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Balkongen har en speciell plats i våra hjärtan. En plats 
för avkoppling, återhämtning, umgänge eller precis vad 
du vill. 

Varför välja Balco?
Balcos inglasade system har många fördelar. 
Förutom att balkongen gör underverk med en trist 
och sliten husfasad så ökar lägenhetens 
och fastighetens värde. Dessutom minskar 
energikostnaderna och balkongdörr samt fönster 
skyddas, vilket reducerar framtida underhåll. 

En Balco-balkong
Vi vill att du ska kunna nyttja din balkong på bästa 
sätt, året runt, därför ser vi till att du får den hjälp och 
stöd som behövs under hela balkongprocessen, från 
de första funderingarna till utförd slutbesiktning. Hög 
kvalitet och lång erfarenhet i kombination med en 
sund och solid ekonomi gör oss till en trygg och stabil 
samarbetspartner. 

Målsättningen i varje projekt är glasklar: 
Som kund ska du kunna njuta ofta och länge av din 
unika Balco-balkong.  
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Balco erbjuder flertalet alternativ när det kommer till utformning 
av balkonginglasningar. Även om balkongerna kan tyckas se 
identiska ut, är varje balkong unik. Grundläggande i vårt arbete 
är att kontinuerligt säkerställa kvaliteten i varje detalj. Fronten 
med bröstning och luckor är avgörande för hur balkongen kommer 
att fungera och upplevas både på in- och utsida. 

Fronter

Air -- inglasning med handledare
• Sänkt bröstning till förmån för större luckor
• Bröstningens höjd 800 mm 
• Handledarens höjd 1100 mm
• Valbart bröstningsutförande
• Möjlighet till avdelande spröjs i bröstningen
• Ventilation - VentTec
• Dränering - CleanLine 
• Kan kombineras med alla Balcos lucksystem

Sight -- inglasning utan handledare  
• Bröstningens höjd 1100 mm 
• Valbart frontutförande
• Möjlighet till avdelande spröjs i bröstningen
• Ventilation - VentTec
• Dränering - CleanLine
• Kan kombineras med alla Balcos lucksystem
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Våningshöga system
• Används i bottenvåning alternativt med  

räcke framför
• Valbart frontutförande
• Möjlighet till avdelande spröjs på luckorna
• Ventilation - VentTec
• Dränering - CleanLine
• Luckalternativ: Twin eller TwinView
• Kan kombineras med flera av Balcos lucksystem

Vision
• System utan hörnstolpar
• Levereras med ramfri lucka
• Skapar en obruten glasyta
• Valbart bröstningsutförande
• Möjlighet till avdelande spröjs i bröstningen
• Ventilation - VentTec
• Kombineras med Sight eller Air

Space
• Stabila våningshöga skjutluckor
• Räcke framför luckorna
• Valbart frontutförande
• Möjlighet till avdelande spröjs på luckorna
• Ventilation - VentTec
• Dränering - CleanLine
• Kan kombineras med flera av Balcos lucksystem
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Luckor

 Helt stängd

Delvis öppen

 Helt åt sidan

Helt öppen

Twin
Vår lucka Twin ger dig två system i ett med maximal 
flexibilitet och möjlighet att öppna upp hela balkongen. 
Den unika glasluckan går att öppna som en helt 
vanlig skjutlucka, men kan dessutom vikas in som en 
vikglaslucka. Du får en öppen balkong som du kan 
stänga om.

Min bredd lucka:             450 mm*
Max bredd lucka:   1100 mm*
Max höjd lucka:  1800 mm*

Max bredd parti:  6500 mm* / enhet
Max höjd parti:  2800 mm* /enhet

Glas i lucka:  Float / härdat glas 4-5 mm

Ljudreduktion  ~21 dB
Energibesparing  ~21 %**
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Helt öppen

Design 
Design är marknadens mest stabila och tysta ramfria 
system. Det skapar intrycket av en obruten yta 
eftersom luckornas glas och bröstningsmaterial är i 
samma nivå. Designluckan kan du enkelt hantera med 
enhandsfattning.

