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MODERNE PRODUKSJON
AV BALKONGREKKVERK
OG INNGLASSINGER
Balkongrekkverket VISION Glass

Arqdesign er spesialister på innovative
balkongrekkverk samt balkonginnglassinger
for det skandinaviske markedet.
All produksjon skjer i smålandske Tranås,
i nærheten av våre leverandører, som er til
stor fordel for både dere og miljøet.

Varemerket ARQDESIGN

Funksjon

Vi bruker pulverlakkert aluminium som base i alle våre produkter. Aluminium er for det

Arqdesign Gruppen har virksomhet i Sverige

Arqdesign tilbyr utbyggere og byggentreprenører i Skandinavia

Utenom vår design har våre produkter flere andre funksjoner.

meste gjenvinningsbart å vedlikeholdsfritt i sin levetid, og den lave vekten minsker

og Norge. Hovedkontoret og fabrikken ligger

Våre produkter oppfyller alle lover og krav som stilles, gjennom

utslipp ved transport. I vår produksjon gjenvinnes all kapp fra montering, og smeltes

i smålandske Tranås med salgskontor i

av høyt design. Design, funksjon, holdbarhet og effektivitet er hva

tester og teoretiske beregninger. Produktene er tilpasset etter

om til nye produkter. Kanskje har du et rekkverk fra oss som er gjenvunnet aluminium?

vi står for, men hva betyr det for oss?

hverdagsbehovet, og vi forbedrer kontinuerlig funksjonaliteten

prosjekterte og monterte balkongrekkverk og balkonginnglassinger

for brukeren. Det skal være sikkert å gå ut på en balkong.

Design
Det er gjennom våre balkongrekkverk og innglassinger, som bygget

Holdbarhet

får sitt uttrykk og sjel. Når bygget, balkong og omgivelsen blir en

Vi vet at vår virksomhet og våre produkter belaster miljøet. Vi jobber

helhet, har vi lykkes med vårt oppdrag!

derfor mot å minimere vår påvirkning gjennom lavt ressursbruk.

Stockholm, Helsingborg og Oslo.

Effektivitet

Arqdesign inngår i norske Hallmaker Group AS

Raske avgjørelser og leveransetider samt kvalitet i alle ledd er effektivitet for oss.

med virksomhet i hele verden.

Våre kunder skal enkelt få svar på sine spørsmål, der arkitektene ofte utfordrer oss med
å tenke i nye baner. Vi legger stor vekt på arbeid med forespørsler for å oppfylle
leveransetider og produktkvalitet til sluttkunden. At produksjon og teknisk utvikling
er på samme sted, er for oss en forutsetning for å skape god effektivitet.

VISION Glas Solgläntan i Kalmar – terrasser med mye
lys og luft - Arkitektur & Design i samspill.

VISION GLASS
VISION Glass er Arqdesign’s storselger, et designet
glassrekkverk der all overflødig bruk av skruer,
pappnagler og vertikale glassprofiler er tatt vekk.
Et premieprodukt for kunden som vil ha det lille ekstra.
Bekledning kan plasseres utvendig eller innvendig. Stolpene kan diskre skjules bak
et ugjennomsiktig glass for å gi den rette svevende følelsen. Men de kan like
gjerne fremheves og pulverlakkeres i valgfri kulør for å fungere som en brytning.
Balkongplatens kanter kan i sånne tilfeller dekkes med en profil.
Rent teknisk og visuelt byr VISION Glass på en smart konstruksjon.
Glassets eneste innfesting oppe og nede er med de horisontale profilene, uten
synlige skruer eller poppnagler. Om et glass skades løsner man det helt enkelt,
og bytter det ut på plass som er kostnadseffektivt for leilighetseieren.
Om man betrakter balkongen som et designelement, kan det enten forsterke
byggets karakter, eller spille en tilbaketrukket rolle, og la det smelte inn i miljøet.
Det finnes mange muligheter for å eksperimentere med form og farge.
Brystningen i laminert sikkerhetsglass kan med enkle midler varieres med
frostet, screentrykt, farget eller gjennomsiktig.
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VISION SPILER
Elegant som smijern, men smartere. Gamle smijerns
rekkverk er svært elegante. Her får du samme
følelse, bare i vedlikeholdsfritt aluminium.
VISION Spiler kaller vi serien, som fremfor alt er et skjønt blikkfang, men som
også bygger på en smart og stabil konstruksjon. I praksis handler det om et
vedlikeholdsfritt spilerekkverk av strengpresset aluminiumsprofiler som
designmessig minner om stålrekkverk.
Det genuine utseende beholdes igjennom spilenes symmetriske plassering
mellom rekkverksstolpene, og med den unike monteringsteknikken uten
synlige innfestinger. Velg mellom en rund eller flat håndløper.
VISION Spiler er tenkt både for nybygg og renoveringsprosjekter. Profilene
pulverlakkeres i valgfri farge eller struktur lakkeres for å skape den rette følelsen.
Med tanke på holdbarhet og vedlikehold er dette rette valget.
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VISION Plane

