BALKONGRÄCKEN FÖR
NYPRODUKTION
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Weland Aluminium AB är ett av de företag i Sverige som arbetat
längst med balkonger och balkongräcken. Våra ambitioner är
att tillgodose marknaden för såväl nyproduktion som renovering
med ett brett program av kvalitetsprodukter.
Vi erbjuder produkter som tillgodoser arkitekternas önskemål
om moderna material och former genom att ständigt utveckla
vårt sortiment. För renovering tillverkar vi produkter som smälter
in i befintlig miljö och inte förändrar fastighetens karaktär.
Weland Aluminium AB är medlem i Balkongföreningen där vi
arbetar för säkerhet och hög tillverkningskvalitet hela vägen
från projektering och konstruktion till montering på plats.
Weland Aluminiums produkter uppfyller kraven för
-märkning enligt EN 1090

Innehåll
Balkongräcken i varierande utformning
Balkonginglasning Focus
Balkonginglasning Faber
Balkonginglasning Sober
Räckesstommar och räckestyper
Färgkartor
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Våra balkongräcken håller hög kvalitet och möter branschens
alla krav på hållbarhet och säkerhet.
Balkongstommarna tillverkas i aluminium som sedan förses
med olika beklädnader, allt från profilerad eller perforerad
plåt, till glas eller spröjs.
Låt balkongen bli din trädgård. Här kan du odla tomater,
jordgubbar, sallad eller vad som önskas. Blommorna och
plantorna bildar en härlig grönskande inramning när du
sitter och tar en fika, från tidig vår med de första lökväxterna till sommarens härliga grönska.
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Franska fönsterdörräcken tillverkas i samma utföranden som våra
balkongräcken.
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I tider då arkitekturen och utseendet på våra bostadshus står i fokus, framstår balkongerna som en allt viktigare och
dominerande del av fasaden. Därför är vår målsättning att alltid kunna leva upp till beställarens önskemål när det gäller
val av material och färger på balkongräckena.
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Balkonginglasning
FOCUS
Låt balkongen bli Din favoritplats, en plats för långa frukostar,
avkopplande stunder i solen och mysiga ljumma kvällar.
En plats för frisk luft när lägenheten känns för trång. Med
en inglasad balkong sitter Du utomhus, men ändå skyddad från regn och rusk. Balkongen blir en plats där Du
kan njuta redan från vårens första solstrålar.....
Hogstad balkonginglasning FOCUS är ett genomtänkt
system med en mycket stabil uppbyggnad och väl fungerande lösningar. För att underlätta fönsterputsningen är
skjutluckorna öppningsbara så man tryggt kan stå kvar på
balkongen och putsa glasen på båda sidor.
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Balkonginglasning FABER
Vårt nyutvecklade skjutglassystem Hogstad FABER har skjutglas som kan öppnas inåt där de står. Man behöver inte
skjuta dem till putsläge. Luckorna finns med eller utan profiler runt glasen. Utan profiler får man en hel glasvägg, som ett
enda stort fönster mot utsikten. Väljer man FABER vikglas utan profiler accepteras detta oftast av arkitekten även på
enstaka lägenheter i huset eftersom fasaden syns bakom glasen och den upplevs som uniform. Denna lösning kan alltså
vara ett attraktivt personligt tillval. Med FABER vikglas kan man även i efterhand komplettera befintliga balkongräcken.
Fasadens utseende påverkas väldigt lite och balkonginglasningen blir som en del av den befintliga fasaden.

Balkonginglasning SOBER
Ett nytt vikdörrsystem helt i glas - från golv till tak.
Systemet kan öppnas helt eller delvis. Det skapar en
underbar rymd som ger härlig känsla.
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Stående profilerad plåt
Typ 101

Småsinus profilerad plåt
Typ 112

Räckesstomme
Weland balkongräcken består av en stomme av aluminiumprofiler, som kläds in
med olika material.
Vid lackerad stomme eller beklädnad lackeras även nitarna.

Liggande profilerad plåt
Typ 105

Profil
Nr 20

Profil
Nr 30

Profil
Nr 35

Spröjsräcke
Typ 800H

Profil
Nr 70

Handledare
Weland balkongräcken kan utföras med valfri
handledare enligt ovan.

Sektion
Säkerhetsglas
Typ 400
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Max. 1100 mm

Profil
Nr 50

Min. 800 mm

Spröjsräcke
Typ 800

Färgkarta
Weland PVF2-lackerad stuccerad aluminiumplåt
PVF2 är ett tvåskiktssystem, med en underliggande primer. PVF2 är av typ klass ett.
PVF2 har en mycket god kulör och glanshållning med god formbarhet och mycket
god korrosions stabilitet. Baksidan är skyddslackerad som standard.
Welands PVF2-lackerade aluminiumplåt är testad enligt EN norm nr 1396.

Snövit
Likn. RAL 9010

Varmvit
Likn. RAL 1013

Benvit
Likn. RAL 9001

Elfenbensvit
Likn. RAL 1001

Ljusgul
Likn. RAL 1014

Gyllengul
Likn. RAL 1002

Grå
Likn. RAL 7032

Grå
Likn. RAL 7003

Brun
Likn. RAL 6022

Svart
Likn. RAL 9005

Gnejsröd
Likn. RAL 3012

Faluröd
Likn. RAL 3009

Oxidröd
Likn. RAL 8004

Duvblå
Likn. RAL 5001

Ljusgrön
Likn. RAL 6021

Olivgrön
Likn. RAL 6003

Laminatskiva
Typ 600

Perforerad plåt
Typ 202

Slät plåt
Typ 201

Pilgrön
Likn. RAL 6025

Formica Exterior i 18 kulörer
Utanpåliggande dekorrör
Typ 400D
F 1040 UN Alpino

F 7912 UN Storm

F 0903 UN Café
Beställningsvara

F 7884 UN China Blue
Beställningsvara

F 2010 UN Malibu

F 1531 UN Irish Cream

F 0187 UN Kashmir
Beställningsvara

F 1998 UN Oslo
Beställningsvara

Spröjssektion
F 7927 Folkestone
Beställningsvara

F 0901 UN Gobi

F 2288 UN Peach
Beställningsvara

F 2966 UN Opal
Beställningsvara

F 1535 UN Tornado

F 1532 UN Eldorado

F 2005 UN Paprika

F 3007 UN Pale Olive
Beställningsvara

F 2302 Doeskin

F 4161 Terracotta

Glassektion
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Underhållsfria produkter för fastigheten
Vi har ett brett sortiment underhållsfria produkter för fastigheten som miljöstationer och
förråd, väderskydd, cykelparkeringar, cykelskydd, staket, papperskorgar, bänkar och
rastmöbler mm. Allt tillverkat i underhållsfritt aluminium.

Miljöstationer / förråd tillverkas i olika storlek enligt kundens önskemål.

Weland Aluminium AB, Björnstorpsvägen 2, 342 30 Alvesta
Tel. 0472-445 00 • Fax. 0472-400 29
E-post: info@welandalumi.se
Internet: www.welandalumi.se
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Cykelskydd från 2 sektioner med plats för 9 cyklar till valfritt antal sektioner.

