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HOOGWAARDIGE
PREFAB
BALKONSYSTEMEN
Als gespecialiseerde leverancier binnen de
balkonbranche ontwerpt, produceert en monteert Balco
innovatieve balkonsystemen en balkonbeglazing. We
zijn marktleider in Europa op het gebied van balkons
voor grootschalige renovaties en transformaties, maar al
onze balkonsystemen zijn tevens zeer geschikt voor
nieuwbouw. Vanuit onze fabrieken in Zweden en Polen
levert Balco jaarlijks 10.000+ prefab balkons aan
professionele vastgoedeigenaren door heel Europa.
Balco is uw gespecialiseerde ketenpartner,
totaaloploss-ingen voor uw balkons van A tot Z! Een
totaaloplossing in de breedste zin van het woord: van
schetsontwerp naar productie, van levering tot en met
montage. En natuurlijk in alle stappen van het proces
het beste advies.
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PREFAB BALKONSYSTEMEN
De prefab balkonsystemen van Balco bieden een breed scala aan
opties op het gebied van ontwerp, draagconstructie, hekwerk,
raamsystemen, glas, kleuren en materialen. Deze flexibiliteit stelt
hoge eisen aan ons als fabrikant en leverancier. Dankzij de sterke
technische vaardigheden van onze ingenieurs en de uitgebreide
ervaring van onze projectmanagers is Balco een betrouwbare en sta-

biele partner. Als betrouwbare partner willen we de perfecte oplossing
voor elk specifiek project bieden. We kijken naar budget, gestelde
eisen en kwaliteit, maar nemen de esthetische wensen van de architect
zeer zeker mee in het totaalproces. Een kleine greep uit onze
geïntegreerde balkonsystemen assortiment: de lichtgewicht Balco
balkonplaat met verschillende hekwerk:

Ronde Spijlenhekwerk

Ronde Spijlenhekwerk met handregel

Platte Spijlenhekwerk

Platte Spijlenhekwerk met handregel

Glazen hekwerk met handregel

Glazen hekwerk zonder handregel
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HEKWERK
Naast de handregel is ook de invulling van het hekwerk van groot belang voor de uitstraling van het balkon. Ook hier biedt Balco veel variatie in
materiaal, kleur en patroon. Het hekwerk kan zowel aan de boven- als buitenzijde van het balkon gemonteerd worden.

Met opening

Zonder opening

Zonder verticale profielen

Opaalglas

Helder en opaalglas

Glas met decoratieve buizen

Composiet

Golfplaat

Golfplaat

Stalen spijlen

Strekmetaal

Geperforeerd plaatstaal

Transparant of gekleurd
gelaagd glas

Transparant of gekleurd
gelaagd glas

Transparant of gekleurd
gelaagd glas

Transparant of gekleurd
gelaagd glas

Beschikbaar in diverse
patronen

Aluminium spijlen

Verschillende uitvoeringen
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HANDREGELS &
VLOERAFWERKING
De keuse van de handregel is vanuit esthetisch oogpunt van groot belang voor het
uiterlijk van het balkon en het karakter van de gevel. Balco biedt ongekend veel keus
in vorm, materiaal en kleur:

Handregel van afgeronde

Handregel van platte

Rechte handregel

Houten handregel,
geolied eiken

stalen profiel

stalen profiel

Ook verkrijgbaar in andere houtsoorten

Halfronde handregel

Ronde handregel, 50 mm
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Platte handregel

Gegalvaniseerd staal

Ronde handregel
Gegalvaniseerd staal

Houten handregel

FSC-gecertificeerd hout, met stalen kern
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Voor de vloer van het balkon zijn functionaliteit en esthetiek de
factoren die de keus bepalen. Bij een open balkon moet de vloer
bestand zijn tegen de wisselende weersinvloeden maar bepaalt ook
de stijl van het balkon. Naast esthetische fraaie vloeren zijn de
verschillende vloertypes die Balco biedt speciaal ontworpen zodat de
kans op vocht- en onderhoudsproblemen minimaal is.

Beton
Met de grijs-witte kleur van het beton ontstaat een natuurlijk
balkon dat bovendien erg duurzaam is. Het kan naar specifieke
wensen van de klant worden gemaakt.

Composiet
Composiet heeft een zeer fraaie uitstraling én is onderhoudsvrij.
Veelal een belangrijke factor in de keuzebepaling waarmee een
stijlvol en duurzaam resultaat wordt bereikt. De composieten
vloer is verkrijgbaar in diverse kleuren.

