BALKONGRÄCKEN
OCH INGLASNINGAR

Höj blicken – se balkongen!
God arkitektur handlar om nytta, skönhet och livskvalitet – men också om liv, rytm
och variation. Få designelement har balkongens förmåga att åstadkomma just det.
Och få tillverkare är så lyhörda för arkitektens intentioner som Arqdesign.
Vår vision är att skapa något som ingen tidigare har gjort på balkongmarknaden.
Arkitekten är vår inspirationskälla och närmaste samarbetspartner.
Den rena design som vi eftersträvar, bottnar i god ingenjörskonst och ett stort mått
uppfinningsrikedom. Vår konstruktionsavdelning har över 30 års erfarenhet av att
utveckla tekniskt väl avvägda lösningar. Samtidigt ger vi arkitekten frihet att laborera
med färg, form, material och struktur.
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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. Mycket för att vi arbetar engagerat och
strukturerat och gör rätt från första början.
Idag är våra produkter några av de mest ansedda på marknaden. Våra balkongräcken breder ut sig kilometer efter kilometer i nya bostadsprojekt. Våra inglasningssystem vidgar vyerna för tusentals skandinaviska familjer. Allt under det att vi skapar
fler innovativa lösningar, som ökar värdet på fastighetsägarnas investering och
får alltfler ögon inom byggbranschen att höjas.

3

BALKONGRÄCKEN

VISION Glas

Lägg särskilt märke
till det som inte syns!
”Vad du ser är vad du får” brukar man säga.
Med vår serie VISION Glas försöker vi förverkliga
de arkitektoniska kraven på balkongräcket vid
framförallt nybyggnation genom att skala av
allt överflödigt som t ex synliga skruvar, popnitar och vertikala glasprofiler.
Som designelement betraktat kan balkongen antingen
förstärka husets karaktär eller spela en tillbakadragen
roll och smälta in i miljön. Med VISION Glas är det
lätt att göra sådana vägval.
Arkitekten har alla möjligheter att laborera med färg
och form. Bröstningen i laminerat säkerhetsglas kan
med enkla medel varieras: frostat, screentryckt, färgat
eller genomsiktligt. Beklädnaden kan placeras utvändigt eller invändigt. Stolparna kan diskret döljas
bakom ett ogenomsiktligt glas för att ge den rätta svävande känslan. Men de kan lika gärna framhävas och
pulverlackas i valfri kulör för att fungera som accent.
Balkongplattans kant kan i sådana fall döljas med en
täckprofil.

Den smäckra handledaren förstärker glasets strikta uttryck.

Rent tekniskt och underhållsmässigt bjuder VISION
Glas på en smart konstruktion. Glasen är endast
infästa upptill och nedtill på de horisontella profilerna,
utan synliga skruvar eller popnitar. Om ett glas skadas
snäpper man helt enkelt loss det och byter ut det på
plats - väldigt kostnadseffektivt för fastighetsägaren.

Smäcker handledare där glaset ansluter elegant underifrån.
4

Glas monterat på insidan av räckesstommen. Färgade glas och täckprofil
vid plattkant ger stora möjligheter till unika fasadutformningar.

Glas till 1100-höjd och screentryck vid balkongplattans framkant, som ger ett elegant intryck.

Gråtonat glas med snyggt färgat screentryck i nederkant.

Skyddad insyn med opalglas som släpper in ett fint ljus.
5

VISION Galler 1100. Förutom att gallerpinnarna går ända upp till handledaren täcker de också ner förbi plattkanten.

VISION Galler 1100. Här bidrar vår täckprofil vid plattkanten till det eleganta
utseendet när infästningarna döljs.
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VISION Galler 1100. Här har vi placerat infästning av räckesstolparna
ovanpå balkongplattan.

BALKONGRÄCKEN

VISION Galler

Smäckert som smide
fast smartare
Gamla smidesräcken är något av en stilikon. Här
får du samma känsla fast i underhållsfri aluminium.
VISION Galler kallar vi serien, som framför allt är
ett skönt blickfång men som också grundar sig
på en smart och stabil konstruktion.
I praktiken handlar det om ett underhållsfritt gallerräcke
av strängpressade aluminiumprofiler som designmässigt
VISION Galler 800. Snygg infästning av den runda handledaren
R40 med ett diskret fäste utan skruvar och nitar.

påminner om stålräcken. Det genuina utseendet erhålls
genom gallerpinnarnas symmetriska placering mellan
stolparna och med den unika monteringstekniken utan

Gallerpinnarna finns i tre varianter:

synliga infästningar. Välj mellan en smäcker rund eller
en extremt låg platt handledare.
VISION Galler är tänkt både för nybyggnation och
renoveringsobjekt. Normalt pulverlackas profilerna i
valfri kulör, eller strukturlackas för att erhålla den rätta
känslan. Underhållsfria material och lång livslängd är
en extra bonus.