Min bredd lucka:             450 mm*
Max bredd lucka:   900 mm*
Max höjd lucka:  1800 mm*

Max bredd parti:  5400 mm* / enhet
Max höjd parti:  2800 mm* /enhet

Glas i lucka:  Härdat glas 6-8 mm

Ljudreduktion  ~17 dB
Energibesparing  ~15 %** 

 Helt stängd

*Måtten påverkas av gällande vindlaster och nationella byggnormer.
**Energibesparingen varierar och påverkas av vilken omgivning huset är placerat i.
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TwinView
TwinView är lucksystemet som är skapat för att erbjuda 
det bästa av två världar - det vill säga, fördelarna med att 
ha både en öppen och en inglasad balkong. TwinView–
luckan ger ett generöst ljusinsläpp på balkongen. Eftersom 
luckans yttre profiler döljs bakom glaset, skapas en 
enhetlig glasyta, sett från utsidan. Med TwinView har Balco 
tagit ytterligare ett steg i företagets miljöarbete genom att 
minska andelen aluminium med 
12 procent. Tack vare en ny konstruktion är TwinView, trots 
tunnare profiler, lika stabil som sin föregångare Twin. 
Vi hjälper gärna till med färgval till din inglasning för att 
matcha husets fasad. 

TwinView finns även som våningshög lucka. Våningshöga 
TwinView är en skjutlucka för lägenheter med tillgång till 
uteplats i nedersta våningsplan.

Min bredd lucka:             450 mm*
Max bredd lucka:   1100 mm*
Max höjd lucka:  1800 mm* 
Max höjd våningshög lucka: 2400 mm*

Max bredd parti:  5500 mm* / enhet
Max höjd parti:  2800 mm* /enhet

Glas i lucka:  Härdat glas 4-6 mm

Ljudreduktion  ~21 dB
Energibesparing  ~21 %**

*Måtten påverkas av gällande vindlaster och nationella byggnormer.
**Energibesparingen varierar och påverkas av vilken omgivning huset är placerat i.

Front :   Air
Lucka:   TwinView
Bröstningsglas:  Klarglas med   
   utanpåliggande perforerad  
   dekorplåt RAL 8001.

Handledare:  Golf
Ventilation:  VentTec®
Dränering:  CleanLine®
RAL-kulör:  RAL 7012

I bild:

TwinView, våningshög
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Bröstningar

För att göra balkongerna och husfasaden extra 
uttrycksfull erbjuder Balco ett generöst utbud av 
bröstningsmaterial. Det går bra att blanda färger och 
material t.ex. glas med dekorprofiler eller blanda glas 
och laminat, som i bilden.

Rälsprofilen består av en homogen rörprofil för ökad 
stabilitet. Mittspröjsen ansluter inuti den vertikala 
profilen vilket gör fronten på inglasningen stabil. Alla 
infästningar täcks av en färgkoordinerad justerprofil 
vid golvet. Glas och skivmaterial går att byta inifrån 
balkongen för att underlätta eventuellt underhåll.

Front :   Sight
Lucka:   Twin®
Bröstningsglas:  Laminat och opaliserat glas  
   nedtill med avdelande  
   spröjs och klarglas upptill.

Ventilation:  VentTec®
Dränering:  CleanLine®
Tillbehör:   Rullgardin - Pg 2, ES934
   Matta - 0901 Stengrå
RAL-kulör:  RAL 7012

I bild:

Bröstningsutförandet på balkongen gör stor skillnad även för 
ljusinsläpp och insyn. Med olika bröstningsmaterial och färger 
kan du välja ett neutralt utseende, alternativt skapa en helt unik 
design till din balkonginglasning. 
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Handledare

Alla Balcos handledare är gjorda av aluminium och kan 
lackeras i valfri RAL-kulör. Du kan välja mellan flera 
olika profiler. Vid montering förses profilerna med ett 
matchande ändlock.