Hout
Een levendige en duurzame vloer met optimaal comfort, dat
bereik je met hout. Het hout dat Balco gebruikt is
FSC-gecertificeerd en verkrijgbaar in diverse houtsoorten.
Door de vloer jaarlijks te behandelen met olie, is een optimale
uitstraling en levensduur gegarandeerd.
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BALKONBEGLAZING
Ideaal voor nieuwbouw, transformatie en renovatie: Balco balkonbeglazing.

Geluidsluwe buitenruimte
Door de explosieve groei in transformatieprojecten in de grote Nederlandse steden
wordt steeds vaker gebouwd op geluidgevoelige locaties. Een balkonbeglazing van
Balco is de ideale oplossing voor extra geluidsdemping (tot 20 dB).

Wooncomfort
Balco prefab balkons met balkonbeglazing geven het gebouw bij transformatie een
extra dimensie en bieden de bewoners een nieuwe beschermde ‘buitenruimte’. Een
glazen balkon vergroot het wooncomfort van de bewoners. Zeker in het geval van
renovatie wanneer er een nieuw en mogelijk groter balkon is geplaatst.
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PRIVACYSCHERMEN EN DAKEN
Privacy en bescherming tegen weer en wind: de redenen waarom er voor
privacyschermen gekozen worden. Er zijn vele variaties in materiaal en uitvoering
mogelijk. En staat de keus er niet bij? Dan creëren we die toch?!

Privacyscherm
Privacyschermen - prima toe toe te passen bij twee aan elkaar grenzende balkons,
wanneer er vooral sprake is van het creëren van privacy. Veelgebruikte materialen zijn
daarbij gelamineerd of gelaagd glas, waarbij de mogelijkheden ook weer eindeloos zijn.

Zijscherm
Wanneer niet allen privacy, maar ook geluid een rol spelen, óf wanneer het scherm als
bescherming dient tegen weer en wind, dan is het zijscherm een ideale oplossing. Het
zijscherm wordt namelijk over de volledige hoogte toegepast. Er zijn verschillende
vormen en materialen mogelijk, afhankelijk van het te bereiken doel.

Daken
Ideaal bij hoogbouw: wanneer je op de bovenste verdieping een balkon installeert, dan
kan het balkon desgewenst van een dak worden voorzien die de nodige bescherming
biedt.
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DRAAGCONSTRUCTIE EN MONTAGE
Bij de aanschaf van een balkon, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, is het van belang te kijken naar
de draagconstructie ervan. Het lage gewicht van de aluminium balkonsystemen van Balco biedt vooral
bij renovaties en transformaties een groot voordeel omdat het lagere eisen stelt aan de onderconstructie.
In alle gevallen is het ontwerp van de bevestiging afhankelijk van de structuur van de gevel en de
draagconstructie.
Balco heeft verschillende standaard draagconstructies voor haar balkonsystemen en zal altijd adviseren
welke oplossing de beste is voor het specifieke project. Wanneer een standaard oplossing geen uitkomst
biedt, creëert Balco een project specifieke oplossing. Dankzij onze jarenlange ervaring ontwikkelen wij
altijd een veilige oplossing die eenvoudig te monteren is, waardoor de installatietijd wordt verkort en de
overlast voor bewoners wordt geminimaliseerd.
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VISUALISATIE
Balco oplossingen maken het dagelijks leven beter en aangenamer. Daarom stellen
wij altijd de gebruikers centraal bij het ontwerpen van de balkons en vinden wij het
belangrijk klant en eindgebruiker te laten zien wat ze mogen verwachten.
Van alle projecten worden technische tekeningen gemaakt, maar Balco biedt meer:
de afdeling 3D-animaties creëert een fotorealistische weergave van het project
voorzien van het Balco systeem. Zowel van het resultaat aan de buitenzijde als aan de
binnenkant, waarbij het karakter en belangrijke stijlelementen van het gebouw worden
meegenomen.
De 3D-visualisaties zijn een waardevolle manier voor architect, bouwer én bewoner
om direct inzicht te krijgen in het eindresultaat. We visualiseren de gedachten van de
klant, zowel esthetisch als functioneel. Het is voor de architect direct zichtbaar of het
karakter van het gebouw ook wordt zoals hij het voor ogen had. Bovendien creëer je
met een reële visualisatie draagvlak bij de bewoners van het gebouw.
Op deze manier vervullen de adviseurs van Balco een spilfunctie tussen architect, klant
en bewoner en worden de ideeën getransformeerd tot een haalbare realisatie van de
balkonoplossing.

