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Een balkon heeft een speciaal plekje in ons hart. Een 
plek voor ontspanning, rust, gezelligheid of wat je maar 
wilt. 

Waarom zou je Balco kiezen?
Het beglazingssysteem van Balco biedt veel voordelen. 
Ons balkon doet niet alleen wonderen voor een saaie en 
verouderde woninggevel, het verhoogt ook de waarde 
van het appartement en het pand. Daarnaast gaan de 
energiekosten omlaag en worden balkondeuren en 
ramen beschermd, waardoor er in de toekomst minder 
onderhoud nodig is. 

Een Balco balkon
We willen dat u het hele jaar door zo goed mogelijk van 
uw balkon kunt genieten, dus zorgen we ervoor dat u 
de hulp en ondersteuning krijgt die nodig is tijdens het 
hele proces, van de eerste ideeën tot de eindinspectie. 
Gezien de hoge kwaliteit en onze uitgebreide ervaring in 
combinatie met een gezonde en solide economie zijn wij 
een betrouwbare en stabiele samenwerkingspartner. 

De doelstelling voor elk project is glashelder: 
Als klant moet u vaak en lang van uw unieke Balco 
balkon kunnen genieten.  
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Balco biedt verschillende mogelijkheden als het gaat om de 
uitvoering van balkonbeglazing. Ook al zien de balkons er 
ogenschijnlijk hetzelfde uit, elk balkon is uniek. De basis van ons 
werk is het voortdurend garanderen van de kwaliteit, tot in de 
kleinste details. De balustrade met borstwering en ramen is van 
doorslaggevend belang voor het functioneren van het balkon en 
hoe het aan de binnen- én de buitenkant wordt ervaren. 

Balustrades

Air -- beglazing met leuning
• Verlaagde borstwering zodat de ramen groter zijn
• Hoogte borstwering 800 mm 
• Hoogte leuning 1100 mm
• Keuze in uitvoering balustrade
• Mogelijkheid tot opdelen roeden in de borstwering
• Ventilatie - VentTec
• Afwatering - CleanLine 
• Kan worden gecombineerd met alle raamsystemen 

van Balco

Sight - beglazing zonder leuning  
• Hoogte borstwering 1100 mm 
• Keuze in uitvoering balustrade
• Mogelijkheid tot opdelen roeden in de borstwering
• Ventilatie - VentTec
• Afwatering - CleanLine
• Kan worden gecombineerd met alle raamsystemen 

van Balco
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Kamerhoge systemen
• Voor gebruik op de begane grond of met een 

balustrade ervoor
• Keuze in uitvoering balustrade
• Mogelijkheid tot opdelen roeden in de ramen
• Ventilatie - VentTec
• Afwatering - CleanLine
• Mogelijke raamuitvoeringen: Twin of TwinView
• Kan worden gecombineerd met verschillende 

raamsystemen van Balco

Vision
• Systeem zonder hoekstijlen
• Wordt geleverd met frameloos raam
• Creëert een ononderbroken glasoppervlak
• Keuze in uitvoering balustrade
• Mogelijkheid tot opdelen roeden in de borstwering
• Ventilatie - VentTec
• Wordt gecombineerd met Sight of Air

Space
• Stabiele kamerhoge schuiframen
• Reling voor de ramen
• Keuze in uitvoering balustrade
• Mogelijkheid tot opdelen roeden in de ramen
• Ventilatie - VentTec
• Afwatering - CleanLine
• Kan worden gecombineerd met verschillende 

raamsystemen van Balco
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Ramen

 Helemaal dicht

Gedeeltelijk geopend

 Volledig opzij

Helemaal open

Twin
Ons Twin raam biedt twee systemen voor maximale 
flexibiliteit en de mogelijkheid om het balkon helemaal 
te openen. Deze unieke ramen kunnen worden gebruikt 
als schuifraam, maar kunnen ook als een gewoon raam 
naar binnen toe worden geopend en zijdelings worden 
weggeschoven. Zo krijg je een open balkon dat ook weer 
kan worden afgesloten.

Min. breedte raam:  450 mm*
Max. breedte raam:  1100 mm*
Max. hoogte raam:  1800 mm*

Max. breedte element: 6500 mm*/unit
Max. hoogte element: 2800 mm*/unit

Glas in raam:  Float/gehard glas 4-5 mm

Geluidsreductie  ~21 dB
Energiebesparing  ~21 %**
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Helemaal open

Design 
Design is het meest stabiele en geruisloze profielvrije 
systeem op de markt. Het wekt de indruk van één 
grote glaswand, omdat ook de ramen zich in hetzelfde 
vlak bevinden als de borstwering. Het Design raam is 
eenvoudig met één hand te bedienen.

