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Parvekkeella on erityinen paikka sydämessämme. Se 
sopii rentoutumiseen, palautumiseen, yhdessäoloon tai 
mihin vain haluatkin. 

Miksi valita Balco?
Balcon lasitusjärjestelmillä on useita etuja. 
Sen lisäksi, että parveke tekee ihmeitä talon tylsälle 
ja kuluneelle julkisivulle, se kasvattaa asunnon ja 
kiinteistön arvoa. Lisäksi energiakustannukset 
pienenevät ja parvekkeen ovi sekä ikkunat suojataan, 
mikä vähentää tulevaa kunnossapitoa. 

Balco-parveke
Haluamme, että voit hyödyntää parvekettasi 
parhaalla mahdollisella tavalla ympäri vuoden. 
Siksi varmistamme, että saat tarvitsemasi avun ja 
tuen koko parvekeprosessin ajan ensimmäisistä 
ideoista lopputarkastukseen. Korkea laatu ja pitkä 
kokemus yhdistettynä terveeseen ja tasapainoiseen 
talouteen tekevät meistä turvallisen ja vakaan 
yhteistyökumppanin. 

Jokaisen projektin tavoite on lasinkirkas: 
Asiakkaana sinun tulee pystyä nauttimaan 
ainutlaatuisesta Balco-parvekkeestasi usein ja pitkään.  
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Balco tarjoaa useita vaihtoehtoja parvekelasitusten suunnitteluun. 
Vaikka parvekkeet näyttäisivät samanlaisilta, jokainen parveke 
on ainutlaatuinen. Keskeinen osa työtämme on varmistaa aina 
jokaisen yksityiskohdan laatu. Etuseinät kaiteineen ja laseineen 
vaikuttavat ratkaisevasti parvekkeen toimivuuteen ja siihen, 
miten parveke koetaan sekä ulko- että sisäpuolelta. 

Etuseinät

Air -- lasitus lisäkaiteilla
• Upotettu umpikaide suuremmille laseille
• Umpikaiteen korkeus 800 mm 
• Kaiteen korkeus 1100 mm
• Valinnainen umpikaiderakenne
• Mahdollisuus jakavaan puitteeseen umpikaiteessa
• Ilmanvaihto - VentTec
• Vedenpoisto – CleanLine 
• Voidaan yhdistää Balcon kaikkiin 

lasitusjärjestelmiin

Sight-- lasitus ilman lisäkaidetta  
• Umpikaiteen korkeus 1100 mm 
• Valinnainen etuseinärakenne
• Mahdollisuus jakavaan puitteeseen umpikaiteessa
• Ilmanvaihto - VentTec
• Vedenpoisto – CleanLine
• Voidaan yhdistää Balcon kaikkiin 

lasitusjärjestelmiin



7

Kerroskorkuiset järjestelmät
• Käytetään pohjakerroksessa tai kaiteella edessä
• Valinnainen etuseinärakenne
• Mahdollisuus jakaviin puitteisiin laseissa
• Ilmanvaihto - VentTec
• Vedenpoisto – CleanLine
• Lasivaihtoehdot: Twin tai TwinView
• Voidaan yhdistää useisiin Balcon 

lasitusjärjestelmiin

Vision
• Järjestelmä ilman kulmatolppia
• Kehyksettömät lasitukset
• Luo katkeamattoman lasipinnan
• Valinnainen umpikaiderakenne
• Mahdollisuus jakavaan puitteeseen umpikaiteessa
• Ilmanvaihto - VentTec
• Yhdistetään Sightiin tai Airiin

Space
• Vakaat kerroksen korkuiset liukulasit
• Kaide lasien edessä
• Valinnainen etuseinärakenne
• Mahdollisuus jakaviin puitteisiin laseissa
• Ilmanvaihto - VentTec
• Vedenpoisto – CleanLine
• Voidaan yhdistää useisiin Balcon 

lasitusjärjestelmiin



8

Lasitukset

 Täysin suljettu

Osittain auki

 Täysin sivulla

Täysin auki

Twin
Twin-lasituksella saat kaksi järjestelmää yhdessä. 
Se tarjoaa hyvän ja helpon käytettävyyden 
sekä mahdollisuuden avata parveke kokonaan. 
Ainutlaatuinen lasi voidaan avata kuin tavallinen 
liukulasi tai kääntää sisään kääntölasin tavoin. Saat 
avoparvekkeen, joka voidaan sulkea.

