
SLIM EN DUURZAAM RENOVA-
TIE VAN BALKONPUIEN 
-  balkonbeglazing in plaats van nieuwe kozijnenSLIM EN DUURZAAM RENOVEREN VAN BALKONPUIEN  

– Balkonbeglazing in plaats van nieuwe kozijnen
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BALCO – UW VERTROUWDE, 
VAKKUNDIGE EN STABIELE PARTNER

Balco is al 30 jaar de specialist op het gebied van balkonrenovaties in Scandinavië 
en inmiddels de grootste producent van balkons in Europa. 



Al jaren een bewezen renovatietechniek voor 
balkons en galerijen in Scandinavie en Duitsland, 
krijgen de balkonbeglazingen van Balco steeds 
meer interesse in Nederland. Een balkonbegla-
zing van Balco kan alle energetische voordelen 
van triple glas hebben, maar dan met talloze 
extra voordelen – onderhoudsarm, extra 
woonruimte en meer wooncomfort!

Een Balco balkonbeglazing in combinatie met 
bestaande dubbelglas geeft hetzelfde energe-
tisch effect als HR++ glas in de bestaande 
kozijnen. 

Een Balco balkonbeglazing in combinatie met 
HR++ glas in de bestaande kozijnen geeft 
hetzelfde energetisch effect als triple glas in 
nieuwe kozijnen.

KIES VOOR BALKONBEGLAZING OM UW BALKONPUIEN TE RENOVEREN, NET 
ZO DUURZAAM ALS TRIPLE GLAS, MAAR MET VEEL MEER VOORDELEN!

Balco heeft verschillende balkonoplossingen voor:

• Uitkragende en loggia balkons 
• Galerijflats en woontorens
• Geschikt voor meerdere systeemwoningen – Rottinghuis, Muwi, ERA, RBM, Coignet,  Wilma o.a.

Prefab productie en bouwproces met geen overlast in de 
woning:

• Balkonbeglazing wordt in één van de moderne Balco fabrieken gemaakt 
• Bestaand hekwerk / borstwering wordt gedemonteerd
• Prefab balkonbeglazing met unieke schuif en draairamen
• Bestaande balkonpui blijft intact – geen werkzaamheden in de woningen

Een groot voordeel van een Balco balkonbeglazing ten opzicht van het vervangen van kozijnen en puien – geen 
sloopwerk in de woning!

PREFAB BALKONBEGLAZING ALS ‘VOORZET’ GEVEL – 
GEEN SLOOPWERK IN DE WONING



VOORDELEN VAN BALCO OP EEN RIJ
Vergelijk de Balco balkonbeglazing met het vervangen van balkonpuien.

• Verduurzaming

• Nieuwe kozijnen en glas

• Verduurzaming

• Nieuwe ‘vo
orzet’ gevel

• Nieuw hekwerk• Verduu

• Nie

• N

• Verduu

• Nie

VOORDELEN VAN EEN 

BALCO BALKONSYSTEEM

TRADITIONELE VERVANGING 

KOZIJNEN EN GLAS

BALCO – UW VERTROUWDE, 
VAKKUNDIGE EN STABIELE PARTNER

Balco is al 30 jaar de specialist op het gebied van balkonrenovaties in Scandinavië 
en inmiddels de grootste producent van balkons in Europa. 



4. VERMINDERDE BETONCORROSSIE
Een combinatie van oxidatie, vocht en de pH waarde van het beton zorgt ervoor dat de stalen bewapening van een balkon-
vloer corrodeert. Deze corrosie ontstaat eerder en sneller in een open en onbeschermd balkon. Met een beglazing van 
Balco wordt vocht en water buiten gehouden met als gevolg dat het balkon vrijwel geheel opdroogt en zorgt ervoor dat het 
corrosieproces tot stilstand komt.

Een afname van 95% naar 80% van de vochtgraad in het beton zorgt voor een afname van de corroisesnelheid van 90%! 
Door het ‘inpakken’ van de betonnen onderdelen door middel van een beglazing wordt de blootstelling van het beton aan 
regen en vocht sterk gereduceerd. 

2. VERMINDERDE KOUDEBRUGGEN
De Balco systemen hebben een unieke ontwerp waarbij de beglazing op het uiteinde van de balkon- of galerijvloer gemonteerd 
wordt. Daarmee wordt een ‘tweede huid’ gecreëerd die de hele betonnen constructie van het balkon of galerij ‘inpakt’. De ef-
fecten van koudebruggen bij doorgetrokken balkon- of galerijvloeren worden sterk verminderd waarmee het wooncomfort in de 
woning verbeterd wordt en transmissieverliezen worden verlaagd.

1. VERDUURZAMING
De verduurzaming van bestaand vastgoed speelt een 
belangrijke rol binnen de energietransitie. Het renoveren 
van balkons en galerijen met een geïntegreerde beglazing 
kan een interessante bijdrage leveren aan het verminderen 
van stookkosten. 

Een Balco balkonbeglazing in combinatie met besta-
and dubbelglas geeft hetezelfde energetisch effect als 
HR++ glas in de bestaande kozijnen.