Min. breedte raam:  450 mm*
Max. breedte raam:  900 mm*
Max. hoogte raam: 1800 mm*

Max. breedte element: 5400 mm*/unit
Max. hoogte element: 2800 mm*/unit

Glas in raam: Gehard glas 6-8 mm

Geluidsreductie ~17 dB
Energiebesparing ~15 %**

 Helemaal dicht

*De afmeting wordt beïnvloed door geldende windbelastingen en landelijke bouwvoorschriften.

**De energiebesparing wisselt en wordt beïnvloed door de omgeving waarin het huis staat.
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TwinView
Met TwinView krijgt u het beste van twee werelden - de 
voordelen van zowel een open als van een glazen balkon. 
Een TwinView raam zorgt voor een grote lichtinval op het 
balkon. Omdat de buitenprofielen van het raam achter het 
glas verborgen zitten, lijkt het van buitenaf een uniform 
glasoppervlak. Met TwinView heeft Balco een nieuwe 
stap gezet in de milieu-inspanningen van het bedrijf door 
het aandeel aluminium met 12 procent te verminderen. 
Dankzij een nieuw design is TwinView, ondanks de dunnere 
profielen, net zo stabiel als zijn voorganger Twin. 
Wij helpen u graag met de kleurkeuze voor uw beglazing 
zodat deze past bij de gevel van het huis. 

TwinView is ook verkrijgbaar als kamerhoog raam. 
Het kamerhoge TwinView is een schuifraam voor 
appartementen met toegang tot een patio op de 
benedenverdieping.

Min. breedte raam:  450 mm*
Max. breedte raam:  1100 mm*
Max. hoogte raam: 1800 mm* 
Maximale hoogte kamerhoog raam: 2400 mm*

Max. breedte element: 5500 mm*/unit
Max. hoogte element: 2800 mm*/unit

Glas in raam:  Gehard glas 
4-6 mm

Geluidsreductie ~21 dB
Energiebesparing ~21 %**

* De afmeting wordt beïnvloed door geldende windbelastingen en landelijke 
bouwvoorschriften.

** De energiebesparing wisselt en wordt beïnvloed door de omgeving waarin het 
huis staat.

Balustrade : Air
Raam: TwinView
Glas borstwering:  Helder glas met uitwendige 

gemonteerde geperforeerde 
decorplaat RAL 8001.

Leuningen: Golf
Ventilatie: VentTec®
Afwatering: CleanLine®
RAL-kleur: RAL 7012

Afgebeeld:

TwinView, kamerhoog
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Borstweringen

Om de balkons en gevel extra expressief te maken, biedt 
Balco een royaal assortiment verschillende materialen 
voor de borstwering. Het is mogelijk om kleuren en 
materialen zoals glas te combineren met decoratieve 
profielen of glas met laminaat, zoals op de foto.

Het railprofiel bestaat uit een homogeen leidingprofiel 
voor een grotere stabiliteit. De middenroede sluit aan in 
het verticale profiel, wat de balustrade van de beglazing 
stabiel maakt. Alle bevestigingen worden afgedekt 
door een stelprofiel in kleur op de vloer. Glas en platen 
kunnen vanaf de binnenkant van het balkon worden 
vervangen om eventueel onderhoud te vereenvoudigen.

Balustrade : Sight
Raam: Twin®
Glas borstwering:  Gelaagd opaalglas aan de 

onderkant met opdelende 
roeden en helder glas aan de 
bovenkant.

Ventilatie: VentTec®
Afwatering: CleanLine®
Accessoires: Rolgordijn - Pg 2, ES934
 Tapijt - 0901 Steengrijs
RAL-kleur: RAL 7012

Afgebeeld:

De uitvoering van de borstwering op het balkon kan een groot 
verschil uitmaken wat betreft licht en transparantie. Met 
verschillende materialen en kleuren voor de borstwering kunt u 
kiezen voor een neutrale look of u kunt een volledig uniek ontwerp 
creëren voor uw balkonbeglazing. 