Lasin vähimmäisleveys:  450 mm*
Lasin enimmäisleveys:  1100 mm*
Lasin enimmäiskorkeus: 1800 mm*

Osion enimmäisleveys: 6500 mm* / yksikkö
Osion enimmäiskorkeus: 2800 mm* /yksikkö

Luukun lasi:  Floatlasi / karkaistu 
lasi 4-5 mm

Äänenvaimennus ~21 dB
Energiansäästö ~21 %**
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Täysin auki

Design 
Design on markkinoiden vakain ja hiljaisin kehyksetön 
lasitusjärjestelmä. Se luo vaikutelman yhtenäisestä 
pinnasta, sillä lasitukset ja umpikaide ovat samassa 
linjassa. Design-laseja käytetään helposti yhdellä 
kädellä.

Lasin vähimmäisleveys:  450 mm*
Lasin enimmäisleveys:  900 mm*
Lasin enimmäiskorkeus: 1800 mm*

Osion enimmäisleveys: 5400 mm* /yksikkö
Osion enimmäiskorkeus: 2800 mm* /yksikkö

Luukun lasi: Karkaistu lasi 6–8 mm

Äänenvaimennus ~17 dB
Energiansäästö ~15 %**

 Täysin suljettu

*Mittoihin vaikuttavat tuulikuormat ja kansalliset rakennusmääräykset.

**Energiansäästö vaihtelee ja siihen vaikuttaa ympäristö, jossa talo sijaitsee.



10

TwinView
TwinView sopii niille, jotka haluavat kaksi järjestelmää 
yhdessä - sekä avoparvekkeen että lasitetun parvekkeen 
edut. TwinView-lasitus tuo runsaasti valoa parvekkeelle. 
Koska luukun ulommat profiilit on piilotettu lasin taakse, 
luodaan ulkopuolelta katsottuna yhtenäinen lasipinta. 
TwinView’lla Balco on ottanut uuden askeleen yrityksen 
ympäristötyössä vähentämällä alumiinin osuutta 12 
prosenttia. Uuden rakenteen ansiosta TwinView on 
ohuemmista profiileistaan huolimatta yhtä vakaa kuin 
edeltäjänsä Twin. 
Autamme mielellämme lasituksesi värivalinnassa niin, että 
se vastaa talosi julkisivua. 

TwinView on saatavana myös koko kerroksen korkuisina 
laseina. Kerroskorkuinen TwinView on liukulasi 
huoneistoihin, joista pääsee alemman kerroksen patiolle.

Lasin vähimmäisleveys:  450 mm*
Lasin enimmäisleveys:  1100 mm*
Lasin enimmäiskorkeus: 1800 mm* 
Enimmäiskorkeus,  
kerroksen korkuinen lasi: 2400 mm*

Osion enimmäisleveys: 5500 mm* /yksikkö
Osion enimmäiskorkeus: 2800 mm* /yksikkö

Luukun lasi: Karkaistu lasi 4–6 mm

Äänenvaimennus ~21 dB
Energiansäästö ~21 %**

*Mittoihin vaikuttavat tuulikuormat ja kansalliset rakennusmääräykset.

**Energiansäästö vaihtelee ja siihen vaikuttaa ympäristö, jossa talo sijaitsee.

Kaide:   Air
Lasitus:   TwinView
Kaidelasi:    Kirkas lasi, jossa pinta-

asennettava rei'itetty 
verhoilulevy RAL 8001.

Lisäkaide:_  Golf
Ilmanvaihto:  VentTec®
Vedenpoisto:  CleanLine®
RAL-väri:   RAL 7012

Kuvassa:

TwinView, kerroksen korkuinen
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Lasitusjärjestelmät

Ilmeikkäiden parvekkeiden ja talon julkisivun luomiseksi 
Balco tarjoaa laajan valikoiman kaidemateriaaleja. 
Värejä ja materiaaleja, kuten lasia, on mahdollista 
sekoittaa koristeprofiileihin tai sekoittaa lasia ja 
laminaattia, kuten kuvassa.