Balcos handledare kan monteras med längd upp till  
2800 mm utan mellanstöd.

BKS 5260 - Alfa
Bredd  100 mm
Höjd 52 mm

BKS 5820 - Bravo
Bredd  100 mm
Höjd 30 mm

BKS 5821 - Charlie
Bredd  150 mm
Höjd 45 mm
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BKS 5851 - Delta
Bredd  150 mm
Höjd 44,9 mm

BKS 18841 - Echo
Bredd  100 mm
Höjd 52,6 mm

PG25 - Foxtrot
Diameter  50 mm 
 70 mm

Golf
Bredd  50 mm
Höjd 10 mm
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Balkongplattans uppbyggnad
ConFe är uppbyggd av en galvaniserad, pulverlackerad 
stålram. Ramen är försedd med rektangulära, ihåliga 
stålprofiler som stabiliserar och gör konstruktionen 
hållbar. Ovanpå stålramen fästs en 70 mm armerad 
betongplatta. 

Plattor

Balkongplattan är grunden till alla Balcos balkonger och 
balkongsystem. ConFe som står för ”Concret Ferrum” betyder 
betong och järn som är namnet på Balcos egen fabrikstillverkade 
balkongplatta.

Armeringsjärnen är helt inkapslade för högsta möjliga 
korrosionsskydd. Därtill fungerar luftporsbildare som 
expansionskärl där vattnet tillåts frysa utan att förstöra 
balkongen.

ConFe - Balkongplatta
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Obehandlad Vitmålad

Plattans undersida 
Balkongplattans undersida levereras obehandlad 
eller vitmålad.

Varmförzinkad Vitlackerad Grålackerad

Stålramen
Stålramen levereras galvaniserad som standard. 
Vit eller gråmålad stålram är vanliga tillval.
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Infästningar

Infästning med fyrpelarlösning

Tolerant infästning

Balco anpassar balkongprojekt efter ditt hus förutsättningar.
Vi har meriterade och erfarna beräkningsingenjörer som 
dimensionerar varje enskilt balkongprojekt enligt gällande normer 
och krav.

Många av våra produkter är patenterade och vår 
infästningskonstruktion är en av dem. Vi monterar som 
regel en pelare utmed fasaden där vi fäster balkongerna. 
Pelaren fästs på en konsol i grundmuren eller på ett 
fundament i marken, där den hålls på plats med hjälp av 
infästningskonstruktionen i husets bjälklag. Vanligtvis 
stabiliseras balkongplattorna med dragstag, i fåtalet fall 
där man inte kan påföra last i huset monteras pelare i 
framkant av balkongen. 

Skydd för betongen
Balcos inglasningar monteras framför betongplattan, 
vilket innebär att betongen skyddas från väta och 
balkongens yta blir större. 

Tolerant infästning med knutkors 
Balco använder en unik och patenterad produkt som ger 
en tolerant infästning. Med hjälp av vårt knutkors kan vi 
anpassa alla inglasningar till dess exakta våningshöjd 
med en justermån om 50 mm. Infästningsprincipen 
tar hand om de rörelser som uppstår på grund av 
exempelvis temperaturförändringar, den parerar också 
byggnadens eventuella måttavvikelser. Dessutom 
möjliggörs effektiv och säker montering.

Infästningarna anpassas efter varje projekt och 
levereras galvaniserade.