VISION PLANE

med slette, diskre flater
gir et elegant uttrykk. Ingen
synlige stolper bakenfor det
høye selvbærende glasset.
Etasjehøye innglassinger
på baksiden av
rekkverket.

La lys og skygge samspille med hjelp
av VISION Plane. Lek med horisontale

Det finnes ingen grenser for hva du kan oppnå med

linjer, og slette flater.

vår designede rekkverksløsning VISION Plane.
Normalt benyttes pulverlakkert aluminiumsplate som bekledning, men man
kan jobbe med mer eksklusive materialer som kompositt plater kledd med messing,
mattbørstet aluminium, børstet rustfrie plater, eller kobber for å oppnå andre
spennende effekter.
Kanskje du velger synlige poppnagler og skaper en struktur som får tankene
til å tenke på skipsskrog eller gamle industribygg.
Den mest eksklusive varianten er en kombinasjon av kompositt og glass,
der glasset kan gjøres ekstremt langt uten oppdeling, da det utføres
frittbærende uten bakenforliggende rammeverk.

Kvartalet Gladan, Stadshagen, Stockholm.
Balkongfronter i ekte messing med synlige poppnagler.
Materialet mørkner og blir brunt når det oksiderer.
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EMOTION
Dagens funkisarkitektur handler mye om å redusere.
Derfor har vi utviklet et frittbærende glassrekkverk, som drar
blikket mot arkitekturen fremfor å fremheve seg selv.
Rene linjer, luft og slette flater gjelder for EMOTION-serien, hvor vi har tatt vekk alt utenom det vesentlige.
Rekkverket består av et stabilt lamellglass som oppfyller gjeldende sikkerhetsnormer. Minimale
avstander i hjørner skaper et rent inntrykk. Lamellglasset monteres i en kraftig aluminiumsprofil
direkte mot platekant, helt uten vertikale bæreprofiler. For å skape en dempet fremtoning,
lar vi aluminiumsprofilen skjule betongplatens kant. Toppen av glasset kan avsluttes med en
håndløper festet direkte på glasset, eller med en slank U-list som knapt synes.
Løsningen er stabil og gjennomtenkt. Lamellglasset og de kraftige aluminiumsprofilene gir en
stabilitet, som man kan stole på i alle tilfeller. Ettersom konstruksjonen består av et fåtall av
deler, og har en særegen innfesting for korrekt montering, kan glasset leveres direkte
til byggeplass og monteringen gjøres på plassen. Enkelt, raskt og smidig.
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Tingstorget, Alby/Botkyrka
Funksjonelle balkonger i harmoni med
fasadens farger.