13



14

Leuningen

Alle leuningen van Balco zijn gemaakt van aluminium en 
kunnen geleverd worden in een RAL-kleur naar keuze. 
U kunt kiezen uit verschillende profielen. Bij de montage 
worden de profielen voorzien van een bijpassend 
eindkapje.

Balco's leuningen kunnen tot een lengte van 2800 mm 
zonder tussensteun gemonteerd worden.

BKS 5260 - Alfa
Breedte  100 mm
Hoogte 52 mm

BKS 5820 - Bravo
Breedte  100 mm
Hoogte 30 mm

BKS 5821 - Charlie
Breedte  150 mm
Hoogte 45 mm
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BKS 5851 - Delta
Breedte  150 mm
Hoogte 44,9 mm

BKS 18841- Echo
Breedte  100 mm
Hoogte 52,6 mm

PG25 - Foxtrot
Diameter  50 mm 
 70 mm

Golf
Breedte  50 mm
Hoogte 10 mm
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Opbouw van de vloermodule
ConFe bestaat uit een gegalvaniseerd, gepoedercoat 
stalen frame. Het frame is opgebouwd uit rechthoekige, 
holle stalen profielen die stabiliseren en voor een 
duurzame constructie zorgen. Bovenop het stalen frame 
is een 70 mm gewapende betonplaat bevestigd. 

Vloermodules

De vloermodule vormt de basis voor alle balkons en balkon-
systemen van Balco. ConFe staat voor “Concret Ferrum” wat 
beton en ijzer betekent. ConFe is de naam is van Balco’s eigen 
geproduceerde vloermodules.

De wapening is volledig ingekapseld en biedt zo de 
hoogst mogelijke corrosiebescherming. Bovendien 
fungeren luchtporiën als expansievaatjes waar het 
water mag bevriezen zonder dat het balkon beschadigd 
raakt.

ConFe - Vloermodule
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Onbehandeld Wit geschilderd

Onderkant van de module 
De onderkant van de vloermodule wordt onbehandeld of 
wit geschilderd geleverd.

Thermisch verzinkt Wit gelakt Grijs gelakt

Het stalen frame
Het stalen frame wordt standaard gegalvaniseerd geleverd. 
Een wit of grijs geschilderd stalen frame is een gebruikelijke optie.
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Bevestigingssystemen

Bevestiging met vierkolommenoplossing

Flexibel bevestigingssysteem

Balco past balkonprojecten aan de omstandigheden van uw huis 
aan. We hebben gekwalificeerde en ervaren constructie-ingenieurs 
die elk individueel balkonproject dimensioneren volgens de actuele 
normen en vereisten.

Veel van onze producten zijn gepatenteerd en onze 
bevestigingsconstructie is er daar een van. In de regel 
monteren we een pilaar langs de gevel waar we de 
balkons bevestigen. De kolom zit met een console 
vast aan de onderzijde van de buitenmuur of op 
een fundering in de grond, waar deze op zijn plaats 
wordt gehouden met behulp van de bevestiging in de 
fundering van het huis. Meestal worden de vloermodules 
gestabiliseerd met trekstangen. In een aantal gevallen, 
wanneer het niet mogelijk is om de belasting op het huis 
over te brengen, worden er kolommen aan de voorrand 
van het balkon gemonteerd. 

Bescherming van het beton
De beglazing van Balco wordt voor de betonplaat 
gemonteerd, waardoor het beton wordt beschermd 
tegen vocht en het oppervlak van het balkon schoon 
blijft. 

Flexibele bevestiging met steunkruis 
Balco gebruikt een uniek en gepatenteerd product, dat 
voor een flexibele bevestiging zorgt. Met behulp van ons 
steunkruis kunnen we alle beglazing aanpassen aan de 
exacte vloerhoogte met een speling van 
50 mm. Het bevestigingsprincipe vangt de bewegingen 
op die optreden als gevolg van bijvoorbeeld 
temperatuurveranderingen en vangt ook de mogelijke 
maatafwijkingen van het gebouw op. Bovendien zorgt 
het voor een efficiënte en veilige montage.

De bevestigingsmiddelen worden aangepast aan elk 
project en gegalvaniseerd geleverd.

