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En vision är konsten
att se det osynliga.

När man ger sig iväg på resa gäller det att ha en klar bild av
vart man vill komma, vad man vill uppnå. Min vision var att
skapa något som ingen tidigare hade gjort på balkongfronten.
Linjerna som växte fram på ritbordet skulle prata arkitekters
språk men i lika hög grad tilltala byggherrar och boende.
Designen skulle hålla hög nivå och kvaliteten vara oantastlig.
Med facit på hand kan vi konstatera att framtiden närmade sig
snabbare än någon kunnat ana. Idag är våra produkter några
av de mest ansedda på marknaden. Balkongräcket VISION
breder ut sig kilometer efter kilometer i nya bostadsprojekt.
Våra inglasningar vidgar vyerna för tusentals skandinaviska
familjer. Fönsterlösningarna ger förvaltare och bostadsrättsföreningar både lägre energiförbrukning och bättre ekonomi.
Någonstans längs vägen kan man säga att resans vision blev
vår VISION – branschens kanske finaste balkongräcke,
väl värt sitt pris.
Men visioner uppstår som bekant sällan i vakuum. De fyrtio års
erfarenhet jag bär med mig i bagaget har varit en bra språngbräda. Den rena design, som vi hela tiden eftersträvar, bottnar
i god ingenjörskonst och ett stort mått uppfinningsrikedom.
Som kund kan du vara trygg med att våra lösningar uppfyller
gällande normer och regelverk, för alla produkter tillverkas i
småländska Tranås där vi har full koll på processer och detaljer. Och trots att vi envisas med att behålla produktionen på
hemmaplan – eller just därför! - ligger vi bra till i upphandlingar
och vinner många kunders förtroende som utvald leverantör.
Kanske för att vi arbetar engagerat och strukturerat och faktiskt
gör rätt från första början.
Nu fortsätter resan mot nya mål. Inget gör oss gladare
än om du skulle vilja slå följe!

ANDERS JOHANSSON - GRUNDARE AV ARQDESIGN

3

Ett paradexempel
Ett spännande skuggspel med abstrakta ytor i
mattborstad aluminium – utan en synlig popnit.
Projekt Tuletorget i Sundbyberg illustrerar vad ett
gott samspel mellan arkitekt, byggherre och
balkongleverantör kan resultera i.
ARKITEKTUR
-Uppgiften var att gestalta två väldigt breda höghus.
Eftersom detaljplanen var given ville vi ha en fasadarkitektur som kunde bryta upp skalan och göra det mer
händelserikt, berättar arkitekt Mats Eriksson.
De veckade balkongerna har flera syften utöver de rent
estetiska. Klimatologiskt motverkar de att stora luftströmmar dras ned till marken. Ur energi- och bullersynpunkt är
det bra att kunna kombinera fasta fönster med vädringsfönster under räckeshöjd. I och med att 50% av räckeslängden går att glasa in får man också lä.
KVALITET
-Bland det första vi och Wallenstam diskuterade var hur vi
får en bra finish på balkongräckena. Flera leverantörer var
på tapeten. Efter en tävling föll valet på Arqdesign.
-Det som fällde avgörandet var kvaliteten i produkten,
säger Mats Eriksson. Det går inte göra sådan här arkitektur och hänga på vanliga standardbalkonger. Det krävs
viss grad av attraktion i själva balkongutförandet.
Exempelvis är det viktigt att få en undersida på räcket
där man inte ser infästningarna och stolparna.
DESIGN
-Gestaltningen hängde på att vi kunde få till stora släta,
abstrakta ytor, därför valde vi mattborstad aluminium
som ger väldigt bra reflektioner. Arqdesign erbjöd en
laminerad plåt som är väldigt styv och inte bucklar sig,
och föreslog ett sätt att fästa in skivorna utan en enda
synlig popnit. Även inglasningarna, i rent glas utan några
vertikala ramverk, är snygga.
Mats Eriksson använder epitet som pålitliga och innovativa för att beskriva Arqdesign.
-De förstår vad som är avgörande för att åstadkomma en
snygg produkt. En stor styrka är att de är intresserade av
att utveckla produkten i varje projekt.
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Det två punkthusen på Tuletorget i centrala Sundbyberg
är ritade av Vera arkitekter för Wallenstam.

”Vi var ute efter en väldigt
slät, abstrakt yta. Arqdesign
lyckades få till det utan en
enda synlig popnit.”
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R ÄC K E N

Uttryck ger intryck.