Kvadratiska

Runda

Rektangulära

VISION Galler 800. Svartlackerade räcken i klassiskt utförande och design.
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BALKONGRÄCKEN

VISION Plane

Bara fantasin
sätter gränser
Tänk skulpturalt. Låt ljus och skugga samspela.
Lek med horisontella linjer och plana ytor. Det
finns inga gränser för vad du kan uppnå med
vår nya designade räckeslösning VISION Plane.
Namnet är medvetet valt för att associera till flygplan
och plana ytor. Och visst finns det en air av högtflygande
visioner över senaste nytillskottet i Arqdesigns designade
räckesserie. Har du ambition att skapa landmärken, är
detta en lösning värd att skärskåda.
PLANA YTOR
VISION Plane har som beklädnadsmaterial en kompositskiva som på båda sidor är beklädd med plåt. Utsidan

Tuletornen, Sundbyberg. Ett spännande skuggspel med abstrakta ytor
i mattborstad aluminium – utan en synlig popnit. De två punkthusen
på Tuletorget i Sundbyberg illustrerar vad ett gott samspel mellan
arkitekt, byggherre och balkongleverantör kan resultera i.
Byggherre: Wallenstam AB. Arkitekter: Vera Arkitekter

kan utföras med osynliga infästningar där en horisontell
aluminiumprofil täcker undersidan av räcket för ett stilrent utförande. Det går även att välja synliga infästningar
för att ge ett robust utseende i form av popnitar i samma
kulör som plåten. Den mest exklusiva varianten är en
kombination av kompositskiva och glas, där glaset kan
göras extremt långt utan delning då det utförs fribärande
utan bakomliggande ramverk.
ABSTRAKTA YTOR
Normalt används kompositskivor i anodiserad aluminiumplåt men självklart går det också att arbeta med exklusivare material som mässing, mattborstad aluminium,
borstad rostfri plåt eller koppar och uppnå andra spännande effekter. Kanske du av arkitektoniska skäl väljer
synliga nitar och skapar en struktur som för tanken till
fartygsskrov eller gamla industribyggnader.
HÅLLBAR KONSTRUKTION:
• Stora plana ytor – få synliga skarvar
• Lätt att bocka och vinkla till geometriska former
• Kan kombineras med siktrutor i ovanligt stora format
• Fungerar som bullerskärm
• Samma yta på ut- och insida
• Snygg anslutning i botten med avtäckningsprofil

Kvarterat Hjulmakaren i Sundbyberg. Här valdes VISION Plane bl a
för att kunna erhålla diskreta balkongfronter med höga glas utan
vertikala delningar med t ex räckesstolpar. Den unika konstruktionen
tillåter självbärande glas ovan den täta beklädnaden av anodiserad
aluminium.
Byggherre: Einar Mattsson Projekt AB. Arkitekter: Varg Arkitekter
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Kvarteret Gladan, Stadshagen (Sthlm). Sveriges största passivhus på
Kungsholmen har balkongfronter i äkta mässing. Materialet mörknar
och blir brunt när det oxiderar. Arkitekten har valt synliga popnitar i
exakt den nyans som plåten får när den ärgat färdigt.
Byggherre: Einar Mattsson Projekt AB. Arkitekter: Varg Arkitekter
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BALKONGRÄCKEN

TRADITION

När retro är rätt
Frågan är om det finns något som så tydligt
markerar när huset byggdes som balkongräckenas utseende. Vår uppgift vid renoveringsprojekt är att varsamt försöka behålla – eller
återskapa – så mycket som möjligt av husets
ursprungliga arkitektur.
Vår räckesserie TRADITION speglar utvecklingen.
Slät beklädnad och runda handledare med bockade
hörn är typiskt 30-tal. På 40-talet blev det inne med sinusprofilerad plåt. Räta vinklar och platta handledare,
gärna i kombination med en galleröppning, är en tydlig
50-talsmarkör. Och alldeles oavsett vilken TRADITION
du lutar dig mot, monteras handledarna utan synlig
nit eller skruv för att förstärka smideskänslan.
Men utseendet är förstås inte allt. Smarta tekniska
konstruktioner i kombination med genomtänkta
funktioner borgar för att såväl fastighetsägare som

Tidstypiska räcken med specialdekorationer mellan den platta
handledaren och sinusplåten.

lägenhetsinnehavare blir nöjda.

