cleanline fungerar genom
dräneringshål i luckornas nedre rälsprofil. Här
samlas regnvatten upp och leds sedan vidare
ner i systemets hörnstolpar och ned till marken.

Max Bredd / parti

5,4 m* / enhet

Max Höjd

2,8 m*

Ljudreduktion

~17 dB

Energibesparing

~15 %**

Lucka

Floatglas 4-8 mm, härdat 6-8 mm

Bröstning

Lamellglas, laminat, polymerkomposit

*Storleken påverkas av gällande vindlaster och nationella
byggnormer.
**Energibesparingen varierar och påverkas av vilken omgivning
balkongen är placerad i.

Fyrkantsnyckel

Så öppnar du Space inglasningen
Beskrivningen gäller öppning från inglasningens
båda sidor.

Tillbehör

Det går utmärkt att utrusta balkonginglasningen med golvbeklädnad, rullgardiner, plisségardiner, markis, flaggfäste och belysning ur Balcos
sortiment.

Skjut luckorna åt ena sidan på rälsen.

ÖFFNEN
DER FENSTER ZUR REINIGUNG
Öppna luckorna för rengörning
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Sind alle drei Verriegelungen geöffnet kann
be mit dem Hilfsrahmen 70° geöffnet werde
Hilfsrahmen und die Öffnung dieses Rahme
zu Reinigungszwecken vorgesehen. Eine D
zung dieser Öffnungsmöglichkeit ist nicht vo
und kann zum vorzeitigen Versagen der Ele
führen.

Nach der Reinigung sind alle drei Verriegelu
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och ritning från sidan.
der fest
zu verschließen,
um die volle Stabi
Konstruktion wieder herzustellen.
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Använd den medföljande fyrkantsnyckeln när du

öppna en
Varje ram
har treSie
lås som
ZumskaÖffnen
deslucka.
Fensters
nutzen
för att kunna
lossa luckan från
bittemåste
den öppnas
mitgelieferten
Vierkantschlüsluckramen.
sel. In jedem Rahmen befinden sich drei
Verriegelungen, die geöffnet werden
müssen um das Fenster aus dem Hilfsrahmen zu lösen.

När alla de tre låsen har öppnats kan du öppna
luckan i 70°. Öppningen av ramen får enbart
utnyttjas i rengöringssyfte. Det är inte meningen
att denna öppningsmöjlighet ska utnyttjas regelbundet, eftersom det kan ge utmattningsskador
i materialet. Lås samtliga lås efter rengöringen
för att återställa konstruktionens stabilitet.
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Die Reinigung der geöffneten Hilfsrahmen u
darin befindlichen Scheiben sollte nicht von
oder Steighilfe erfolgen. Benutzen Sie ein la
Reinigungsgerät.

Space. Tvärsnitt av hörnstolpe.
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