Kiskoprofiili koostuu yhtenäisestä putkiprofiilista 
tukevuuden lisäämiseksi. Keskipuite kulkee 
pystyprofiilin sisälle, mikä tekee lasituksen etuseinästä 
lujarakenteisen. Kaikkia kiinnityksiä peittää 
lattiatasossa yhteensointuvan värinen säätöprofiili. 
Huollon helpottamiseksi lasit ja levymateriaalit voidaan 
vaihtaa parvekkeen sisäpuolelta.

Kaide: Sight
Lasitus: Twin®
Kaidelasi:  Laminaatti ja opalisoitu lasi, 

jakavat puitteet alareunassa 
ja kirkas lasi yläosassa.

Ilmanvaihto: VentTec®
Vedenpoisto: CleanLine®
Lisävarusteet: Rullakaihdin - Pg 2, ES934
 Matto - 0901 Kivenharmaa
RAL-väri: RAL 7012

Kuvassa:

Parvekkeen kaiteen mallilla on tärkeä merkitys valon sisäänpääsyn 
ja näkyvyyden kannalta. Erilaisilla kaidemateriaaleilla ja väreillä 
voit valita neutraalin ilmeen tai vaihtoehtoisesti luoda täysin 
ainutlaatuisen ilmeen parvekelasituksellesi. 
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Lisäkaiteet

Balcon kaikki kaiteet on valmistettu alumiinista, ja ne 
voidaan maalata halutulla RAL-värillä. Voit valita useista 
eri profiileista. Profiileihin lisätään asennettaessa 
yhteensopiva päätyosa.

Balcon kaiteet voidaan asentaa jopa 2800 mm 
pituuksilla ilman välitukia.

BKS 5260 – Alfa
Leveys  100 mm
Korkeus 52 mm

BKS 5820 – Bravo
Leveys  100 mm
Korkeus 30 mm

BKS 5821 – Charlie
Leveys  150 mm
Korkeus 45 mm
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BKS 5851 – Delta
Leveys  150 mm
Korkeus 44,9 mm

BKS 18841 - Echo
Leveys  100 mm
Korkeus 52,6 mm

PG25 – Foxtrot
Halkaisija  50 mm 
 70 mm

Golf
Leveys  50 mm
Korkeus 10 mm
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Parvekelaatan rakenne
ConFe koostuu sinkitystä, jauhemaalatusta 
teräsrungosta. Runko on varustettu suorakulmaisilla, 
ontoilla teräsprofiileilla, jotka vakauttavat ja tekevät 
rakenteesta kestävän. Teräsrungon päälle kiinnitetään 
70 mm:n teräsbetonilaatta. 

Laatat

Parvekelaatta on kaikkien Balcon parvekkeiden ja 
parvekejärjestelmien perusta. ConFe on lyhenne sanoista 
”Concret Ferrum” ja tarkoittaa betonia ja terästä, joka on 
Balcon oman tehdasvalmisteisen parvekelaatan nimi.

Raudoitukset on täysin suojassa parhaan mahdollisen 
korroosiosuojauksen varmistamiseksi. Lisäksi 
ilmahuokoset toimivat paisuntasäiliöinä, joissa vesi voi 
jäätyä parveketta vaurioittamatta.

ConFe - Parvekelaatta
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Käsittelemätön Valkoiseksi maalattu

Laatan alapuoli 
Parvekelaatan alapuoli toimitetaan käsittelemättömänä 
tai valkoiseksi maalattuna.

Kuumasinkitty Valkoiseksi maalattu Harmaaksi maalattu

Teräsrunko
Teräsrunko toimitetaan vakiona sinkittynä. 
Valkoiseksi tai harmaaksi maalattu teräsrunko ovat yleisiä lisävarusteita.
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Kiinnitykset

Kiinnitys nelipilariratkaisulla

Tolerantti kiinnitys

Balco mukauttaa parvekeprojektit talosi edellytysten mukaisesti. 
Balcon asiantuntevat ja kokeneet laskenta- insinöörit mitoittavat 
kunkin parvekeprojektin voimassa olevien standardien ja 
vaatimusten mukaisesti.