VISION Glas. Färgade glas ger arkitekten stora möjligheter till unika fasadutformningar.

Nästa gång du rör dig i tättbefolkat område, vänd blicken uppåt och granska fasaderna!
Vad är det som framkallar en känsla av liv, rytm och variation? Vad är den tydligaste tidsmarkören, det som signalerar när huset är byggt? Just det – balkongerna! Vi erbjuder tre kompletta
serier av balkongräcken, alla med det gemensamt att de uppfyller byggnadsregler och säkerhetsföreskrifter. Men framför allt ger de arkitekten frihet att laborera med färg och form, material och struktur, för att få fram ett visst bestämt arkitektoniskt uttryck. Samtidigt som de naturligtvis bidrar till en god boendemiljö.
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VISION - GLAS
Flaggskeppet bland designade balkonger.
Kännetecknas av eleganta glas och dolda
infästningar. Ger stora möjligheter att
laborera med färg och form. Den verkliga
storsäljaren i nybyggnadsprojekt.

VISION Glas 1100 med färgade glas.

VISION - GALLER
För visionären och esteten. Det klassiska
smidesräckets moderna motsvarighet, tillverkat i underhållsfri aluminium för att
stå emot väder och vind. Lika gångbart
vid renovering som vid nybyggnation.

VISION Galler 1100 med gallerpinnar typ P9.

FUNKTION
För den tidlösa och funktionella. Ett klassiskt aluminiumräcke, som erbjuder en
stor spännvidd i utförande: med profilplåt, skivor, glas, gallerpinnar, etc.

FUNKTION perforerad aluminiumplåt 1100.

TRADITION
För den konservativa och kulturella.
Tidstypiska räcken, som kommer till
sin rätt vid renovering där det gäller att
återskapa husets ursprungliga arkitektur:
från 30-talets funktionalistiska era
fram till idag.

TRADITION 60-tal med gallerpinnar 20x20 och rund handledare R30.
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INGLASNING

Från insikt
till utsikt.
I ett klimat som vårt är det lätt att förstå att människan vill utvidga sin privata sfär. Lika begriplig
är arkitekternas önskan om en vacker, enhetlig
fasad. Lyckligtvis går det att förena dessa intressen
med Arqdesigns två system för balkonginglasning.
Båda är konstruerade efter gällande normer och
utformade med tanke på användarvänlighet.
Ljusinsläpp, säkerhet och ren, elegant design är
ledord i utvecklingen. Allt syftar till att de boende
ska kunna nyttja balkongen större delen av året,
oberoende av väder och vind.

HELGLAS
Arkitektens förstahandsval. Smäcker design gör att
inglasningen knappt syns på de flesta fasader och
därmed även passar utmärkt som tillvalsinglasning.
Inifrån sett bevaras utsikten intakt. I öppet läge blir
det lika luftigt som en oinglasad balkong.

SMALRAM
Så nära ett uterum du kan komma. En mycket tät,
stabil och säker konstruktion med smala vertikala
profiler, som ramar in utsikten. Sänker uppvärm-

Inglasade balkonger med Helglas och räcken
VISION Glas.

ningskostnaderna, minskar underhållsbehovet och
rekommenderas i trafikerade miljöer eftersom det
i viss mån också stänger störande ljud ute. Går att
kombinera med alla typer av balkongräcken.

Glasluckorna skjuts enkelt åt sidan.
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”Rätt balkonglösning
ger liv – åt hela
byggnaden.”

Inga profiler skymmer utsikten.

Helglas för bästa vy.
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F Ö N S T E R U PPG R A D E R I N G

ARQ Kompaktbåge. Brf. Kapprocken, Stockholm.

Spar tid, energi
och pengar.

Våra fönsterlösningar ger samma energibesparing och ljudreduktion som nya fönster
men harmonierar bättre med arkitekturen
och går snabbare att montera med små
störningar för de boende. Metoden är särskilt
lämpad för fastigheter med kopplade fönster
och putsad fasad, från 1930-tal och framåt.
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ARQ Utbytesbåge. Strandvägen, Stockholm.

FÖRDELARNA MED EN FÖNSTERUPPGRADERING
+ ARKITEKTONISKT. Till arkitekternas glädje utformas

+ BÄTTRE FUNKTION. Du kan få nya gångjärn, handtag,

profilerna så att de ger exakt samma arkitektoniska ut-

spanjolett, uppställningsbeslag, tätningslister m.m.,

tryck som de ursprungliga träfönstren, med stor valfrihet

precis som med nya fönster.

i kulör och glansvärde.