Bevestiging met trekstangen
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Onderdelen van de bevestiging
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Wanden en dak

Minigevel
Een minigevel is een balkongevel met alleen een raam 
dat open kan. We plaatsen vaak minigevels wanneer het 
oorspronkelijke balkon in de gevel terugvalt. U opent 
hem met onze magneetsleutel die op het handvat van het 

raam kan worden gezet. Draai de handgreep omlaag en 
open het raam. Om te sluiten zet u de handgreep terug in 
de uitgangspositie en draait deze naar boven. Het raam 
wordt vergrendeld door de magneetsleutel te verwijderen.
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Tussenwanden
Het is gebruikelijk dat twee of meer balkons met 
elkaar verbonden zijn op een woning. Om de balkons 
te geluidsisolerende en scheiden, gebruiken we een 

Dak
De daken van Balco zijn geïsoleerd en brandwerend 
met brandweerstandsklasse REI30. Ze zijn voorzien van 
ventilatie-openingen die condensatie voorkomen en 
bijdragen aan een beter binnenklimaat op het balkon. Het 

dak wordt geleverd met een witte onderkant en een 
zwarte buitenkant. Dakafwatering en bescherming tegen 
van het dak schuivende sneeuw zijn verkrijgbaar als optie.

stijlvolle, energiezuinige, brandwerende tussenwand 
met brandklasse EI60. De constructie van de wand is 
geïsoleerd met steenwol en omgeven door plaatstaal.
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Afwatering - CleanLine
Afwatering is een belangrijk onderdeel bij een glazen 
balkon. Balco's CleanLine drainagesysteem zorgt voor 
een gecontroleerde waterafvoer en minimaliseert het 
risico dat de onderdruk die door wind wordt veroorzaakt 
water in het balkon dwingt. Regenwater wordt eerst 
opgevangen in het onderste profiel van de beglazing en 
wordt dan via horizontale kanalen naar de hoekstijlen 
geleid. Inwendige kanalen leiden het water vervolgens 
verdieping na verdieping naar beneden tot aan de 
onderkant van het laatste balkon. Voor het geval de 
ramen open zijn gelaten tijdens regen en wind, is er een 

extra afvoergoot geïntegreerd in het bodemprofiel van 
het balkongedeelte die ervoor zorgt dat het water van 
het balkon stroomt.

Door de pijltjes op de afbeelding hieronder te volgen, 
ziet u eenvoudig hoe ons CleanLine-systeem werkt. Het 
water loopt vanaf het glas van de ramen naar beneden in 
het onderste railprofiel en gaat verder via de hoek stijlen 
naar de grond, of naar het bestaande afvoersysteem van 
de woning.

Afvoeropeningen in het onderste railprofiel

Afvoergoot in bodemprofiel
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Ventilatie - VentTec
Goede ventilatie draagt bij aan een beter klimaat, zowel 
op het balkon als binnenshuis. Alle beglazingssystemen 
van Balco hebben ons gepatenteerde ventilatiesysteem 
– VentTec. Dit voorkomt drukverschillen aan de binnen- 
en buitenkant van het balkon, waardoor er vocht naar 
binnen zou kunnen dringen. De ontstane luchtstromen 
garanderen dat er voldoende lucht het appartement 
binnenkomt en verhinderen condens op de ramen van 
de beglazing.

Door de pijltjes op de afbeelding hieronder te volgen, 
ziet u hoe ons VentTec-systeem werkt. Er wordt langs 
het hele beglazingssysteem lucht naar binnen geleid.
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Klimaatgevel
De glazen balkons werken als een klimaatbeschermende 
schil voor het pand. Met een klimaatgevel wordt 
de complete gevel van de woning bedekt met onze 
glazen balkonsystemen. Het effect komt overeen 
met ongeveer 10-15 cm nieuwe isolatie. De beglazing 
helpt ook om de lucht te verwarmen voordat deze het 

Balustrade : Sight
Raam: Twin®
Glas borstwering:  Grijs gelaagd glas aan de 

onderkant met opdelende 
roeden en helder glas aan 
de bovenkant.

Ventilatie: VentTec®
Afwatering: CleanLine®
RAL-kleur: RAL 7015

Afgebeeld:

appartement bereikt, wat minder tocht over de vloer 
en lagere verwarmingskosten betekent. Onafhankelijke 
studies hebben aangetoond dat een klimaatgevel 
een energiebesparing tot 20 procent oplevert. De 
klimaatgevel elimineert ook de noodzaak van renovatie 
voor zowel balkon als gevel, ramen en deuren.



27



28

Galerijbeglazing - Access
Access is het unieke beglazingssysteem van Balco voor 
galerijen en entreebalkons. 

