
Balco-parvekkeet
– turvallinen ja kestävä valinta



Perinteinen remontti 
Perinteiseen parvekeremonttiin sisältyy 
parvekelaattojen päivitys ja kaiteiden vaihtaminen. 
Tämäntyyppisellä remontoinnilla parveke kestää noin 
15 vuotta. Niin kauan kuin remontti kestää sään ja muun 
kulumisen aiheuttamaa rasitusta. Sen jälkeen työ on 
tehtävä uudelleen. Avoparveke voi myös johtaa kylmää 
julkisivuun ja lattiapalkistoon, mikä aiheuttaa kylmää 
vetoa ja turhia lämmityskustannuksia. 

Balco-menetelmä
Ainutlaatuinen Balco-menetelmä tarkoittaa, että 
vanhat parvekkeet puretaan kokonaan tai osittain, 
ja korvataan uusilla, suuremmilla ja patentoiduilla 
Balcon lasitusjärjestelmillä. Avattavat lasitukset 
suojaavat sekä uusia betonilaattoja että olemassa 
olevia ikkunoita, ovia ja seiniä. Kaikki työ tehdään 
rakennuksen ulkopuolelta asukkaita häiritsemättä.

Balco-menetelmä parantaa taloutta ja edistää 
viihtyvyyttä. Parvekkeet kestävät yli 90 vuotta ja 
säästävät energiaa, tämä pienentää ilmastojalanjälkeä.

Millaisessa kunnossa parvekkeesi ovat?
Onko betoni alkanut halkeilla? Ovatko parvekekaiteet  
alkaneet kallistua? Onko parvekelasien käytössä ongelmia?  
Silloin on aika toimia – ja vaihtoehtoja on useita. 
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Lisää asumisviihtyvyyttä

Lasitettu parveke tarjoaa paikan, jossa voit nauttia suuren osan vuodesta. 
Lasitus laskee melua yli 20 dB:llä – ja siinä on useita älykkäitä ominaisuuksia, 
jotka helpottavat elämää parvekkeella. Asukkaat viettävät enemmän aikaa 
parvekkeillaan, tämä lisää myös läsnäoloa alueella. Tämä puolestaan lisää 
sitoutumista ja parantaa turvallisuutta. Parvekelasitus voi myös tehdä ihmeitä 
ankealle ja kuluneelle julkisivulle.

Ilmastoälykäs ja kestävä

Balco-menetelmällä rakennetun parvekkeen käyttöikä on yli 90 vuotta,  
joten se maksaa elinaikanaan ilmastovelkansa takaisin hyvällä marginaalilla. 
Pääosa lasitusjärjestelmissämme käytettävistä materiaaleista on huoltovapaita 
ja kierrätettäviä. Hiilidioksidipäästöjä vähentävän energiansäästön kaltaisten 
ympäristöhyötyjen lisäksi pitkäikäisyys tarkoittaa, että Balcon lasitusjärjestelmä 
on pitkän aikavälin kestävä sijoitus.

Kannattava pitkällä aikavälillä

Balco-menetelmällä parvekkeiden käyttöikä on pitkä, tämä antaa pitkän  
poistoajan ja pienemmät ylläpitokustannukset. Lisäksi energian kulutus pienenee, 
koska lämmitystarve laskee jopa 20 prosenttia – joskus vieläkin enemmän.

Balco edistää kestävää asumista
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Ihana, iso ja kiva. Kun aukaisin oven näin, 
kuinka tilava parveke oli, ja matto lattiassa 
oli todella viihtyisä.

Kirsti Mäkinen,
Kirsti Mäkinen, asukas
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Ulko- ja sisätilan välillä 
Lasitettu parveke tarjoaa paikan rentoutumiseen, 
palautumiseen, yhdessäoloon tai mihin vain 
haluatkin. Se luo paikan ulko- ja sisätilojen välille 
ja mahdollisuuden nauttia ulkoilmasta helposti. 
Haluamme, että voit hyödyntää parvekettasi  
parhaalla mahdollisella tavalla vuoden ympäri. 

Lisääntynyt käyttöaste
On tavallaan kummallista puhua lasitetuista parvek-
keista jonain avoparvekkeista erillisenä. Näemme omat 
ratkaisumme avoparvekkeina, jotka voi sulkea. Edut 
ovat monet.  Lasitettu parveke suojaa ääniltä, säältä  
ja tuulelta – mutta sallii asukkaille silti mahdollisuuden 
ulkomaailmaan. 

Voit rentoutua lempinojatuolissasi kaikessa rauhassa, 
vaikka tuuli ujeltaisi ja sade piiskaisi ikkunaa. Auringon 
paistaessa päätät itse, kuinka paljon auringonpaistetta 
päästät sisään varjostamalla parveketta markiisilla tai 
rullaverholla. 