VI S U AL I S A T I E S | 19

20 | B I M

BIM
BIM
Building Information Modelling (BIM) wordt meer en meer toegepast in de bouw.
Steeds meer partijen binnen alle disciplines van de bouw werken er mee. Dus ook
Balco!
Een BIM-model is een digitale representatie van alle fysieke en functionele
kenmerken van een gebouw. Gedurende het gehele bouwproces kan alle relevante
informatie worden opgeslagen, gebruikt en beheerd in dit digitale 3D bouwmodel.
Het heeft een positief effect op de onderlinge samenwerking tussen de betrokken
partijen en op de voorbereiding, de uitvoering en het eindresultaat van een project.
Voordelen van BIM:
•

De informatie is continu beschikbaar en altijd actueel

•

Het verbetert de planning, het ontwerp en de constructie van een project

•

Het optimaliseert de onderlinge communicatie

•

Het vermindert faalkosten doordat in een vroeg stadium mogelijke
uitdagingen al in beeld gebracht worden en ondervangen kunnen worden

•

Het werken met een BIM-model is efficiënt en verhoogt de productiviteit

3D-catalogus
Balco heeft een digitale 3D-catalogus ontwikkeld waar alle producten uit het Balcoassortiment in 3D te vinden zijn. Zo kunnen deze eenvoudig worden toegepast en
aangepast in tekeningen en 3D-visualisaties.
De producten van Balco zijn beschikbaar als open Revit-bestand en kunnen
eenvoudig met behulp van ‘drag&drop’ in tekeningen worden toegepast. Door de
Balco elementen rechtstreeks te implementeren, kunnen de exacte afmetingen van
het balkon ontworpen worden.
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INNOVEREN
Innoveren is mooi en uitdagend. Het zorgt voor een continue
ontwikkeling en verbetering van onze producten. Door onze open en
nieuwsgierige benadering richting klanten weten we welke uitdagingen
en wensen er zijn in de markt. Daar gaan we vervolgens op een
innovatieve en creatieve manier mee aan de slag. We streven altijd
naar intelligente oplossingen voor elke uitdaging.
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Verbeteren en vernieuwen
Zo kijken onze engineers/ontwikkelafdeling hoe de bestaande
producten verbetert kunnen worden. Soms is de verbetering
nauwelijks zichtbaar, maar kan een klein detail veel betekenen
voor het geheel. Uiteraard ontwikkelt Balco ook compleet nieuwe
systemen, zowel voor algemeen gebruik als unieke project specifieke
concepten. Dat heeft geresulteerd in vele patenten voor oplossingen
die je alleen in de Balco balkons aantreft.

Wettelijke eisen en normen
Balco zorgt er niet alleen voor dat ideeën en wensen vertaald worden
tot producten, maar dat ze aan alle wettelijke eisen en normen
voldoen. De ingenieurs op de ontwerpafdeling zijn verantwoordelijk
voor elk detail en zijn op de hoogte van alle vereisten en voorschriften
die van toepassing zijn in de landen waar Balco actief is. Door
voortdurend de materialen, constructies en het eindresultaat in zijn
geheel te testen, wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Van concept tot realisatie
Balco kiest voor integraal ontwerpen en bouwen om tot een optimaal
eindresultaat te komen. Al in een vroeg stadium adviseert Balco
architect, klant en bouwer over de mogelijkheden die Balco kan
bieden. Samen komen we tot het ontwerp van de balkons en worden
materialen en kleuren bepaald.

Voorafgaand aan het definitieve ontwerp worden nauwkeurige
berekeningen gemaakt. Alle technische details moeten kloppen en
voldoen aan de eisen die aan de balkons en de constructie worden
gesteld. De eisen kunnen sterk variëren, afhankelijk van waar de
balkons worden geplaatst en de verschillende belastingsvormen die
kunnen optreden. De balkons zien er wellicht identiek uit maar elk
balkonontwerp is uniek. Daarom verzorgt Balco van elk compleet
balkon technische tekeningen waarin elk detail tot in de puntjes is
uitgewerkt, in 2D en 3D.
De 3D-visualisaties geven architect, bouwer én bewoner direct een
beeld van hoe de beoogde balkonoplossing er uit ziet op de bestaande
gevel. Op deze manier vervullen de adviseurs van Balco een
spilfunctie tussen architect, klant en bewoner en worden de ideeën
getransformeerd tot een haalbare realisatie van de balkonoplossing.
Na goedkeuring van de tekeningen wordt de productie voorbereid en
worden de elementen van de balkons geproduceerd.