50-tal. Sinusplåt. Notera de smäckra stolparna och handledaren
P50 med dolda infästningar!

50-talshus varsamt renoverat. Räcken TRADITION från Arqdesign.
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Nyrenoverade 30-talsbalkonger med radie, där våra TRADITION-räcken är försedda med slät aluminiumplåt och vår smäckra runda handledare R30.
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BALKONGRÄCKEN

FUNKTION

När ekonomi och funktion
går hand i hand
Det är många parametrar att ta hänsyn till när
balkongen ska utformas: estetiska, funktionella,
tekniska och ekonomiska. Vår räckesserie
FUNKTION erbjuder stor spännvidd vad gäller
material och design i en ytterst kostnadseffektiv
lösning.
FUNKTION är räckesserien som utmärks av framför
allt rationell tillverkning och montering. Du har ett brett
utbud av material och stor valfrihet i utförande.
Alla räcken i FUNKTION-serien är gjorda av aluminiumprofiler som går att pulverlacka i valfri kulör, eller få
naturanodiserade. Vad gäller material i beklädnaden hör
perforerad aluminiumplåt till de populärare och mest
prisvärda, men även profilplåt, skivor, glas och galler-

Balkonger från 70-talet renoverade med räcken i tidstypisk stil.
Slät aluminiumplåt med öppningar av gallerpinnar.

pinnar är tänkbara alternativ. Hörnen utförs gerade
som på övriga räckesserier. Beklädnaden går att montera
invändigt eller utvändigt. Väljer du det senare alternativet
döljs både stolpar och plattkant.

Balkongräcken med sinusprofilerad aluminiumplåt, rund handledare
R40 och bockade hörn. Ett snyggt val mot den röda tegelfasaden.

Beklädnad av perforerad aluminiumplåt och en glasöppning som
förstärker möjligheten till fin utsikt.
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Färgat glas i ramar, som bryter av räcket med gallerpinnar 20 x 20, ger liv i balkongfasaden.

Modernt designade balkongräcken med beklädnad av präglad
aluminiumplåt.

Här ger den höga perforerade aluminiumplåten med
hexagonala hål och stor hålarea lite av en industriell känsla.
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BALKONGRÄCKEN

EMOTION

Less is more
Dagens funkisarkitektur handlar mycket om
att reducera. Därför har vi utvecklat ett fribärande glasräcke, som drar blickarna till arkitekturen snarare än att framhäva sig själv.
PATENTSÖKT KONSTRUKTION
MED FRIBÄRANDE GLAS
I EMOTION-serien har vi skalat av allt utom det
väsentliga. Rena linjer, luft och plana ytor är honnörsord. Räcket består av ett stabilt lamellglas som uppfyller gällande säkerhetsnormer. Minimala springor
i hörn skapar ett homogent intryck.
FLEXIBELT. SÄKERT. GENIALT.
Det stabila lamellglaset monteras i en kraftig aluminiumprofil (U-profil 8 kg/m) direkt mot balkongplattan,
helt utan vertikala bärverk. För att skapa en återhållen
elegans låter vi aluminiumprofilen dölja betongplattans
kant. Upptill kan räcket avslutas med en handledare
fäst direkt på glaset eller med en smäcker U-list, som
knappast syns.
SMIDIGT ATT MONTERA
Lösningen är stabil och genomtänkt. Det tjocka
lamellglaset och de gedigna aluminiumprofilerna ger
en hållfasthet, som går att lita på i alla lägen. Eftersom
konstruktionen består av ett fåtal delar, och vi har
utvecklat en särskild inställningsmekanism för korrekt
montering, kan glaset transporteras direkt till arbetsplatsen och montaget göras på plats. Enkelt, snabbt
och smidigt.
EN STABIL OCH GENOMTÄNKT KONSTRUKTION
• Modern arkitektur
• Fri utsikt
• En trygg och säker balkongmiljö
• En justerbar, innovativ infästning
• Ny, patentsökt konstruktion
• Tester utförda vid SP
Balkongplattans framkant och glasinfästningen döljs elegant av
EMOTION-systemets täckprofil.
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EMOTION – rena linjer, luft och plana ytor.
Ett fribärande glasräcke som snabbt drar
blickarna till sig!

Räcket avslutas i ovankant med en rund handledare, Ø40 mm...