Infästning med dragstag
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Infästningens beståndsdelar
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Väggar & tak

Lättgavel
En lättgavel är en balkonggavel försedd med enbart 
en öppningsbar lucka. Lättgavlar monterar vi ofta 
när ursprungsbalkongen är indragen i fasaden. Du 
öppnar med vår magnetnyckel som placeras på gavelns 

handtag. Vrid handtaget nedåt och öppna luckan. För 
att stänga, för du handtaget tillbaka till utgångsposition 
och vrider det uppåt. Luckan låses när du tar bort 
magnetnyckeln.
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Mellanväggar
Det är vanligt att två eller flera balkonger är 
sammankopplade på en husfasad. För att skilja 
balkongerna åt använder vi oss av en stilren, 

Tak
Balcos tak är isolerade och brandsäkra med brandklassning 
REI30. De är försedda med ventilationsspalter som 
förebygger kondens och bidrar till en bättre innemiljö på 

balkongen. Taken levereras med vit undersida och svart 
utsida. Takavvattning och snörasskydd finns som tillval.

energieffektiv, brandsäker mellanvägg med 
brandklassning EI60. Väggkonstruktionen är 
stenullsisolerad och omsluten av stålplåt.
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Dränering - CleanLine
Dränering är en viktig funktion på en inglasad balkong. 
Balcos dräneringssystem CleanLine säkerställer en 
kontrollerad vattenavrinning och minimerar risken att 
vinden med påföljande undertryck driver in vatten på 
balkongen. Regnvattnet fångas upp i inglasningens 
nedre rälsprofil och leds via horisontella kanaler ut 
till hörnstolparna. Invändiga kanaler leder sedan 
vattnet våning för våning ner till underkant på den 
nedersta balkongen. Om luckorna av någon anledning 
lämnats öppna vid regn och blåst, finns det en 

extra dräneringsränna integrerad i balkongpartiets 
bottenprofil som säkerställer att vattnet rinner av 
balkongen.

Genom att följa pilarna på bilden nedan ser du enkelt 
hur vårt CleanLine system fungerar. Vattnet leds från 
luckornas glas ner i nedre rälsprofilen och vidare via 
hörnstolparna ner till marken, eller till husets befintliga 
dräneringssystem.

Dräneringshål i nedre rälsproflen

Dräneringsränna i bottenprofil
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Ventilation - VentTec
God ventilation bidrar till ett bättre klimat, både på 
balkongen och inne i lägenheten. Alla Balcos 
inglasningssystem har vårt patenterade 
ventilationssystem – VentTec. Det förhindrar 
tryckskillnader på balkongens in och utsida som kan 
leda in fukt. De skapade luftflödena säkerställer behovet 
av luft till lägenheten och förhindrar kondens på 
inglasningens luckor.

Genom att följa pilarna på bilden nedan ser du hur 
vårt VentTec system fungerar. Luft leds in längs hela 
inglasningssystemet.
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Klimatvägg
De inglasade balkongerna fungerar som ett 
klimatskyddande skal för fastigheten. Med en 
klimatvägg täcks hela husets fasad med våra inglasade 
balkongsystem. Effekten motsvarar ungefär 10-15 cm 
ny isolering. Inglasningarna hjälper även till att värma 
upp luften innan den når in i lägenheten vilket 

Front :   Sight
Lucka:   Twin®
Bröstningsglas:  Grålamell glas nertill med  
   avdelande spröjs och  
   klarglas upptill.

Ventilation:  VentTec®
Dränering:  CleanLine®
RAL-kulör:  RAL 7015

I bild:

innebär minskat golvdrag och minskade 
uppvärmningskostnader. Oberoende studier har visat 
att en klimatvägg ger en energibesparing på upp 
till 20 procent. Klimatväggen eliminerar dessutom 
renoveringsbehovet för såväl balkong som fasad, 
fönster och dörrar.
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Loftgångsinglasning - Access
Access är Balcos inglasningssystem anpassat för 
loftgångar och entrébalkonger. 

Regn, snö och kyla är en besvärlig kombination för 
öppna loftgångar, eftersom det krävs en hel del arbete
för att hålla gångarna smuts- och halkfria. 