Een Balco balkonbeglazing in combinatie met HR++ 
glas in de bestaande kozijnen geeft  hetezelfde 
energetisch effect als triple glas in nieuwe kozijnen.

Bij gebouwen met verouderde houten kozijnen is het plaatsen 
van een balkonbeglazing een zeer interessant alternatief 
(zowel financieel als energetisch) voor het vervangen van de 
puien op het balkon. 

Het energiebesparende effect van een Balco balkonbegla-
zing wordt veroorzaakt door een aantal effecten:

• Lagere transmissieverliezen omdat de ruimte op het 
balkon een hogere temperatuur zal hebben dan de 
buitentemperatuur. Deze hogere temperatuur wordt 
veroorzaakt door zoninstraling op het balkon (serre-
effect) en omdat de energieverliezen uit de bestaande 
gevel de lucht op het balkon verwarmen. 

• Lagere infiltratie omdat de Balco balkonbeglazing het 
bestaande kozijn afschermt.  

Besparingen op energiekosten van ca. 30% zijn mogelijk 
door het toepassen van een Balco balkonbeglazing.

3. VERMEDEN ONDERHOUD
De Balco balkon- en galerijbeglazingen zijn zeer effectieve middelen om balkons, galerijen een gevels te beschermen tegen 
weersomstandigheden. Flinke besparingen op de onderhoudsbegroting kunnen gemaakt worden door het vermeden on-
derhoud – met name schilderwerk van kozijnen, hekwerk en betononderdelen.

5. VERHOOGDE WONINGWAARDE
De verkoopwaarde van een appartement met een balkonbeglazing (open balkon in de zomer, dichte serre bij slecht weer 
en in het stookseizoen) stijgt met €10.000 tot €15.000 afhankelijk van de locatie en woningtype. 



Voor bewoners op leeftijd het beglazen van balkons en galerijen kan een substantiele verschil maken in de moge lijkheden 
om langer thuis te wonen. Verkeersruimtes (galerijen) en balkons zijn niet langer koud en nat in de wintermaanden en dit 
zorgt voor veel meer wooncomfort.

6. MODERNE UITSTRALING
Het plaatsen van balkonbeglazing bij renovatie is in Scandi-
navië al jaren een bekende renovatietechniek. Steeds meer 
nieuwbouwprojecten zetten balkonbeglazing in om de bui-
tenruimtes van appartementen een moderne uitstraling te 
geven. De Balco systemen zijn puur voor de renovatiemarkt 
ontwikkeld en kunnen de gevel van een verouderd gebouw 
transformeren in een nieuwe moderne uitstraling.

7. GELUIDSDEMPING
Een geïntegreerde beglazing van Balco kan een geluidsre-
ductie in de woning tot 20 dB opleveren. Voor woningen 
langs drukke wegen, spoorwegen en tramlijnen kan dit een 
substantiele verbetering in het wooncomfort betekenen. 

8. BETERE VEILIGHEID
Bewoners brengen veel meer tijd door op hun balkons, in alle seizoenen. De ervaring leert dat dit een ‘passief toezicht’ 
op de omgeving wordt met als gevolg minder kans op vandalisme, hangjongeren en inbraak. Bewoners voelen zich 
veiliger.

9. MEER WOONCOMFORT
Bewoners genieten van meer woonruimte, wooncomfort en woonplezier met alle voordelen van zowel een open balkon als 
een serre. 

10.  LANGER THUIS WONEN



Balkons in Europa.
Scan de QR-code naar
Bekijk enkele van onze referenties.

Duurzame en slimme balkon- en geveloplossingen voor VvEs. Made in Sweden. 
Balco - We houden van balkons
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BALCONIES
FOR
GREATER
LIVING

www.balco.nl
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Balco heeft meer dan 40 patenten 
en unieke productontwikkelingen en 
is voortdurend bezig met Research 
& Development. 

Balco Balkonsystemen BV is een 
volledige dochteronderneming van 
Balco AB en uw lokale aanspreek-
punt voor advies, verkoop en proje-
ctbegeleiding in Nederland.

Sinds oktober 2017 is Balco AB 
beursgenoteerd op de NASDAQ 
beurs in Stockholm. Balco is een 
zeer stabiele financiële onderne-
ming met stabiele investeerders.

Dun & Brad Street maakt jaarlijks 
een kredietbeoordeling van Zwe-
edse bedrijven. In de afgelopen tien 
jaar heeft Balco AB de hoogste kre-
dietrating bereikt - AAA.

Balco’s balkonhekwerk en balkon-
beglazing werden in 2013 door 
Nordcert CE-gecertificeerd volgens 
EN 1090-1. Nordcert is een onaf-
hankelijke organisatie voor CE-cer-
tificeringen gericht op fabrikanten 
van composiet staal en aluminium 
constructies. De certificeringen van 
Nordcert geeft Balco het recht om 
al haar producten te markeren met 
het toegewezen nummer CE / 1505 
en het gebruik van het CE-logo.