... eller med en diskret list som är endast 15 mm hög.
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BALKONGRÄCKEN

FRANSKA balkonger

Franskräckets renässans
Balkonger och franskräcken lever ofta sida
vid sida, i samma kvarter. Följaktligen går alla
våra räckeskollektioner att få i utförande som
franska balkonger eller fönsterdörräcken, som
de också kallas.
När bygglagstiftningen sätter stopp för balkonger,
vilket är vanligt när stadskärnor ska förtätas, är våningshöga fönster med utanpåliggande franskräcken
ett estetiskt tilltalande alternativ.
Beklädnaden matchar i regel de vanliga balkongerna:
glas av alla sorter, gallerräcken, eller bröstning i t ex
perforerad plåt. Detaljer, dimensioner och material
känns igen från våra räckeskollektioner VISION,
FUNKTION och TRADITION.
VISION Galler som franskräcke i en stor variation av färger,
ger fasaden liv och karaktär.

VISION Glas, där glasen är försedda med screentryckt mönster.

VISION Galler utförda med strukturlack, som ger känslan
av galvat stål.
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FUNKTION Perfoplåt med mönster bestående av små runda hål.

BALKONGRÄCKEN

TILLBEHÖR

Detaljer som gör skillnad
Dekorskärmar, skiljeskärmar, glastak, murräcken
och blomlådor – alla byggnadsdetaljer vi levererar har ett arkitektoniskt värde. Många har
samtidigt en viktig praktisk funktion. Det finns
stora valmöjligheter när det gäller material och
färgsättning.
Skiljeskärmar fungerar både som avdelare mellan lägenheter och som ljuddämpare.
Sidoskärmar placeras i regel på balkongens gavel och
fungerar som insyns- och vindskydd.
Dekorskärmar extraknäcker som sol- och vindskydd och
kan vara fasta eller skjutbara. Perforerad plåt och glas
av olika typer är vanligast, t ex färgat, genomsiktligt,
mönstrat, rök- eller opalfärgat. Även ljudabsorberande
skärmar finns.
Glastak, som skyddar de översta balkongerna och ev.
takterrass, används oftast i samband med inglasning.
Vill du tona ner solljuset kan du använda rökfärgat glas.
Vi erbjuder också skjutbara glasskivor, som går att öppna.

Balkongräckena med plåtkassetter är här försedda med skjutbara
dekorskärmar glasade med färgade glas. Även balkongerna är
delvis inglasade.

Dekorskärmar med perforerad plåt som ger accent
till balkongen.

Skiljeskärm med opalglas. Släpper
igenom ljus samtidigt som den är
robust och lätt att hålla ren.

Skiljeskärm som avdelare på loftgång,
försedd med laminat.
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BALKONGINGLASNING

HELGLAS

Arkitektens glasklara val
Glas är enastående på så sätt att det är ett
starkt material som släpper igenom ljus och
dämpar ljud utan att synas. Inifrån sett har du
ett obrutet perspektiv. Utifrån sett är det inget
som stör det arkitektoniska uttrycket. Fasad
och balkongräcken kommer helt och fullt till
sin rätt.
HELGLAS är systemet, som verkar helt utan att

HELGLAS stör inte möjligheten till god utsikt.

synas. Fördelen är att balkongen behåller sin karaktär av balkong. Ändå kan brukaren nyttja den större
delen av året. Viss energibesparing, minskat underhåll och ökad livslängd på balkongplatta, väggar och
fönster är en extra bonus. I trafiktäta områden bidrar
inglasningen dessutom till reducerade bullernivåer.
Funktionen är sådan att luckorna skjuts i ett spår och
viks in för parkering intill vägg eller vid hörn. Det
gör att balkongen i öppet läge blir lika luftig som en
oinglasad balkong.
Våningshöga dörrar är den naturliga lösningen när
balkongräcket inte har en tät beklädnad, som gallerpinnar och perforerad plåt. Dörrar är även lämpliga
på markbalkonger/terrasser.
HELGLAS med luckor är anpassat för våra räcken

Räcke VISION Glas 1100 med HELGLAS.

VISION Glas och FUNKTION.