FUNKTION
Når økonomi og funksjon går hånd i hånd.
Det er mange parameter å ta hensyn til når balkongen
skal utformes; estetikk, funksjonalitet, tekniske og økonomiske.
Vår rekkverksserie FUNKTION byr på stor spennvidde, da
det gjelder material og design i en kostnadseffektiv løsning.
FUNKTION er rekkverksserien som fremfor alt utmerkes seg som rasjonell produksjon
og montering. Det finnes et bredt utvalg av material, og stor valgfrihet når det kommer
til produksjon. Alle rekkverk i FUNKTION-serien er lagd av aluminiumsprofiler som kan
pulverlakkeres i valgfri farge.
Når det kommer til type material som bekledning, er perforerte aluminiumsplater de
mest populære og prisgunstige, men profilerte plater, sletter plater eller spilerekkverk er
også tenkbare alternativer. Bekledningen kan monteres innvendig eller utvendig.
Velger du det siste alternativet, kan dekkeforkant og rekkverksstolper skjules.
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TRADITION
Spørsmålet er om det finnes noe som er tydeligere
markert når huset ble bygget, enn som balkongrekkverkets utseende. Vår oppgave ved renoveringsprosjekter er å forsøke å beholde, eller gjenskape
så mye som mulig husets opprinnelige arkitektur.
Vår rekkverksserie TRADITION gjenspeiler utviklingen. Slett bekledning og runde
håndløpere med avrundet hjørner er typisk 30-tall. På 40-tallet ble det populært
med sinusprofilerte plater. Rette vinkler og flate håndløpere, gjerne i kombinasjon
med spiler, er typisk 50-tall.
Uansett hvilken TRADITION du lener deg mot, monteres håndløperne uten
synlige poppnagler eller skruer for å forsterke følelsen av smijern.
Men utseende er selvfølgelig ikke alt. Gjennomtenkte funksjoner leder til at
både beboere og eiere av leiligheter er tilfredse.

Nyrenovert 30-tallsbalkonger
med avrundet hjørne. TRADITION
rekkverk med håndløper R30.

16

A R QDE SI GN

–

M AD E

I N

S W ED EN

ARQDESIGN

–

MADE

IN

SWEDEN

1 7

Uppsala View

HELGLASS DØRER
GLASS FRA GULV TIL TAK!
Økonomisk og praktisk, men også elegant.
Etasjehøye som vendes innover, gjør innglassingen nesten
usynlig, samtidig som rekkverket kommer til sin rett.
HELGLASS dører går å kombinere med spilerekkverk, eller andre rekkverk
uten tett bekledning, som for eksempel perforert plate.
Når innglassingen står åpent, påvirkes ikke rekkverkets design eller utsikten.
Dørene passer også bra til balkonger eller terrasser på bakkeplan.
Med vendbare dører fra gulv til tak, går det å skape et hjørne beskyttet mot vind
og støy fra gaten. Dørene produseres i herdet glass, og tykkelsen på glasset
bestemmes av vindlaster på det aktuelle stedet.
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er det høyeste huset i
Uppasala, Sverige, og
ligger i Gränby Centrum.
Her har vi kombinert
etasjehøye helglass dører
med rekkverket
VISION spiler.

HELGLASS BEVARER
DEN ÅPNE FØLELSEN!
■ Fri utsikt – uavbrutt perspektiv
■ Fasade og balkongrekkverk kommer til sin rett
■ Beste løsningen ved tilvalg av innglassing
■ Sikker løsning med herdet glass

HELGLASS LUKER
Glass er enestående på flere måter, et sikkert material
som slipper igjennom lys, og demper lyden uten å syns.

HELGLASS LUKER er ett behagelig alternativ da dette gir vindbeskyttelse for
beboeren. En viss energibesparelse, samt mindre vedlikehold og økt levetid
på balkongdekke, vegger og vinduer er en ekstra bonus.
I trafikkerte områder bidrar dessuten innglassingen til å redusere støyen.
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SMALRAMME innglassing sammen
med VISION glass.
.

SMALRAMME
Er det krav til støyreduksjon? Er balkongene ekstra
værutsatt? Trengs det en effektiv klimasjerm?
SMALRAMME er en veldig tett og stabil konstruksjon,
som på flere måter bidrar til økt livsstandard.
Dette systemet er i prinsipp det samme som helglass LUKER. Forskjellen er de
slanke aluminiumsprofilene. Profilene har børstelister på siden av glassene,
for å få en tettere og mer stabil innglassing. Dette stenger forstyrrende lyder ute,

DISKRE LYD– OG KLIMASKJERM
■ Beste løsningen sett fra beboers perspektiv

senker oppvarmingskostnaden og minsker vedlikeholdsbehovet.
Balkongen blir så nærme et uterom man kan komme.
Åpningsfunksjonen er praktisk og smidig. Lukene håndteres enkelt da de vertikale

■ Rett valg ved støy- og vindutsatte steder

profilene er forberedt med integrert håndtak. Lukene skyves i ett og samme spor,

■ Diskre profiler, i en mørkegrå nyanse som smelter inn i glasset

og vendes innover for parkering inntil vegg eller hjørne.