Genom att glasa in loftgångarna med vårt Access-
system bildas ett effektivt och brandsäkert klimatskydd. 
Systemet skapar dessutom en buffertzon som 
värmer upp kylig luft innan den når in i bostäderna, 
vilket bidrar till en lägre energiförbrukning och högre 
komfort för dig och dina grannar. Access är utrustad 
med en automatisk öppningsfunktion som utlöses vid 
rökutveckling och brand.

Maxstorlek lucka:   1800 mm x 1100 mm
Maxstorlek parti:   2800 mm x 5400 mm* 

Glas i luckor:  4-5 mm floatglas eller  
   härdat klarglas

Ljudreduktion:  ~21 dB
Energibesparing:  ~20 %**

*Måtten påverkas av gällande vindlaster och nationella byggnormer.

**Energibesparingen varierar och påverkas av vilken omgivning huset
    är placerat i.
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Manuell utlösning och återställning

Medbringare
Access har en medbringare placerad på den innersta luckan som för med sig 
övriga luckor, så inglasningen kan öppnas maximalt. Medbringaren är kopplad 
till en fallvikt som är placerad intill sidoprofilen. Det gör att systemet inte behöver 
elektricitet för att öppnas.

Elektromagnetisk hållare
Den elektromagnetiska hållaren släpper luckorna när rökdetektorn bryter 
strömmen eller vid systemtest. Luckorna öppnas även vid strömavbrott.

Centralenhet
Access-systemets elektromagnet och rökdetektor är anslutet till loftgångens 
centralenhet. Vid larm eller fel bryter centralenheten magneten och alla luckor 
öppnas. I larmläge hörs en signal. Systemet är kopplat så att alla partier 
öppnas om någon av rökdetektorerna utlöses.

För systemtester:  Tryck på den röda knappen på centralenheten.
Vid återställning:  Tryck på återställningsknappen på centralenheten. 

Efter återställning kan varje parti stängas igen genom att den innersta luckan 
skjuts mot elektromagneten.

Rökdetektor
Vid rökutveckling öppnas inglasningens luckor automatiskt för att skapa en 
möjlig utrymningsväg och släppa in frisk luft.
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Glashörn Vista®
Ett hörn av glas ger balkongen en härlig panoramavy 
och släpper in maximalt med ljus till din 
balkonginglasning. Vårt glashörn Vista har en 
patenterad unik design som kan kombineras med 
flera av Balcos inglasningssystem.  För att skydda mot 
insyn och sol hjälper vi gärna till med avskärmning och 
alternativa val av glas. 

Front :   Air
Lucka:   TwinView
Bröstningsglas:  Opaliserat glas nertill med  
   avdelande spröjs och  
   klarglas upptill.
Handledare:  BKS 5260 - Alfa
Ventilation:  VentTec®

Dränering:  CleanLine®
Tillbehör:   Vista® glashörn
   Plisségardin - svart
   Matta - 0901 Stengrå
   Innertak med   
   infälldled belysning.
RAL-kulör:  RAL 7012

I bild:
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Solskydd

Rullgardiner
Med en rullgardin till din balkonginglasning får du
ett bra skydd mot sol, värme och insyn, men den
ger också balkongen en ombonad milljö. Alla våra
inglasningssystem är förberedda för rullgardiner och
försedda med integrerade fästen för rullgardinens
skyddskåpa.

Du kan välja mellan flera olika vävkvalitéer och färger.
Vävarna vi levererar är av 100% PVC-fri akrylbehandlad
polyester, de är enkla att använda och alltid
utrustade med en barnsäker kulkedja.

Visst älskar vi ljuset och solens härliga strålar. Men ibland 
vill vi ha möjlighet att skärma av, både från sol och nyfikna 
förbipasserande. Balco har sol- och insynsskydd som passar bra till 
alla våra inglasningssystem.