HELGLAS BEVARAR DET ARKITEKTONISKA UTTRYCKET:
• Fri utsikt – obrutet perspektiv
• Fasad och balkongräcken kommer till sin rätt
• Kan utföras med våningshöga dörrar eller luckor
ovanpå räcket
• Bästa lösningen vid tillvalsinglasning
• Säker lösning med härdat glas
• Tester utförda vid SP

HELGLAS i utförande med räcke typ FUNKTION
med slät aluminiumplåt och glas.
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Räcke VISION Glas 800 med HELGLAS
gör att balkongen just behåller sin
karaktär av balkong.
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BALKONGINGLASNING

SMALRAM

Svårslaget ur de
boendes perspektiv
Finns det krav på ljudreduktion? Är balkongerna
extra vindutsatta? Behövs en effektiv klimatskärm? SMALRAM är en mycket tät och stabil
konstruktion, som på flera sätt bidrar till en höjd
boendestandard.
Detta system är i princip detsamma som HELGLAS.
Skillnaden är de smäckra aluminiumprofilerna, som har
borstlister på glasens sidor för att åstadkomma en tätare
och stabilare inglasning.
FUNKTIONELLT IN I MINSTA DETALJ
Tack vare de diskreta profilerna – gärna i mörkgrå nyans
för att smälta in i glasen – får du en mycket tät konstruktion, som stänger störande ljud ute, sänker uppvärmningskostnaderna och minskar underhållsbehovet. Balkongen
blir så nära ett uterum man kan komma.
SÄKERT OCH SMIDIGT
Öppningsfunktionen är praktisk och smidig. Luckorna

SMALRAM med profiler lackerade i mörkgrå kulör smälter in diskret i glaset.

hanteras enkelt då de vertikala profilerna är försedda med
ett integrerat handtag. Luckorna skjuts i ett spår och viks
in för parkering intill vägg eller vid hörn. Det gör att
balkongen i öppet läge blir lika luftig som en oinglasad
balkong.
DISKRET BULLER- OCH KLIMATSKÄRM:
• Bästa lösningen ur brukarens perspektiv
• Rätt val vid buller- och/eller vindutsatta lägen
• Diskreta profiler, som i en mörkgrå nyans
smälter in i glasen
• Skyddar fasaden och sänker
uppvärmningskostnaderna
• Kan utföras som våningshöga dörrar eller luckor
• Tester utförda vid SP

SMALRAM fungerar utmärkt även som tillvalsinglasning.
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Här är det industriell känsla i design som eftersträvats, då luckorna i SMALRAM och FUNKTIONS-räckets glas försetts med spröjsar.
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BALKONGINGLASNING

HELGLAS & SMALRAM

Glas från golv till tak
Ekonomiskt och praktiskt men framför allt
elegant. Våningshöga vikdörrar gör att inglasningen blir praktiskt taget osynlig, samtidigt
som räckena kommer helt och fullt till sin rätt.
Vikdörrar från golv till tak är av flera skäl den elegantaste lösningen. Dels bevaras det arkitektoniska
uttrycket (särskilt värdefullt när enstaka balkonger ska
glasas in), dels går det bra att kombinera med gallerräcken eller andra räcken utan tät beklädnad, som t ex
perforerad plåt. Balkongräcket behöver heller inte
dimensioneras för vindlast från inglasningen.
LJUD- OCH KLIMATSKÄRM
Eftersom Sverige ligger i det så kallade västvindsbältet
blåser det mest från väst och sydväst. Med vikdörrar
från golv till tak går det både att skapa ett vindskyddat

Inglasning från golv till tak med SMALRAM innanför gallerräcke.

hörn och att dämpa buller från gatan.
Båda våra inglasningssystem, HELGLAS och SMALRAM, går att få med full våningshöjd. Dörrar utförs
i härdat glas och i tjocklek beroende på aktuell vindlast.

Med vikdörren parkerad i invikt läge blir balkongen lika luftig som en
oinglasad balkong. Här i system SMALRAM.
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Med inglasning från golv till tak
kan man enkelt framhäva balkongräcket, som inte behöver ha en
tät bröstning. Här HELGLAS
placerat innanför FUNKTION
Perfoplåt.

Våningshöga vikdörrar
i system HELGLAS. En elegant lösning av inglasning
i kombination med räcke
VISION Galler 1100.
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FLEXIBEL, KOMPETENT OCH
EFFEKTIV PRODUKTION
Balkonger är Arqdesigns specialitet. Vi tillverkar
och monterar produkter som anpassas för unika
lösningar inom 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 balkongentreprenad.
DESIGN – EN VIKTIG KOMPONENT

Försäljning:
Arqdesign Byggprodukter AB
Ridhusgatan 4, 573 38 Tranås
Tel: +46 (0) 140 38 61 00
E-post: info@arqdesign.se
Web: www.arqdesign.se

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.