■ Beskytter fasaden og senker oppvarmingskostnadene
■ Kan leveres som etasjehøye dører eller luker
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VISION spiler til fransk balkong med kontrastfarge, gir fasaden liv og karakter.

Detaljer som
gjør forskjell!

FRANSKE
BALKONGER

TILBEHØR
Dekorskjermer, skillevegger og glasstak, er bygningsdetaljer vi
leverer som har en estetisk verdi. Mange har samtidig en viktig

Balkonger og franske balkonger lever ofte side om side i

praktisk funksjon, og det finnes store valgmuligheter når det

samme kvartal. Alle våre rekkverkskolleksjoner kan leveres

gjelder material og fargesetting.

som franske balkonger.

Sideskjermer plasseres som regel på gavl-balkonger, og fungerer

Hvis kommunen setter en stopper for balkonger, som kan være vanlig
i områder som skal fortettes, er etasje høye vinduer med utenpåliggende

som innsyn- og vindskjerm.
Skillevegger fungerer både som leilighetsskille og støydemping.

franske rekkverk et estetisk tiltalende alternativ.
Dekorskjermer som sol- og vindbeskyttelse kan være som
Bekledningen treffer de vanlige balkongene; glass i alle typer,

fastfelt eller skyvbare. Perforert plate eller forskjellige

spilerekkverk, eller brystning i for eksempel perforert plate.

typer glass er mest vanlig.

Detaljer, dimensjoner og material kjennes igjen fra våre
rekkverkskolleksjoner VISION, FUNKTION, TRADITION.

Glasstak som beskytter de øverste balkongen eller
eventuelt takterrassen, benyttes som oftest i sammenheng
med innglassing. Vil du tone ned sollyset, kan det
benyttes sotet glass.
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Kontakt våre
balkongeksperter,
så hjelper vi deg

					

og ROT

med ditt
ROT-prosjekt.

Arqdesign er det foretrukne valget for alle ROT-prosjekter. Vi er kanskje mest kjent for å arbeide med
nyproduksjon og design produkter, men ROT har alltid vært en betydningsfull del av vår virksomhet.
Produktserien TRADITION er tatt frem spesielt for den eldre typen av balkonger.
Men vi har også løsninger for de mer moderne byggene, som vår serie FUNKTION. Alt for deres behov.
Det som skiller oss fra andre på markedet, er kort sagt helhets-

VI SVARER PÅ ALLE DINE SPØRSMÅL

tenkingen. Vi ser hele bygget både estetikk sett utenifra, og det

■ Hvor viktig er det å bevare en eldre bebyggelses opprinnelse?

funksjonelle innenifra.

■ Skal man benytte arkitekt til et rot-prosjekt?

For oss er det viktig at beboerne trives på sin balkong, og

■ Hvordan skal et styre i ett borettslag tenke?

utbyggeren er tilfreds med resultatet.
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Ikke helt enkle spørsmål å svare på. Selvfølgelig er det avhengig

For å levere en trygg helhetsløsning for akkurat din bolig, har vi

av prosjektets sammensetting, men vi har tro på at det lønner

ett sterkt nettverk av samarbeidspartnere over hele landet,

seg å spørre en ekspert først.

som kan holde tak i ROT-prosjektene. Alt i fra å bytte ut hele

Er du en entreprenør, arkitekt eller kanskje en styreleder i et

balkongdekke til de som hjelper deg med de små detaljene.

borettslag så er du velkommen til å kontakte oss.
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Her var målet å beholde det opprinnelig
utseende ved renoveringen. Rekkverket FUNKTION
Sinusplate sammen med innglassing og Helglass
LUKER smelter vel inn i fasaden.

MADE IN SWEDEN

Arqdesign Norge AS
Trondheimsvegen 70
2040 Kløfta

www.arqdesign.no