Regen, sneeuw en kou zijn een lastige combinatie 
voor open galerijen, omdat het veel werk kost om de 
gangpaden vuilvrij en antislip te houden. 

Door de galerijen te beglazen met ons Access 
systeem wordt een effectieve en brandveilige 
klimaatbescherming gevormd. Het systeem creëert 
ook een bufferzone die koele lucht opwarmt voordat 
deze de woningen bereikt, wat bijdraagt aan een 
lager energieverbruik en een hoger comfort voor u en 
uw buren. Access is voorzien van een automatische 
openingsfunctie, die wordt geactiveerd bij 
rookontwikkeling en brand.

Max afmetingen raam:  1800 mm x 1100 mm
Max afmetingen element:  2800 mm x 5400 mm* 

Glas in ramen:   4-5 mm floatglas of gehard 
helder glas

Geluidsreductie:  ~21 dB
Energiebesparing:  ~20%**

* De afmeting wordt beïnvloed door geldende windbelastingen en landelijke 
bouwvoorschriften.

** De energiebesparing wisselt en wordt beïnvloed door de omgeving waarin het huis 
staat.
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Handmatig activeren en resetten

Meenemer
Op het binnenste raam heeft Access een meenemer zitten, die de rest van 
de ramen meevoert, zodat de beglazing maximaal geopend kan worden. De 
meenemer is verbonden met een valgewicht dat naast het zijprofiel zit. Dit 
betekent dat het systeem geen elektriciteit nodig heeft om open te gaan.

Elektromagnetische houder
De elektromagnetische houder ontgrendelt de ramen wanneer de rookmelder 
de stroom onderbreekt of tijdens een systeemtest. De ramen gaan ook open 
bij stroomuitval.

Centrale eenheid
De elektromagneet en rookmelder van het Access-systeem zijn verbonden 
met de centrale eenheid van de galerij. In geval van alarm of storing 
onderbreekt de centrale de stroom naar de magneet en gaan alle ramen open. 
In de alarmmodus hoort u een signaal. Het systeem is zo geschakeld dat alle 
secties open gaan als een van de rookmelders wordt geactiveerd.

Voor systeemtesten:  Druk op de rode knop op de centrale eenheid.
Bij resetten:  Druk op de resetknop op de centrale eenheid. 

Na het resetten kan elke secties weer gesloten worden door het binnenste 
raam tegen de elektromagneet te schuiven.

Rookmelder
In geval van rookontwikkeling gaan de ramen van de beglazing automatisch 
open. Zo kunnen rook en warmte weg en ontstaat er een veilige vluchtroute 
over de galerij.
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Glazen hoek Vista®
Een hoek van glas geeft het balkon een prachtig 
panoramisch uitzicht en laat een maximum aan licht 
binnen via uw balkonbeglazing. Onze glazen hoek 
Vista heeft een gepatenteerd, uniek ontwerp dat 
kan worden gecombineerd met een aantal van de 
beglazingssystemen van Balco.  Ter bescherming tegen 
inkijk en zon helpen wij u graag met afscherming en 
alternatieve glaskeuzes. 

Balustrade : Air
Raam: TwinView
Glas borstwering:  Opaal glas aan de onderkant 

met opdelende spijlen en 
helder glas aan de bovenkant.

Leuningen: BKS 5260 - Alfa
Ventilatie: VentTec®

Afwatering: CleanLine®
Accessoires: Vista® glazen hoek
 Plisségordijnen - zwart
 Tapijt - 0901 Steengrijs
  Plafonds met 

inbouwverlichting.
RAL-kleur: RAL 7012

Afgebeeld:
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Zonwering

Rolgordijnen
Met een rolgordijn voor uw balkonbeglazing krijgt u een 
goede bescherming tegen zon, warmte en inkijk, maar 
het maakt het balkon direct ook gezelliger. Al onze 
beglazingssystemen zijn voorbereid voor rolgordijnen 
en uitgerust met geïntegreerde bevestigingen voor de 
rolgordijnafdekking.

U kunt kiezen uit een aantal verschillende 
stofkwaliteiten en kleuren. De stoffen die wij leveren zijn 
gemaakt van 100% PVC-vrij, acrylbehandeld polyester, 
zijn gemakkelijk in gebruik en altijd voorzien van een 
kindveilige kogelketting.