Monet tuotteistamme ovat patentoituja ja 
kiinnitysrakenteemme on yksi niistä. Kiinnitämme 
yleensä talon julkisivuun pilarin, johon kiinnitämme 
parvekkeet. Pilari kiinnitetään perusmuurissa olevaan 
kannattimeen tai maassa olevaan perustukseen. Talon 
palkistoissa olevat kiinnitykset pitävät pilarin paikallaan. 
Yleensä parvekelaatat tuetaan vetotangoilla. Harvoissa 
tapauksissa jos kuormaa ei voi kohdistaa taloon, 
parvekkeen etureunaan voidaan asentaa pilari. 

Betonin suojaus
Balcon lasitukset kiinnitetään betonilaatan etupuolelle, 
tämän ansiosta parvekkeen käyttöpinta-ala kasvaa ja 
lasitus suojaa betonia kosteudelta. 

Toleranssi kiinnityksessä ristikolla
Balco käyttää ainutlaatuista ja patentoitua tuotetta, 
joka mahdollistaa säädettävän kiinnityksen. 
Ristikkomme avulla kaikki lasitukset voidaan 
mukauttaa tarkasti kerroskorkeuden mukaan 50 mm:n 
säätövaralla. Kiinnitysperiaate kestää esimerkiksi 
lämpötilamuutoksista johtuvat liikkeet, ja sallii myös 
rakennuksen mahdolliset mittapoikkeamat. Lisäksi se 
mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen asennuksen.

Kiinnitykset mukautetaan kunkin projektin mukaan ja 
toimitetaan sinkittyinä.

Kiinnitys vetotangoilla
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Kiinnityksen osat
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Seinät ja katto

Kapea pääty
Kapea pääty on kapeampi päätyseinä, jossa on vain yksi 
avattava lasi. Asennamme kapeita päätyjä usein silloin, 
kun alkuperäinen parveke sisäänvedetty julkisivuun. 
Pääty avataan magneettiavaimellamme, joka on 

sijoitettu päädyn kahvaan. Lasi avataan kääntämällä 
kahvaa alaspäin. Lasin sulkemiseksi kahva viedään 
takaisin lähtöasentoon ja kahva käännetään ylös. Lasi 
lukittuu, kun magneettiavain poistetaan kahvasta.
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Väliseinät
On yleistä, että talon julkisivussa kaksi tai useampia 
parvekkeita on kytketty toisiinsa. Parvekkeiden 
erottamiseksi käytämme tyylikästä, energiatehokasta 

Katto
Balcon katot ovat eristettyjä ja paloturvallisia 
paloluokituksella REI30. Ne on varustettu ilmanvaihdolla, 
joka ehkäisee kosteuden tiivistymistä ja antaa paremman 

ilmanlaadun parvekkeelle. Katon alapuoli on valkoinen 
ja ulkopuoli musta. Kattoon on saatavana lisävarusteena 
vedenpoistojärjestelmä ja lumiesteet.

ja paloturvallista väliseinää, jonka paloluokitus on 
EI60. Seinärakenne on kivivillaeristetty ja sitä ympäröi 
teräslevy.
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Vedenpoisto – CleanLine
Vedenpoisto on tärkeä toiminto lasitetussa 
parvekkeessa. Balcon CleanLine-
vedenpoistojärjestelmä varmistaa veden hallitun 
valumisen ja minimoi riskin, että tuuli ja sitä seuraava 
alipaine ajavat vettä parvekkeelle. Sadevesi kerätään 
lasin alimmaiseen kiskoprofiiliin ja johdetaan 
vaakasuorien kanavien kautta kulmatolppiin. Tämän 
jälkeen sisäiset kanavat johtavat veden kerros 
kerrokselta alimman parvekkeen alareunaan. Jos 
lasit on jostain syystä jätetty auki sateella tai tuulella, 

parvekeosion pohjaprofiiliin on integroitu ylimääräinen 
tyhjennyskouru, joka varmistaa veden virtaamisen pois 
parvekkeelta.

Seuraamalla alla olevan kuvan nuolia näet, miten 
Balcon CleanLine-järjestelmä toimii. Vesi johdetaan 
laseista alas alimpaan kiskoprofiiliin ja edelleen 
kulmatolppien kautta maahan tai talon olemassa 
olevaan viemärijärjestelmään.