+ SNABBARE. Monteringen går på max en dag per

+ ENERGIBESPARANDE. Du väljer mellan 2-glas, 3-glas,

lägenhet – att jämföra med ca en vecka om du skulle byta

energiglas o.s.v. och kan få samma ljudreduktion och

till nya fönster p.g.a. de lagnings- och målningsarbeten

energibesparing som med helt nya fönster.

som då ofta krävs.

+ UNDERHÅLLSFRITT. Att de fönster som uppgraderades

+ BILLIGARE. Vi projekterar, tillverkar och monterar

enligt vår metod i slutet av 70-talet fortfarande är i gott

utan mellanhänder - därför kan vi hålla kostnaderna

skick säger en del.

i byggprocessen nere.
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E N T R E PR E N A D

Vår erfarenhet, din trygghet!
Du vet hur det kan se ut på en byggarbetsplats – och det vet vi också. Se det som en extra trygghet.
Efter åtskilliga färdigställda entreprenader vet vi vad vi talar om. Väljer du en materialleverantör som
tar ansvaret fullt ut, också vad gäller entreprenaden, visar erfarenheten att arbetet löper smidigare
och du som kund blir nöjd!

ALLT KOMMER PÅ PLATS
Arqdesign har stor erfarenhet av att utföra balkongoch fönsterentreprenader i stor och liten skala.
Rutinerade projektledare, med tusentals genomförda
projekt, borgar för att arbetet bli rätt utfört och att
tidplanen håller.
För att vara på den säkra sidan samarbetar vi med
några av de bästa montörerna i branschen. Alla
montörer som arbetar åt Arqdesign har genomgått
Balkongföreningens utbildning.
Helheten är viktig. Tänk på det när du väljer din
materialleverantör.
– Vårt motto är nöjda, återkommande kunder!

Våra projektledare Per-Eje Andersson till vänster och Kjell Larsson till höger.
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PRO D U K T I O N

Förädlingsprocessen
I en modern anläggning på 3.000 m2 i småländska Tranås tillverkas alla våra räcken, fönster och inglasningar. Produktionen är kundorderstyrd med flödesscheman som styr de dagliga rutinerna. Ett
kontinuerligt förbättringsarbete präglar processerna. Ändå vågar vi påstå att den höga och jämna
kvaliteten ytterst bottnar i handlaget hos det 30-tal duktiga yrkesmänniskor som genom sitt engagemang och sitt proaktiva agerande säkerställer att produkterna levereras i rätt tid och på rätt plats.

MATERIALVAL
Låg vikt, hög hållfasthet och god korrosionsbeständighet är grundkravet. Sen gäller det att förena form
och funktion till en attraktiv helhet. Vi använder
strängpressad aluminium som uppfyller alla kriterier, kombinerat med energi- och säkerhetsglas som
klarar föreskrivna vindlaster. Ledande glas- och
profiltillverkare förser oss med veckovisa leveranser
som går direkt in i produktion.
BEARBETNING
Maskinpark och verktygsförråd imponerar, men det
unika är att vi har ett och samma styrsystem för alla
bearbetningsmaskiner, oavsett fabrikat. Det gör att
vi kan tänja resurserna och minska ställtiderna med
bibehållen kontroll. Allt arbete sker enligt Kaizen,
vilket betyder att vi kontinuerligt utvecklar bearbetningsmetoderna för att slimma flödet och förbätta
arbetsmiljön – tunga lyft är exempelvis bannlysta –
för det som är bra kan ju alltid bli ännu bättre!
MONTERING
Vad hjälper det om glas och profiler tål vindlaster
tio våningar upp, om inte skruvar och muttrar gör
det? För att få maximal kontroll har vi särskilda
plockare som enligt en specifik plocklista hämtar
det som behövs ur vårt detaljförråd. Ordning och
reda är det som gäller. Montören får allt serverat
och kan fokusera på att göra sitt jobb snabbt och
effektivt. Tillsammans med en tydlig rollfördelning
och delegerat ansvar gör det att vi får effektiv slutmontering med förutbestämt produktionsinnehåll,
vilket vi ser som en verklig kvalitetsgaranti.
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Man växer med utmaningar.

14

Våra balkonglösningar ska vara en förebild inom design och kvalitet för såväl
räcke som inglasningar. Det är våra kunders utmaningar och behov som
gör att vi utvecklas. Kontakta oss gärna.