Natuurlijk houden we van licht en de heerlijke stralen van de zon. 
Maar soms willen we de mogelijkheid hebben tot afscherming, 
zowel tegen de zon als tegen nieuwsgierige voorbijgangers. Balco 
heeft zon- en inkijkbescherming die perfect past bij al onze 
beglazingssystemen.

Plisségordijnen
Met plisségordijnen in de ramen van de beglazing krijgt 
het geheel een design-look. Onze plisségordijnen 
hebben een tweerichtingsfunctie, wat betekent dat 
ze overal in het raam geplaatst kunnen worden. De 
geplooide vormgeving geeft het balkon een extra 
dimensie en in combinatie met onze gestroomlijnde en 
profielvrije systemen worden de plisségordijnen een 
mooi interieurdetail.

Onze plisségordijnen zijn gemaakt van duurzaam Öko-
Tex gecertificeerd polyester doek met een parelmoeren 
rug die licht weerkaatst en bijdraagt aan een koeler 
balkon. De plisségordijnen zijn bevestigd aan het 
frame van het raam met aluminium profielen in een 
bijpassende kleur. Er zijn geen loshangende draden, 
waardoor ze gemakkelijk en veilig in gebruik zijn. Als 
het materiaal gekreukt raakt, krijgt het gemakkelijk zijn 
vorm terug door de profielen van het plisségordijn bij 
elkaar te brengen. Plisségordijn 

Rolgordijn
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Elektrisch bediende zonweringen
Een zonwering geeft een stijlvolle indruk omdat deze in 
het balkonsysteem is geïntegreerd om zo min mogelijk 
op te vallen. Het creëert goede lichtomstandigheden 
en klimaat op het balkon, ongeacht weer en wind. 
We kunnen de hoogste kwaliteit uitvalschermen en 
verticale screens leveren, waardoor u naar buiten kunt 

kijken, terwijl daglicht binnenkomt. De zonweringen 
hebben een motor met zonne- en windautomatiek en 
afstandsbediening voor individuele instelling. De stof is 
van binnenuit doorzichtig, van buitenaf afdichtend.

Screen
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Lamellen, zicht van binnenuit

Inkijkbescherming - Lamellen
Lamellen zijn een mooi detail voor een beglazingsproject 
en het is een bescherming voor directe inkijk vanaf 
het balkon van de buren. De lamellen zijn gemaakt 
van aluminium en kunnen in elke RAL-kleur geleverd 
worden.

Balustrade : Air
Raam: TwinView
Glas borstwering:  Grijs gelaagd glas aan de onder-

kant met opdelende roeden en 
helder glas aan de bovenkant.

Leuningen: Bravo - BKS 5820
 Charlie - BKS 5821

Ventilatie: VentTec®
Afwatering: CleanLine®
Accessoires Tapijt - 0901 Steengrijs
Opties: Lamellen
RAL-kleur: RAL 7035 en RAL 8015

Afgebeeld:
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Verlichting

Plafond met ingebouwde LED-verlichting
Wij kunnen een mooi en slim plafond met ingebouwde 
LED- verlichting leveren voor uw balkon. Rockfon 
Blanka X-edge - draagt bij aan een licht en comfortabel 
binnenklimaat. Het plafond zorgt dat gesprekken 
beter verstaanbaar zijn en dat het akoestisch niveau 
op het balkon omlaag gaat. De plafondtegels hebben 
een solide, glad, wit oppervlak dat zorgt voor een hoge 
lichtreflectie en lichtverstrooiing. 

• 87% lichtreflectie
• > 99% lichtdiffusie.
 
Het antistatisch resistente oppervlak heeft een lange 
levensduur en is gemakkelijk schoon te maken.
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LED-slingers
Al onze glazen balkons kunnen worden voorzien van 
LED-slingers, die in het bovenste gedeelte van de 
balustrade worden geplaatst. De verlichting is dimbaar 
en zorgt voor een aangenaam en decoratief licht.
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Deuren
Voor degenen die op begane grond wonen, is er 
de mogelijkheid om een loopdeur naar het glazen 
balkon te installeren. Een handig alternatief als u een 
gemeenschappelijke tuin of tuin naast het balkon hebt.