Vedenpoistoreikä alimmassa kiskoprofiilissa

Vedenpoistokouru pohjaprofiilissa
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Ilmanvaihto - VentTec
Hyvä ilmanvaihto auttaa luomaan paremman 
ilmanlaadun niin parvekkeella kuin sisällä huoneistossa. 
Kaikki Balcon lasitusjärjestelmät on varustettu 
patentoidulla VentTec-ilmanvaihtojärjestelmällämme. 
Se estää mahdollisesti kosteutta aiheuttavat paine-erot 
parvekkeen sisä- ja ulkopuolella. Järjestelmän luomat 
ilmavirtaukset varmistavat ilman johtamisen asuntoon 
ja ehkäisevät kosteuden tiivistymistä parvekelasien 
pinnoilla.

Seuraamalla alla olevan kuvan nuolia näet, miten 
VentTec-järjestelmämme toimii. Ilma johdetaan sisään 
koko lasitusjärjestelmän pituudelta.
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Sääseinämä
Lasitetut parvekkeet toimivat kiinteistöä ilmastolta 
suojaavana kuorena. Sääseinämä peittää koko talon 
julkisivun lasitetuilla parvekejärjestelmällämme. 
Vaikutus vastaa noin 10-15 cm uutta eristystä. Lasitukset 
auttavat myös lämmittämään ilmaa, ennen kuin se 
saavuttaa huoneiston, tämä pienentää vetoa ja alentaa 

Kaide:   Sight
Lasitus:   Twin®
Kaidelasi:    Alareunassa harmaa 

lamellilasi, jossa jakavat 
puitteet ja kirkas lasi 
yläosassa.

Ilmanvaihto:  VentTec®
Vedenpoisto:  CleanLine®
RAL-väri:   RAL 7015

Kuvassa:

lämmityskustannuksia. Riippumattomat tutkimukset 
ovat osoittaneet, että sääseinämä säästää energiaa 
jopa 20 prosenttia. Sääseinämä poistaa myös sekä 
parvekkeiden että julkisivujen, ikkunoiden ja ovien 
remonttitarpeen.
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Luhtikäytävälasitus - Access
Access on Balcon lasitusjärjestelmä luhtikäytäville ja 
sisääntuloparvekkeille. 

Sade, lumi ja pakkanen ovat haastava yhdistelmä 
avoimille luhtikäytäville, koska käytävien likaantuminen 
ja liukkauden estäminen vaativat paljon työtä. 

Lasittamalla luhtikäytävät Access-järjestelmällämme 
saat tehokkaan ja paloturvallisen suojan käytävälle. 
Järjestelmä tarjoaa lisäksi vaipan, joka lämmittää 
kylmää ilmaa ennen sen kulkeutumista huoneistoihin, 
mikä vähentää energiankulutusta ja lisää asukkaiden 
mukavuutta. Access on varustettu automaattisella 
avaustoiminnolla, joka aktivoituu savunmuodostuksen 
tai tulipalon yhteydessä.

Lasin enimmäiskoko:  1800 mm x 1100 mm
Osion enimmäiskoko:  2800 mm x 5400 mm* 

Luukkujen lasi:   4-5 mm floatlasi tai 
karkaistu kirkas lasi

Äänenvaimennus:  ~21 dB
Energiansäästö:  ~20 %**

*Mittoihin vaikuttavat tuulikuormat ja kansalliset rakennusmääräykset.

**Energiansäästö vaihtelee ja siihen vaikuttaa ympäristö, jossa talo sijaitsee.
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Manuaalinen aktivointi ja palautus

Sieppari
Kulkujärjestelmän sisimmässä luukussa oleva sieppari kuljettaa mukanaan muut 
lasit niin, että lasitus voidaan avata ääriasentoon. Sieppari on kytketty sivuprofiilin 
vieressä olevaan pudotuspainoon. Tämän ansiosta järjestelmän avaamiseen ei 
tarvita sähköä.

Sähkömagneettinen pidike
Sähkömagneettinen pidike vapauttaa lasit, kun savunilmaisin katkaisee virran 
tai järjestelmätestin aikana. Lasit avataan myös sähkökatkoksen sattuessa.

Keskusyksikkö
Kulkujärjestelmän sähkömagneetti ja palovaroitin on kytketty luhtikäytävän 
keskusyksikköön. Hälytys- ja vikatilanteissa keskusyksikkö katkaisee 
magneetin virran ja kaikki lasit avataan. Hälytystilassa kuuluu äänimerkki. 
Järjestelmä on kytketty niin, että kaikki osiot avataan, jos jokin 
savunilmaisimista aktivoituu.