Tijd om te monteren
Wanneer alle onderdelen gereed en geassembleerd zijn, kunnen ze
worden geleverd. Bij renovatie is het vaak zo dat de oude balkons en
balustrades al gedemonteerd zijn zodat ze geen belemmering vormen
bij het renovatie- of transformatieproces van het gebouw. Daarna
kunnen de Balco balkons gemonteerd worden door gespecialiseerde
installateurs onder begeleiding van een Balco installatiemanager. Na
installatie volgt de eindinspectie en is het bouwproces voltooid.

24 | B ALC O – K WAL IT E I T & STAB I LI TE I T

DUURZAAMHEID & KWALITEIT
Renovatie & transformatie
Met onze balkonsystemen bieden we maatwerk oplossingen voor nieuwbouw en renovatie.
Duurzaamheid staat hoog op de agenda en Balco springt daar met haar prefab balkonsystemen perfect op in. Zo zijn de Balco balkonoplossingen
uitermate geschikt in renovatieprojecten met NOM-eisen, onder andere bij portiekflats in combinatie met prefab gevelpanelen.

Balkonbeglazing & Vliesgevels
Het beglaasde balkon en de lucht erin fungeren als isolatielaag voor het gebouw. De lucht in het balkon wordt door de zon opgewarmd en wanneer
de deuren naar het gebouw toe worden geopend, kan deze warme lucht het appartement in waardoor de binnentemperatuur stijgt. Hiermee kunnen
de energiekosten tot wel 30% lager zijn.
Onze balkons en beglazingssystemen bieden een aantal interessante voordelen voor verduurzaming van hoogbouw en portiekwoningen:
•
•
•
•

Effectieve gevelisolatie, vermindert koudebruggen bij uitkragende balkon- en galerijvloeren
Beschermt gevelmaterialen met als gevolg lagere onderhoudskosten
Gevelelement met mogelijkheid om energie op te wekken door pv-panelen
Creëert draagvlak voor de renovatie bij de bewoners met een ‘serre’ of ‘wintertuin’ - meer wooncomfort en woongenot

Footprint friendly
Balco hecht veel belang aan het terugdringen van de ‘carbon footprint’. Niet alleen extern met haar producten, maar ook intern. Door een slim
werkklimaat toe te passen in onze eigen fabrieken, dragen we hieraan bij. We streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijk productieproces,
zowel in onze fabriek als op de bouwplaats. Het lichte gewicht van de aluminium constructies draagt eraan bij dat het transport ervan relatief weinig
uitstoot veroorzaakt.

CE-gecertificeerd
Alle Balco balkonsystemen en balkonbeglazing zijn CE-gecertificeerd volgens EN 1090-1. De certificering vond in 2013 plaats door Nordcert, een
onafhankelijke instantie die zich richt op fabrikanten van composiet-, staal- en aluminiumconstructies. Nordcert’s certificeringen geven ons het
recht om al onze producten te labelen met hun officieel toegewezen nummer, CE / 1505, en het gebruik van het CE-logo.
ISO gecertificeerd
Onze certificering volgens ISO 9001 houdt in dat onze producten en diensten een kwaliteitsborging hebben die voldoet aan de eisen die je als klant
kunt stellen. ISO 14001 betekent dat we op een milieuvriendelijke manier produceren.
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Balco is al 30 jaar de specialist op het gebied van balkonrenovaties in
Scandinavië en inmiddels de grootste producent van balkons in Europa.

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 aanspreekpunt voor
advies, verkoop en projectbegeleiding
in Nederland.

Dun & Brad Street maakt jaarlijks
een kredietbeoordeling van Zweedse
bedrijven. In de afgelopen tien jaar
heeft Balco AB de hoogste kredietrating bereikt - AAA.

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

Balco’s balkonhekwerk en balkonbeglazing werden in 2013 door Nordcert
CE-gecertificeerd volgens EN 10901. Nordcert is een onafhankelijke
organisatie voor CE-certificeringen
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.

Hoofdkantoor
Balco Balkonsystemen B.V.
Floridadreef 108
3565 AM Utrecht
Telefoon 030 307 8100
balco@balco.nl
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BALCO – UW VERTROUWDE,
VAKKUNDIGE EN STABIELE PARTNER

