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Skötselinstruktioner balkoninglasningar
Focus inglasning

Öppning och rengöring
Fönsterglasen kan vikas in på balkongen vid fönsterputsning.
Innan öppning av glasen utföres skall bågen placeras i putsningsläge. Börja med den yttersta bågen i spåret, drag förbi de
övriga för att friställa den helt.
Ett litet motstånd kan finnas när man drar förbi. Fortsätt sedan
på samma sätt med övriga bågar.
Lås och barnsäkerhet
Inglasningen är försedd med lås, för att undvika olyckor med
barn och även en enkel låsning mot objudna gäster. Låset
består dels av ett fast handtag och dels av ett nyckellås.
Handtaget är fjäderbelastat och är monterat i sidostolpen. För
att öppna trycker man på handtaget och frigör Öppna
fönsterbågen.
och stäng varsamt
Ryck inte häftigt i fönsterbågarna. Fatta istälPå andra sidostolpen finns ett nyckellås som öppnas
med
let några decimeter
ovanför nederkanten och
flytta dem med en mjuk hand. Då glider de
medföljande nyckel.
lätt och följsamt.
Öppna fönsterna med bifogad nyckel
Vrid nyckeln varvid innerbågen öppnas och kan vikas in på
balkongen för fönsterputsning. Lyft tillbaka bågen och lås
sedan med nyckeln.
Gör rent ibland
och barnsäkerhet
Torka rent handledarens glidspår från smuts såLås
glider
fönsterInglasningen är försedd med lås, för att
undvika olyckor med barn och även en enkel
bågarna utan att kärva.
låsning mot objudna gäster. Låset består dels
av ett fast handtag och dels av ett nyckellås.
Använd mjuk borste och en fuktig trasa.
Handtaget är fjäderbelastat och är monterat
i sidostolpen. För att öppna trycker man på
handtaget och frigör fönsterbågen. På andra
sidostolpen finns ett nyckellås som öppnas
med medföljande nyckel.

Sidohängt fönster
Vid avfasat ytterhörn gäller följande! Bågen öppnas med
bifogad nyckel vrid ett kvarts varv för att öppna, vrid åt andra
hållet för att stänga. Vädringsbeslag som är monterat följer
med när bågen öppnas, och ställer sig i ett låst vädringsläge.
Tryck på armen och bågen frigörs från låsning vid stängning.
Låt styrpinnen följa med mot öppning i beslaget så frigöres
bågen och kan vikas in för fönsterputs

Öppna och stäng
varsamt
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Öppning och rengöring
Fönsterglasen kan vikas in på balkongen vid
fönsterputsning. Innan öppning av glasen
utföres skall bågen placeras i putsningsläge.
Börja med den yttersta bågen i spåret, drag
förbi de övriga för att friställa den helt.

Gör rent ibland
Torka rent handledarens glidspår från smuts
så glider fönsterbågarna utan att kärva.
Använd mjuk borste och en fuktig trasa.
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varv för att öppna, vrid åt andra hållet för att
stänga. Vädringsbeslag som är monterat följer
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låst vädringsläge. Tryck på armen och bågen
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Avfasat ytterhörn med
sidohängt fönster

BALKONG

OBS! Tänk på detta!
Weland inglasningssystem
Weland inglasningssystem skall betraktas som ett vindskydd med glas. Inglasningssystemet förlänger vår och
höstsäsongen, samt sänker ljudnivån vid starkt trafikerade vägar.
Ett balkonginglasninssystem får aldrig betraktas som ett uterum. Det bör därför inte inredas med permanent
golv eller matta som kan skadas vid vattenintrång.
Regnvatten
Regnvatten i kontakt med färsk betong eller cementfog blir starkt alkaliskt.
Vatten som rinner eller stänker på glaset bör snarast avlägsnas för att skador inte skall uppstå på glaset. Detta
gäller även på ingående aluminiumprofiler.
Glas som skadats på detta sätt är inte påverkbart av glasleverantör och är därför inte reklamationsbart.
Rengöring
Glas rengöres i samma omfattning som fönster, ca en gång varannan månad eller oftare om så erfordras.
Fönsterputsmedel eller handdiskmedel och vatten. Även alu-miniumprofilen rengöres på samma sätt.
Täpp inte till ventilationen
Inglasningen är i första hand till för ett väderskydd för balkongen. Det finns naturliga springor som släpper in luft
och gör att ventilationen på balkongen blir bra. Täta därför inte med mattor, trasor eller liknande.
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Öppna fönsterna med bifogad nyckel
vrid nyckeln varvid innerbågen öppnas och
kan vikas in på balkongen för fönsterputsning.
Lyft tillbaka bågen och lås sedan med nyckeln.
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Weland Aluminium ansvarar endast för produkter som levererats av Weland.

Öppna och stäng varsamt
Ryck inte häftigt i fönsterbågarna. Fatta istället några decimeter ovanför nederkanten och flytta dem med en mjuk hand.
Då glider de lätt och följsamt.
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Faber inglasning
Öppna och stäng en lucka för vädring
Fäst glasstaven i valfri luckas övre öppningskrok och dra
nedåt, samtidigt som du med fingret lyfter i kroken i bågens
nederkant. Dra i detta läge glaset inåt mot dig och bågen
stannar i ett vädringsläge.
Vid stängning trycks vädringsarmen lätt åt sidan och luckan
trycks igen kraftfullt och bestämt, så att öppningsbeslagen
låses fast.
Öppna och stäng en lucka vid putsning (helt öppen)
Gör likadant som för öppning vid vädring.
Därefter lösgörs vädringsarmen genom att föra den åt sidan,
och lyfta den något. Då fjädrar vädringsarmen tillbaka under
bågen och glasluckan har öppnats på vid gavel.
OBS – vid stängning behöver du inte fälla tillbaka
vädringsarmen manuellt i profilrälsen, det sker
automatiskt
Stänga en lucka
Håll ena handen mot glasluckans underkant, så att vädringsarmen inte kommer i kläm vid stängningen, håll den andra
handen på glaset. Stäng luckan kraftfullt och bestämt, så att
öppningsbeslagen låses fast. Vädringsarmen ska inte återställas manuellt, utan återgår automatiskt till sitt ursprungsläge.