Järjestelmätestit:  Paina keskusyksikön punaista painiketta.
Palautus:  Paina keskusyksikön palautuspainiketta. 

Palautuksen jälkeen jokainen osio voidaan sulkea uudelleen työntämällä sisin 
lasi kohti sähkömagneettia.

Savunilmaisin
Savunmuodostuksessa lasitus aukeaa automaattisesti, jolloin saadaan 
mahdollinen poistumistie ja raitista ilmaa pääsee sisään.
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Lasikulma Vista®
Lasikulma antaa parvekkeelle upean 
panoraamanäkymän ja päästää parvekkeelle 
mahdollisimman paljon valoa. Vista-lasikulmamme 
patentoitu ja ainutlaatuinen muotoilu voidaan yhdistää 
Balcon useisiin eri lasitusjärjestelmiin.  Autamme 
mielellämme suojauksissa ja vaihtoehtoisissa 
lasivalinnoissa näkö- ja aurinkosuojausta varten. 

Kaide:   Air
Lasitus:   TwinView
Kaidelasi:    Alareunassa opalisoitu lasi, 

jossa jakavat puitteet ja 
kirkas lasi yläosassa.

Lisäkaide:  BKS 5260 – Alfa
Ilmanvaihto:  VentTec®

Vedenpoisto:  CleanLine®
Lisävarusteet:  Vista®-lasikulma
   Pliseekaihdin - musta
   Matto - 0901 Kivenharmaa
    Sisäkatto upotetulla 

valaistuksella.
RAL-väri:   RAL 7012

Kuvassa:
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Aurinkosuoja

Rullakaihtimet
Asentamalla rullakaihtimet parvekelaseihisi saat hyvän 
suojan auringolta ja kuumuudelta sekä uteliaitten kat-
seilta, ja teet samalla parvekkeesta viihtyisän jokaiseen 
tilanteeseen. Kaikissa lasitusjärjestelmissämme on val-
mius rullakaihtimille ja niissä on integroidut kiinnikkeet 
rullakaihtimen suojakotelolle.

Voit valita on useista eri kangaslaaduista ja väreistä. 
Toimittamamme kankaat on valmistettu 100 % 
PVC-vapaasta akryylikäsitellystä polyesteristä. 
Rullakaihtimemme ovat helppokäyttöisiä ja varustettu 
aina lapsiturvallisella kuulaketjulla.

Rakastamme valoa ja auringon ihania säteitä. Joskus haluamme 
kuitenkin mahdollisuuden suojautua sekä auringolta että 
uteliailta ohikulkijoilta. Balcolta saat on aurinko- ja näkösuojat, 
joka sopivat hyvin kaikkiin lasitusjärjestelmiimme.

Pliseekaihtimet
Lasituksen pliseekaihtimilla luodaan tyylikäs 
kokonaisuus. Pliseekaihtimissamme on 
kaksisuuntainen toiminto, mikä tarkoittaa, että ne 
voidaan sijoittaa mihin tahansa luukussa. Laskostettu 
kangas elävöittää parveketta ja luo yhdessä 
kevytlinjaisten ja kehyksettömien järjestelmiemme 
kanssa upean sisustusyksityiskohdan.

Pliseekaihtimemme on valmistettu kulutusta kestävästä 
Oeko-Tex-sertifioidusta polyesterikankaasta, jonka 
helmiäiskäsitelty takapinta heijastaa valoa ja viilentää 
parveketta. Pliseekaihtimet kiinnitetään lasin 
kehykseen värikoordinoiduilla alumiiniprofiileilla. 
Irtonaisia, riippuvia naruja ei ole lainkaan, mikä tekee 
niistä helppoja ja turvallisia käyttää. Jos materiaali 
rypistyy, sen voi palauttaa helposti muotoonsa tuomalla 
pliseekaihtimien profiilit yhteen. Pliseekaihdin 

Rullakaihdin
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Sähkökäyttöiset markiisit
Markiisi antaa tyylikkään vaikutelman, sillä se 
integroidaan parvekejärjestelmään mahdollisimman 
näkymättömäksi. Se luo parvekkeelle hyvät 
valaistusolosuhteet ja ilmaston säästä ja tuulesta 
riippumatta. Toimitamme korkealaatuisia laskeutuvia ja 
pystysuoria markiiseja, mikä mahdollistaa näkyvyyden 

ulos ja samalla päivänvalon pääsyn sisään. Markiisit 
ovat moottoriohjattuja aurinko- ja tuuliautomatiikalla 
sekä kauko-ohjaimella yksilöllistä säätöä varten. Kangas 
on sisäpuolelta läpinäkyvä ja peittävä ulkopuolelta.