Plisségardiner
Med plisségardiner i inglasningens luckor skapas en 
designad helhet. Våra plisségardiner har två-vägs 
funktion, vilket innebär att de kan placeras var som helst 
i luckan. Den veckade väven ger liv åt balkongen och 
tillsammans med våra slimmade och ramfria system blir 
plisségardinerna en fin inredningsdetalj.

Våra plisségardiner är tillverkade av slitstarkt Öko-Tex-
certifierad polyesterduk med en pärlemorbehandlad 
baksida som reflekterar bort ljus och bidrar till en 
svalare balkong. Plisségardinerna fästs i luckans ram 
med färgkoordinerade aluminiumprofiler. Det finns inga 
löst hängande trådar, vilket gör dem lätta och säkra att 
använda. Blir materialet rynkigt  återfår det enkelt sin 
form genom att du för ihop plisségardinens profiler. Plisségardin 

Rullgardin
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Eldrivna markiser
En markis ger ett stilrent intryck då den integreras i 
balkongsystemet för att synas så lite som möjligt. Den 
skapar bra ljusförhållanden och klimat på balkongen 
oavsett väder och vind. Vi kan leverera utfallande 
markiser och vertikalmarkiser av högsta kvalité, 

vilket gör det möjligt att se ut, samtidigt som dagsljuset 
tillåts att komma in. Markiserna är motorstyrda med 
sol- och vindautomatik samt fjärrkontroll för individuell 
anpassning. Väven är från insidan sett genomsiktlig, 
från utsidan täckande.

Vertikalmarkis
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Lameller, vy inifrån

Insynsskydd - Lameller
Lameller är lika mycket en vacker detalj till ett 
inglasningsprojekt som ett skydd för direkt insyn till 
grannens balkong. Lamellerna tillverkas av aluminium 
och levereras i valfri RAL-kulör.

Front :   Air
Lucka:   TwinView
Bröstningsglas:  Grå lamellglas nertill med  
   avdelande spröjs och  
   klarglas upptill.
Handledare:  Bravo - BKS 5820
   Charlie - BKS 5821

Ventilation:  VentTec®
Dränering:  CleanLine®
Tillbehör   Matta - 0901 Stengrå
Tillval:   Lameller
RAL-kulör:  RAL 7035 och RAL 8015

I bild:
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Belysning

Tak med inbyggd LED-belysning
Vi kan erbjuda ett vackert och smart innertak med 
inbyggd LED-belysning till din balkong. Rockfon Blanka 
X-edge -- bidrar till en ljus och behaglig inomhusmiljö. 
Taket hjälper till att öka taltydligheten och sänker den 
akustiska nivån inne på balkongen. Takplattorna har 
en helmatt, slät, vit yta som ger hög ljusreflektion och 
ljusspridning. 

• 87 % ljusreflektion
• > 99 % ljusdiffusion.
 
Den antistatiska motståndskraftiga ytan har lång 
livslängd och är enkelt att rengöra.
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LED-slingor
Alla våra inglasade balkonger kan utrustas med 
LED-slingor, som placeras i övre delen på samtliga 
fronter. Belysningen är dimbar och tillför ett trivsamt 
och dekorativ ljus.
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Dörrar
För dig som bor på första våningsplan eller markplan 
finns möjlighet att montera en gångdörr till den 
inglasade balkongen. Ett smidigt alternativ om ni 
har en gemensam gård eller trädgård i anslutning till 
balkongen.

Front :   Air
Lucka:   Twin®
Bröstningsglas:  Klarglas med dekorräcke  
   framför
Handledare:  Alfa - BKS 5260

Ventilation:  VentTec®
Dränering:  CleanLine®
Tillval:   Gångdörr
RAL-kulör:  RAL 9010 och RAL 6013

I bild:
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Magnetlås
Traditionellt sett krävs det lås i skjutluckor på en 
balkong. Därför ger Balco alla som installerar vår 
inglasning möjlighet att beställa lås till balkongsystemet. 
När Balkongsystemet levereras med magnetlås är de 
placerade på de yttre luckprofilerna och en uppsättning 
magnetnycklar medföljer balkonginglasningen. 