Balustrade : Air
Raam: Twin®
Glas borstwering:  Helder glas met 

decoratieve reling ervoor
Leuningen: Alfa - BKS 5260

Ventilatie: VentTec®
Afwatering: CleanLine®
Opties: Loopdeur
RAL-kleuren: RAL 9010 en RAL 6013

Afgebeeld:
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Magneetslot
Gewoonlijk zijn sloten vereist in schuiframen op 
een balkon. Daarom geeft Balco iedereen die onze 
beglazing installeert de mogelijkheid om sloten 
voor het balkonsysteem te bestellen. Wanneer het 
balkonsysteem wordt geleverd met magnetische 
sloten, zitten deze op de buitenste raamprofielen. Er 
wordt een set magneetsleutels meegeleverd met de 
balkonbeglazing. 

1. Plaats de magneet in de met “B“ gemarkeerde zone.

3. Als u het raam weer wilt vergrendelen, trekt u het terug naar 
de uitgangspositie. Let op! Het raam wordt pas vergrendeld 
wanneer u de magneetsleutel wegneemt.

2. Het raam wordt automatisch ontgrendeld als de magneet 
vastzit op de gemarkeerde zone.

Het slot werkt wanneer u de magneetsleutel op de 
daarvoor bestemde plaats zet. De magneet ontgrendelt 
de ramen, zodat ze verschoven kunnen worden. Denk 
eraan dat de ramen pas worden vergrendeld op het 
moment dat u de magneetsleutel uit het magneetslot 
neemt en de ramen naar de gesloten stand schuift.
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Vloerbedekking
Voor alle glazen balkons van Balco kunt u tapijt kiezen. 
Het tapijt is aangepast aan de buitenomgeving en is 
zowel duurzaam als gemakkelijk schoon te maken. De 
vloerbedekking is zacht om op te lopen en geeft een 
huiselijke uitstraling.
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Bloembakken
Een bloembak is een mooi accessoire op een glazen 
balkon. Balco helpt u graag met één of meerdere 
bloembakken, aangepast en bestemd voor onze 
beglazingssystemen. We zorgen dat ze bij het balkon 
passen en helpen met plaatsing. 

Onze bloembakken zijn afneembaar en kunnen zowel 
aan de buiten- als binnenkant van het balkon geplaatst 
worden. Wij adviseren een binnenpot voor onze 
bloembakken zodat u de planten er makkelijker in en uit 
kunt nemen, maar ook om te voorkomen dat er grond en 
water uit de bloembak loopt.
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Vlaggenstokhouder
Wie Balco beglazing installeert krijgt ook de 
mogelijkheid om de vlag te "hijsen" op speciale 
feestdagen. Bij ons kunt u een aan de kleur aangepaste 
vlaggensteun voor de beglazing bestellen.
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Kwaliteitsbewijs voor betrouwbaarheid

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
BALCO AB

556299-4482 | 2021-12-07

Het mondiaal werkzame bedrijf Dun & Bradstreet 
voert jaarlijks een kredietbeoordeling van Zweedse 
bedrijven uit. De afgelopen tien jaar is ons de hoogste 
kredietwaardigheid toegekend – AAA.

Balco is sinds 2013 gecertificeerd volgens EN 1090-1 
door Nordcert. De EU heeft Nordcert goedgekeurd 
als aangemelde instantie voor de CE/1505-markering 
volgens de bouwproductenverordening. Balco geeft 
een prestatieverklaring en CE-markering af in overeen-
stemming met de EU-bouwproductenverordening.

Onze ISO 9001 certificering houdt in dat u een product/
dienst met kwaliteitsgarantie koopt, en voldoet aan 
de eisen die u als klant kunt stellen. ISO 14001 is het 
milieuzorgsysteem dat ervoor zorgt dat tijdens de 
productie rekening met het milieu wordt gehouden.

UC GOLD geeft aan dat BALCO AB een veilige en solide 
partner is om zaken mee te doen. De kredietbeoordeling 
is gebaseerd op UC Risk Company, het veiligste model 
op de markt voor kredietbeoordeling. Het zegel wordt 
uitgegeven door UC AB.
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Dit symbool geeft aan dat de oplossing een uniek Balco-
product is. We beschikken over zo'n veertig patenten 
met betrekking tot onderdelen die het totaal zoveel 
beter maken.
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LBalco — de grootste op het gebied van balkons

Balco levert sinds 1987 innovatieve balkonoplossingen onder eigen merk en is sinds 2017 
een beursgenoteerd bedrijf. Wij controleren de volledige keten van productontwikkeling tot 
productie in onze twee eigen fabrieken. De doelstelling voor elk project is glashelder:  
Als klant moet u vaak – en lang – van uw unieke Balco balkon kunnen genieten. 

www.balco.nl


