
SLIM EN DUURZAAM RENOVA-
TIE 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. 

- Balkonbeglazing in plaats van 
nieuwe kozijnen

Slim en duurzaam renoveren 
van balkonpuien



Nederland krijgt steeds meer interesse voor de 
bewezen effectieve renovatietechniek voor 
balkons en galerijen, die al vele jaren succesvol 
wordt toegepast in Scandinavië en Duitsland.  Een 
balkonbeglazing van Balco heeft alle energetische 
voordelen van triple glas, maar dan met talloze 
extra voordelen: het is onderhoudsarm, biedt 
extra woonruimte én meer wooncomfort!

Een Balco balkonbeglazing in combinatie met 
dubbelglas in de bestaande kozijnen, geeft 
hetzelfde energetisch effect als wanneer er HR++ 
glas in de kozijnen wordt toegepast. 

Een Balco balkonbeglazing in combinatie met 
HR++ glas in de bestaande kozijnen, geeft 
hetzelfde energetisch effect als wanneer er 
triple glas in de kozijnen wordt toegepast.

Kies voor balkonbeglazing om balkonpuien te renoveren.
Net zo duurzaam als triple glas, maar met veel voordelen!

De Balco balkonbeglazing beschermt de gevelmaterialen alsmede ramen, deuren en balkons met als gevolg lagere 
onderhoudskosten. Dankzij de effectieve gevelisolatie, wordt veel energie bespaard. Daarom is de Balco balkonbeglazing 
uitermate geschikt voor renovatieprojecten van portiek- en galerijflats. Balco heeft verschillende balkonoplossingen voor:

De verschillende Balco balkonoplossingen zijn geschikt voor: 

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

Prefab productie en bouwproces zónder 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 opzichte van het vervangen van kozijnen en puien, 
is dat er geen sloopwerk in de woning hoeft plaats te vinden!

Prefab balkonbeglazing als ‘voorzet’ gevel – geen sloopwerk in de woning



1.  Verduurzaming
Verduurzaming en energietransitie spelen een belangrijke 
rol bij renovatie en groot onderhoudsprojecten. 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 dubbelglas 
in de bestaande kozijnen, geeft hetzelfde energetisch 
effect als wanneer er HR++ glas in de kozijnen wordt 
toegepast. 

Een Balco balkonbeglazing in combinatie met HR++ glas 
in de bestaande kozijnen, geeft hetzelfde energetisch 
effect als wanneer er triple glas in de kozijnen wordt 
toegepast.

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 balkonbeglazing 
wordt veroorzaakt door: 

• De ruimte op het beglaasde balkon of de beglaasde 
galerij fungeert als een isolatielaag voor het gebouw 
waarin koude lucht wordt opgewarmd door de zon of 
door het energieverlies vanuit de bestaande gevel. Dit 
zorgt voor lagere transmissieverliezen en meer woon-
comfort voor de bewoners. 

• Lagere infiltratie omdat de Balco balkon-/galerijbegla-
zing het bestaande kozijn afschermt. 

Met een Balco beglazingsoplossing kunnen de energiekosten 
tot wel 30% lager zijn.

4. Verminderde betoncorrosie
Een combinatie van oxidatie, vocht en de pH-waarde van het beton zorgt ervoor dat de stalen bewapening van een 
balkonvloer corrodeert. Deze corrosie ontstaat eerder en sneller bij 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 het 
corrosieproces stagneert.

Een afname van 95% naar 80% van de vochtgraad in het beton zorgt voor een afname van de corrosiesnelheid 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 
effecten van koudebruggen bij doorgetrokken balkon- of galerijvloeren worden sterk verminderd waarmee het wooncomfort in 
de woning verbeterd wordt en transmissieverliezen worden verlaagd. 

3. Lagere onderhoudskosten
De Balco balkon- en galerijbeglazingen zijn zeer effectieve middelen om balkons, galerijen en gevels te beschermen tegen 
weer en wind. Dat zorgt voor een flinke besparingen op de onderhoudskosten – met name schilderwerk van kozijnen, 
hekwerk en betononderdelen. Bovendien wordt de levensduur van het balkon of galerij tot minstens 50 jaar verlengd.

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 het woningtype. 



10. Langer thuis wonen
Voor bewoners op leeftijd kan het beglazen van balkons en galerijen een substantiele verschil maken in de mogelijkheden 
om langer thuis te wonen. Loopruimtes  (zoals galerijen) en balkons zijn niet langer koud en nat in de wintermaanden, wat 
zorgt voor veel meer wooncomfort.

6. Moderne uitstraling
Het plaatsen van balkonbeglazing is in Scandinavië al jaren 
een bekende renovatietechniek. Ook in Nederland wordt 
steeds vaker balkonbeglazing ingezet om de buitenruimtes 
van appartementen een moderne uitstraling te geven. De 
Balco systemen zijn voor de renovatiemarkt ontwikkeld en 
transformeren de gevel van een verouderd gebouw tot een 
nieuwe moderne uitstraling.transformeren in een nieuwe 
moderne uitstraling.

7. Geluidsdemping
Een geïntegreerde beglazing van Balco kan een geluidsreductie 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 en ervaren een groter wooncomfort en woongenot dankzij de voordelen van 
zowel een open balkon als een serre. 



Voordelen van Balco op een rij
Vergelijk de Balco balkonbeglazing met het vervangen van balkonpuien.

De Balco beglazingssystemen voor balkons en galerijen bieden een aantal interessante voordelen voor verduurzaming van 
hoogbouw en portiekwoningen. Zeker als je het vergelijkt met het vervangen van balkonpuien, waarbij er sloopwerk in de 
woning nodig is:

• Verduurzaming

• Nieuwe koz�nen 

  en glas

• Verduurzaming

• Nieuwe ‘voorzet’ gevel

• Nieuw hekwerk

Voordelen van een 

Balco balkonbeglazing

Traditionele vervanging

koz�nen en glas
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