1. Placera magneten på området som är markerat med ”B”.

3. När du vill låsa luckan igen drar du tillbaka den till 
utgångspositionen. OBS! Luckan låses först när du tar 
bort magneten.

2. Luckan låses upp automatiskt när magneten fäster på det 
markerade området.

Låset fungerar genom att du placerar magnetnyckeln 
på avsedd plats. Magneten frigör luckorna så att de blir 
skjutbara. Viktigt att komma ihåg är att luckorna låses 
först när du tar bort magnetnyckeln från magnetlåset 
och skjuter luckorna till stängt läge.
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Golvbeklädnad
Till alla Balcos inglasade balkonger erbjuder vi 
inläggning av matta. Mattan är anpassad för 
utomhusmiljö, den är både tålig och lätt att rengöra. 
Mattan är dessutom mjuk att gå på och gör att 
balkongen känns ombonad.
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Blomlådor
En blomlåda är ett fint tillbehör till en inglasad 
balkong. Balco hjälper gärna till att leverera en eller 
flera blomlådor, anpassade och avsedda för våra 
inglasningssystem. Vi matchar dem till balkongen och 
hjälper till att placera ut dem. 

Våra blomlådor är avtagbara och kan placeras på både 
utsidan och insidan av balkongen. Vi rekommenderar 
en innerkruka till våra blomlådor för möjlighet att enkelt 
lyfta i och ur växterna, men också för att förhindra att 
jord och vatten rinner ut.
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Flaggfäste
Balco ger dig som installerar en Balco inglasning 
möjlighet att ”hissa” flaggan vid speciella högtider. 
Hos oss kan du beställa ett färganpassat flaggfäste till 
inglasningen.
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Kvalitetsbevis som ger trygghet

Det globala företaget Dun & Bradstreet gör varje år en 
kreditbedömning av svenska företag. Under de senaste 
tio åren har vi fått högsta kreditvärdighet – AAA.

Balco är certifierad enligt EN 1090-1 av Nordcert sedan 
2013. EU har godkänt Nordcert som anmält organ mot 
märket CE/1505 enligt Byggproduktförordningen. Balco 
utfärdar prestandadeklaration och CE-märkning i 
enlighet med EU’s Byggproduktförordning.

Vår certifiering enligt ISO 9001 innebär att du får en 
kvalitetssäkrad produkt/tjänst som uppfyller de krav 
du som kund kan ställa. ISO 14001 innebär att vi utför 
produktionen på ett för miljön skonsamt sätt.

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och 
i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för 
medvetna materialval.
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HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
BALCO AB

556299-4482 | 2021-12-07

Nordiska balkongföreningens symbol. Vi som är 
medlemmar förbinder oss att följa föreningens 
anvisningar för att leverera säkra balkonger av hög 
teknisk kvalitet.

Den här symbolen visar att lösningen är unik för 
Balco. Vi har ett fyrtiotal patent på detaljer som gör att 
helheten blir så mycket bättre.

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande 
ekonomisk förening som bedömer och därefter 
tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda 
varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri 
och god bebyggd miljö.

UC GULD indikerar att BALCO AB är en trygg och solid 
partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på 
UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för 
kreditbedömning. Sigillet är utfärdat av UC AB.



48

AL
L_

111
2_

20
22

06
_P

ro
du

kt
so

rt
im

en
t i

ng
la

sn
in

gs
sy

st
em

_S
EBalco — störst på balkonger

Balco har levererat innovativa balkonglösningar under eget varumärke sedan 1987 och 
varit börsnoterade sedan 2017. Vi kontrollerar hela kedjan från produktutveckling till 
produktion i två egna fabriker. Målsättningen i varje projekt är glasklar: Som kund ska du 
kunna njuta ofta – och länge av din unika Balco-balkong. 

www.balco.se