Pystymarkiisi
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Lamellit, näkymä sisäpuolelta

Näkösuoja - Lamellit
Lamellit ovat kaunis yksityiskohta lasitusprojektissa 
ja samalla näkösuoja suoralle näkymälle naapurin 
parvekkeelta. Lamellit valmistetaan alumiinista ja 
toimitetaan halutussa RAL-värissä.

Etuseinä:   Air
Lasi:   TwinView
Kaidelasi:    Harmaa lamellilasi 

alareunassa ja jakava puite 
ja kirkas lasi yläosassa.

Kaide:   Bravo - BKS 5820
   Charlie - BKS 5821

Ilmanvaihto:  VentTec®
Vedenpoisto:  CleanLine®
Lisävarusteet  Matto - 0901 Kivenharmaa
Lisävaruste:  Lamellit
RAL-väri:   RAL 7035 ja RAL 8015

Kuvassa:
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Valaistus

Katto integroidulla LED-valaistuksella
Voimme tarjota parvekkeellesi kauniin ja älykkään 
sisäkaton integroidulla LED-valaistuksella. Rockfon 
Blanka X-edge - edistää valoisaa ja miellyttävää 
sisäympäristöä. Katto parantaa akustiikkaa 
parvekkeella. Kattolaatoissa on täysmatta, sileä ja 
valkoinen pinta, joka tarjoaa korkean valon heijastuksen 
ja hajonnan. 

• 87 % valon heijastus
• > 99 % valon diffuusio.
 
Antistaattisella ja kestävällä pinnalla on pitkä käyttöikä 
ja se on helppo puhdistaa.
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LED-silmukat
Kaikki lasitetut parvekkeemme voidaan varustaa 
LED-silmukoilla, jotka sijoitetaan kaikkien etuseinien 
yläosaan. Valaistus on himmennettävä ja lisää viihtyisän 
ja sisustuksellisen valon.
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Ovet
Ensimmäisen kerroksen tai pohjakerroksen lasitettuihin 
parvekkeisiin on mahdollista asentaa käyntiovi. Se on 
kätevä ratkaisu esimerkiksi silloin, kun parvekkeen 
edessä on yhteispiha tai puutarha.

Kaide:   Air
Lasitus:   Twin®
Kaidelasi:    Kirkas lasi, jonka edessä 

koristekaide
Lisäkaide:  Alfa - BKS 5260

Ilmanvaihto:  VentTec®
Vedenpoisto:  CleanLine®
Lisävaruste:  Käyntiovi
RAL-väri:   RAL 9010 ja RAL 6013

Kuvassa:
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Magneettilukko
Perinteisesti parvekkeen liukulaseihin tarvitaan lukko. 
Siksi Balco antaa kaikille lasituksemme asentaville 
mahdollisuuden tilata lukot parvekejärjestelmään. 
Kun parvekejärjestelmä toimitetaan magneettilukoilla, 
ne on asennettu uloimpiin luukkuprofiileihin, ja 
magneettiavaimet toimitetaan parvekelasituksen 
mukana. 

1. Aseta magneetti alueelle, joka on merkitty kirjaimella ”B”.

3. Kun haluat jälleen lukita lasin, vedä se takaisin lähtösijaintiin. 
HUOM! Luukku lukittuu vasta, kun poistat magneetin.