God ingenjörskonst.
Smarta konstruktioner som håller länge, är snygga att se på, smidiga att montera och
lätta att använda. Där någonstans ligger konkurrenskraften i Arqdesigns lösningar. Vi
som konstruerar dem är ingenjörer med känsla för design och intresse för arkitektur.
Vi är helt övertygade om att det är därför arkitekter och fastighetsägare, byggherrar
och entreprenörer fastnar för våra produkter. Hör här vad några av dem säger!

Om erfarenheten får tala.

”
”
”
”

Vi får många bra idéer genom Arqdesign. Till exempel laborerar de
gärna med glas och material. Vill vi ha färgat eller screentryckt glas är
det bara att säga till. Ingenting är omöjligt, allt går att lösa. Sen gör de
riktigt bra inglasningar, diskreta och snygga med största möjliga ljusinsläpp. Deras räcke VISION har snyggaste designen på marknaden.
UR ARKITEKTENS PERSPEKTIV

Bra kvalitet och bra design till ett konkurrenskraftigt pris – det är grundkriteriet. Sedan är det ett klart plus att de är smidiga att ha att göra
med och lyhörda för våra önskemål. Jag måste säga att de är flexibla
och duktiga på att hitta lösningar.
BYGGHERRENS SYNVINKEL

Gör man en övergripande fasadrenovering är det mycket som ska
klaffa. Punktliga leveranser och smarta lösningar som går snabbt att
montera med få störningar för hyresgästerna – det är sådant vi värdesätter. Sen går det förstås inte att komma ifrån att prislappen har betydelse och med Arqdesign är det alltid en god investering.
FASTIGHETSÄGARENS PRIORITERINGAR

När jag tänker på Arqdesign tänker jag på smarta konstruktioner som
är lätta att måttanpassa och montera. De gånger vi har jobbat ihop
har allt gått enligt plan, det är ytterst lite som har fallerat. Har det
någon gång fattats en grej har det åtgärdats snabbt. Det är en av
fördelarna med att grejerna produceras i Sverige.
VAD ENTREPRENÖREN VÄRDESÄTTER
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KOMPETENS, INNOVATION OCH
ERFARENHET
Fönster och balkonger är Arqdesigns specialitet.
Vi tillverkar och monterar produkter som anpassas
för unika lösningar inom fönsteruppgradering,
balkongräcken och balkonginglasning.
Miljöaspekterna blir allt viktigare i byggprocessen.
Att välja material med lång livslängd som dessutom är
återvinningsbara är idag en självklarhet. Likaså att
minimera transporterna. Det är en av anledningarna
till att våra produkter tillverkas i Sverige.
Med några av de mest erfarna och rutinerade medarbetarna i branschen är vi din självklara samarbetspartner i byggprocessen – oavsett om du är arkitekt,
byggherre eller byggentreprenör.

AR I ARQDESIGN STÅR FÖR ARKITEKTUR
Genom samarbete med oss i ett tidigt skede blir
arkitektens intentioner uppfyllda när det gäller
utformning och till rimlig kostnad.

Q I ARQDESIGN STÅR FÖR KVALITET
Kravet på våra produkter är att de ska vara stabila,
uppfylla gällande normer och regler, och ha goda
funktioner för alla användare. Lika självklart är det
med ett professionellt agerande igenom hela byggprocessen, från första kontakt till slutbesiktning.
Här har vi stor nytta av vår kunskap och långa
erfarenhet inom balkong- och fönsterentreprenad.
Försäljning:
Arqdesign Byggprodukter AB
Ridhusgatan 4
Box 18, 573 21 Tranås
Tel: +46 (0) 140 38 61 00
Fax: +46 (0) 140 38 61 10
Arqdesign Produktion AB
Ridhusgatan 4
Box 18, 573 21 Tranås
Tel: +46 (0) 140 38 61 00
Fax: +46 (0) 140 38 61 10
E-post: info@arqdesign.se
Web: www.arqdesign.se

DESIGN – EN VIKTIG KOMPONENT
Vi tänker design i både produktutveckling och
projektanpassning. Färg och form är oerhört viktigt
för att skapa ett bra helhetsresultat, vilket ger välbefinnande och trivsel. Inom våra produktområden
VISION (för nybyggnation) och TRADITION (för
renovering) är designen anpassad till respektive
användningsområde och tidsanda.