Öppna en lucka

Stäng en lucka

Vädringsarm

Öppna och stänga alla luckor
Öppna första glasluckan helt. Skjut intill nästa glas och öppna
även det. Gör likadant med de följande glasen, ett i taget.
För att stänga systemet börjar du med att stänga det sista glaset och skjuta det åt sidan till sitt ursprungsläge. Gör likadant
med de följande glasen.

Skötselråd

Öppna alla luckor

Vid rengöring av glasen rekommenderar vi fönsterputsmedel eller handdiskmedel och vatten. Aluminiumprofilerna
ska tvättas på samma sätt.
FABER vikglassystem har horisontella gummilister som ev. behöver smörjas vår och höst. Smörj alltid med ett
siliconskikt (typ Biltemas listskydds-silicon) på glidytorna som vetter mot luckan.
Använd aldrig mineralbaserade smörjmedel (vanlig olja eller 5.56) det förstör listen.
Som ett vindskydd
FABER vikglassystem ska betraktas som ett vindskydd med glas. Det gör att du kan njuta av din balkong redan
tidigt på våren och långt in på hösten. Systemet skärmar också av ljud från omgivningarna, till exempel trafik.
En balkonginglasning kan inte jämställas med ett uterum. Därför bör du inte inreda balkongen med permanent
golv, matta eller möbler som kan skadas vid vattenintrång.
OBS! Regnvatten i kontakt med färsk betong eller cementfog blir starkt alkaliskt.
Vatten som rinner eller stänker på glaset bör snarast avlägsnas för att skador inte skall uppstå på glaset. Detta
gäller även på ingående aluminiumprofiler.
Glas som skadats på detta sätt är inte påverkbart av glasleverantör och är därför inte reklamationsbart.
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Weland Aluminium ansvarar endast för produkter som levererats av Weland.

OBS! Glasen kan bara skjutas åt sidan i stängt läge.

Sober inglasning
Så här fungerar
Skötselråd
Vid rengöring av glasen rekommenderar
vi fönsterputsmedel
SOBER vikglassystem
eller handdiskmedel och vatten. Aluminiumprofilerna ska
tvättas på samma sätt.
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ÖPPNA OCH STÄNG
Som ett vindskydd
SOBER vikglassystem ska betraktas som ett vindskydd med
ÖPPNA
glas. Det gör att du kan njuta av din balkong redan tidigt på
Trampa
ned pedalen
våren och långt in på hösten.
Systemet
skärmari botten
också av ljud
så att den
från omgivningarna, till exempel
trafik.låser fast. (Bild 1)

OBS! Regnvatten i kontakt
med färsk betong eller
STÄNG
cementfog blir starkt alkaliskt.
Stäng igen dörren
med på
ett glaset
tryck. bör snarast avlägsnas
Vatten som rinner eller stänker
för att skador inte skall uppstå på glaset. Detta gäller även på
ingående aluminiumprofiler.Trampa upp pedalen så att
dörren faller ner på skenan (Bild 3)
Glas som skadats på detta sätt är inte påverkbart av glasleverantör och är därför inte reklamationsbart.
SKJUT DÖRRARNA ÅT SIDAN
Så här fungerar SOBER vikglassystem
Öppna första dörren helt, vid det
ställe där alla dörrar skall parkeras.
ÖPPNA
Skjut
nästa
dörr,
gör(Bild
likadant
Trampa ned pedalen i botten
såintill
att den
låser
fast.
1)
med de följande dörrarna.
Lyft säkerhetsspärren med foten och öppna dörren. (Bild 2)
För att stänga systemet, börjar du
STÄNG
med att stänga den yttersta
Stäng igen dörren med ettdörren,
tryck. och skjuta den åt sidan
till sitt ursprungliga läge. Gör
Trampa upp pedalen så attlikadant
dörren med
fallerde
nerföljande
på skenan
(Bild 3)
dörrarna.
SKJUT DÖRRARNA ÅT SIDAN
OBS! Dörrarna kan endast
Öppna första dörren helt, vid det ställe där alla dörrar skall
skjutas åt sidan i stängt läge.
parkeras. Skjut intill nästa dörr, gör likadant med de följande
dörrarna.
För att stänga systemet, börjar du med att stänga den yttersta
dörren, och skjuta den åt sidan till sitt ursprungliga läge. Gör
likadant med de följande dörrarna.
OBS! Dörrarna kan endast skjutas åt sidan i stängt läge.
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Weland Aluminium ansvarar endast för produkter som levererats av Weland.

En balkonginglasning kan Lyft
inte säkerhetsspärren
jämställas med ettmed
uterum. Därför bör du inte inreda balkongen
med
permanent
foten och öppna dörren.golv,
(Bildmatta
2)
eller möbler som kan skadas vid vattenintrång.