Hiljainen, rauhallinen – ja turvallinen
Lasitus laskee melua yli 20 dB:llä – ja siinä on useita 
älykkäitä ominaisuuksia, jotka helpottavat elämää 
parvekkeella. Asukkaat viettävät enemmän aikaa 
parvekkeillaan, tämä lisää myös läsnäoloa alueella. 
Tämä puolestaan lisää sitoutumista ja parantaa 
turvallisuutta. Parvekelasitus voi myös tehdä  
ihmeitä ankealle ja kuluneelle julkisivulle.

Parvekkeet lisäävät viihtyvyyttä
Parvekkeella on erityinen paikka sydämessämme. Tuskin on sattumaa, 
että yksi tavallisimmista toiveista asuntoa etsittäessä on juuri parveke.
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Tämä tuo nyt todella hyvin talon esille edukseen. 
Uusi katto ja lasitukset tekevät parvekkeesta niin 
siistin ja fiksun näköisen!

Vuokko Lähdeaho,
Asukas



Muuttumattomalla lämmitystarpeella 
ja toistuvilla remonteilla on suurempi 
ilmastojalanjälki.
Perinteinen  
remontti 15 vuotta 60 vuotta30 vuotta 75 vuotta45 vuotta 90 vuotta

Vertaa mahdollisuuksia...

Perinteinen remontti
Jatkuvaa remontointia 15 vuoden välein
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90 vuotta

Energiasäästöt pienentävät 
ilmastojalanjälkeä ja 
alentavat lämmityskuluja.
Parvekelasitus  
Balco-menetelmällä 15 vuotta 60 vuotta30 vuotta 75 vuotta45 vuotta 90 vuotta

Balco-menetelmä
Investointi, joka kestää sukupolvien ajan
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Balcon kestävyystyö
Maailmalla on edessään useita ympäristöhaasteita. 
Ilmastonmuutoksen torjunta ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
saavuttaminen on yksi aikamme suurimmista haasteista. 

Alamme johtajana meidän on otettava oma vastuumme 
ja osallistuttava vähentämällä toimintamme 
ilmastovaikutuksia. Teemme tämän muun muassa 
tehostamalla tuotantoyksiköidemme energiankäyttöä  
ja vähentämällä CO2-päästöjämme.

Tavoitteenamme on, että Balco toimittaa markkinoille 
ilmastoälykkäitä tuotteita, joilla on mahdollisimman 
vähän ilmastovaikutuksia – ja olla ympäristötyössämme 
johtaja toimialallamme.

Tärkeintä on virtaviivaistaa prosessejamme, 
käyttää materiaaleja ja menetelmiä, jotka tuottavat 
mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset ja 
minimoivat ilmastoon vaikuttavat päästöt ilmaan, 
maaperään ja vesistöihin.

Kehitysosastomme pyrkii parhaan teknologian avulla 
tekemään tuotteistamme energiatehokkaampia –  
ja vähemmän ympäristöä kuormittavia.

Esimerkkejä Balcon jatkuvasta kestävyystyöstä:

• Balco on asentanut aurinkopaneeleja pääkonttoriinsa Växjössä. 

• Vuonna 2021 Balco AB siirtyi käyttämään uusiutuvista energialähteistä valmistettua alumiinia, Hydro REDUXAa.  
Uusi tuotantomenetelmä vähentää CO2e-päästöjä 50 % aikaisempaan valmistusprosessiin verrattuna. 

• Balco käyttää betonia, jossa on 16 % kuonaa. Kuona on teräksen valmistuksessa syntyvä jätetuote, joka voidaan  
käyttää uudelleen betonin valmistuksessa – mikä tekee siitä ympäristöystävällisemmän.

• Suurin osa valmistuksessa käytetystä materiaalista voidaan kierrättää jätehuollon yhteydessä.
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Uusilla lasitetuilla parvekkeilla voimme vaikuttaa 
vuokratasoihin, käyttökustannuksiin ja tarjota  
samalla pitkäikäisen ratkaisun. Asukkaat ovat erittäin 
tyytyväisiä parvekkeidensa korkeampaan käyttöasteeseen.

Cecilia Högberg,
Toimitusjohtaja HSB Södertälje
Projekti: Brunnsäng, Södertälje



Kaikki alkoi vuonna 1987, kun ahkera yrittäjä otti 
polkupyöränsä, luonnoksensa ja peltipalan pyöränsä 

tarakalle ja polki ensimmäisen asiakkaansa luo 
Växjössä Smoolannissa. Sittemmin toimintamme on 

kasvanut, ja yli 500 työntekijällä meillä on talon 
sisällä kaikki asiantuntemus, mikä on johtanut moniin 

omiin patentteihin ja ainutlaatuisiin ratkaisuihin. 

Meitä ohjaa intohimo parvekkeisiin ja olemme ylpeitä 
kaikista innovatiivisista ratkaisuista, jotka ovat 

parantaneet monien ihmisten elämänlaatua. Balco  
on alan markkinajohtaja ja parvekejärjestelmämme 

ovat kysyttyjä koko Euroopassa. 

Lue lisää, mitä mieltä muut ovat parvekkeistamme 
osoitteessa www.balco.fi.
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