2. Lasin lukitus avautuu automaattisesti, kun magneetti 
kiinnittyy merkitylle alueelle.

Lukko toimii asettamalla magneettiavain sille 
osoitettuun paikkaan. Magneetti vapauttaa järjestelmän 
lasit niin, että niitä voidaan liu'uttaa. On tärkeää 
muistaa, että lasit lukittuvat vasta, kun magneettiavain 
poistetaan magneettilukosta ja kun liu'utat lasit kiinni.
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Lattiapäällyste
Matto voidaan tilata Balcon kaikille lasitetuille 
parvekkeille. Matto soveltuu parvekeolosuhteisiin ja se 
on sekä kestävä että helppo puhdistaa. Se lisää myös 
parvekkeen kodikkuutta sekä tekee lattiasta mukavan 
kävellä.
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Kukkalaatikot
Kukkalaatikko on hieno lisävaruste lasitetulle 
parvekkeelle. Balco auttaa mielellään toimittamaan 
yhden tai useampia kukkalaatikoita, jotka on suunniteltu 
ja tarkoitettu lasitusjärjestelmiimme. Sovitamme ne 
parvekkeelle ja autamme niiden sijoittamisessa. 

Kukkalaatikkomme ovat irrotettavia, ja ne voidaan 
sijoittaa sekä parvekkeen ulko- että sisäpuolelle. 
Suosittelemme kukkalaatikoillemme sisäruukkua, jotta 
voit helposti nostaa kasveja laatikoihin ja niistä pois. 
Lisäksi se estää mullan ja veden valumisen ulos.
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Lippupidike
Balcon lasituksilla parvekkeille annetaan mahdollisuus 
”nostaa” lippu erityisinä juhlapäivinä. Voit tilata meiltä 
lasitukseen väriin sointuvan lippukiinnikkeen.
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Laatutodistus luo turvallisuutta

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
BALCO AB

556299-4482 | 2021-12-07

Maailmanlaajuisesti toimiva Dun & Bradstreet luokittelee 
vuosittain ruotsalaisten yritysten luottokelpoisuuden. 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme saaneet 
joka vuosi korkeimman AAA-luottoluokituksen.

Balco on Nordcertin sertifioima standardin EN 1090-1 
mukaisesti vuodesta 2013 lähtien. EU on hyväksynyt 
Nordcertin ilmoitetuksi laitokseksi CE/1505-merkintää 
vastaan rakennustuoteasetuksen mukaisesti. Balco 
antaa EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisen 
suoritustasoilmoituksen ja CE-merkinnän.

ISO 9001 -sertifikaattimme osoittaa, että saat 
laatuvarmistetun tuotteen/palvelun, joka vastaa 
vaatimuksia. ISO 14001 merkitsee, että tuotantomme 
tapahtuu ympäristöä säästävällä tavalla.

UC GOLD -merkintä osoittaa, että BALCO AB:n 
taloudellinen tilanne on vakaa ja yritys on turvallinen 
yhteistyökumppani. Luottoluokituksen perustana on 
UC Risk Företag, joka on markkinoiden luotettavin 
luottoluokitusmalli. Merkinnän on myöntänyt UC AB.
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Pohjoismaisen parvekeyhdistyksen symboli. Jäsenenä 
sitoudumme noudattamaan yhdistyksen ohjeita, jotta 
voimme toimittaa teknisesti laadukkaita ja turvallisia 
parvekkeita.

Tämä merkki osoittaa, että kyseessä on Balcon oma 
ratkaisu. Meille on myönnetty nelisenkymmentä 
patenttia koskien parvekerakentamisen yksityiskohtia, 
jotka vaikuttavat kokonaisuuksiin tehden niistä 
parempia.

Suomalaisyrityksistä vain pieni osa kuuluu Dun & 
Bradstreetin kansainvälisesti tunnettuun, alhaisimpaan 
riskiluokkaan 1. Vaatimuksena alhaisimpaan 
riskiluokkaan pääsemiselle ovat mm. keskimääräistä 
paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja 
maksukäyttäytyminen.w
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IBalco – parvekkeiden suurin
Balco on toimittanut innovatiivisia parvekeratkaisuja omalla tuotemerkillään 
vuodesta 1987 ja ollut pörssinoteerattu yritys vuodesta 2017 lähtien. Hallitsemme 
koko ketjua tuotekehityksestä tuotantoon kahdessa omassa tehtaassamme. Jokaisen 
projektin tavoite on lasinkirkas: Asiakkaana sinun tulee pystyä nauttimaan 
ainutlaatuisesta Balco-parvekkeestasi usein ja pitkään. 

www.balco.fi


