Altaninglasningssystem

Inglasning utan ramar
Produkten liknar inglasningssystemet för balkonger och
består av en övre och en nedre styrskena varemellan
glasen kan flyttas med hjälp av horisontella glidrullar.
Konstruktionen med horisontella glidrullar och profiler
gör det möjligt att flytta glasen ett efter ett.
Första glaset öppnas inåt i 90° vinkel, nästa glas
flyttas på första glasets plats och öppnas likadant.
Slutligen kan alla glas skjutas in till väggen och vikas
in som typ bokblad, vilket öppnar upp hela altanen.

Altaninglasning gör det möjligt att förvandla din
altan till ett uterum som är oberoende av vädret,
kan lätt hållas rent och minskar avsevärt husets
uppvärmningskostnader. För altaninglasning erbjuder vi två olika alternativ, med eller utan ramar.

Öppningsprincip

Systemet består av 500–700 mm breda glas.
För altaninglasning används 8 eller 10 mm
härdat glas med fasade kanter som vid brott
granuleras i små bitar. Dessa är ofarliga och
orsakar inga skador. Man kan välja mellan
klart/transparent och tonat glas.

Inglasning med ramar
Lätt installerbart skjutglassystem för altaner består
av aluminiumprofiler med infästa glas. Modulerna kan
flyttas smidigt på underhållsfria, nylonbelagda lagerrullar mellan en övre och en nedre styrskena med
2, 3 eller 4 spår. Styrskenorna är försedda med spår
för vattenavledning. Modulerna sitter ihop med hjälp
av ett s.k. vindlås som är försedd med en borsttätning. Borsttätningen minskar buller och risken för att
damm- och vatten tränger in. Vindlåset uppfyller även
en säkerhetsfunktion – modulerna kan inte lyftas bort
utifrån.

Ett sådant system för altaninglasning kan användas för inglasning av raka, hörnförsedda
och böjda altanväggar. Eftersom systemet
saknar vertikala profiler, påverkar det nästan
inte alls husfasadens utseende.
Fördelaktigt utseende och avsaknaden av
skuggande ramar är de främsta fördelarna för

Öppningsprincip

Burgos Entreprenad AB
Multrågatan 50 K
162 55 Vällingby

Material
Systemet saknar praktiskt taget mekaniska slitdelar. Profilerna är ytbehandlade genom naturell
anodisering eller pulverlackering i RAL-katalogens
färger. Systemet levereras med härdat klarglas 4-6
mm, eller glas som finns i olika utföranden. Som

öppningslösning skjuts modulerna åt en sida om
systemet består av upp till fyra moduler, eller åt
bägge sidor om systemet består av fler moduler.
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en sådan här konstruktion. Eftersom
bara enkla glas används i systemet,
betraktas det som ett ”kallt” system
som dock hjälper att hålla altanen
varm och trivsam under alla årstider.
Vid önskemål kan vid raka altaner
systemets nedre styrskena (43 x 58
mm) byggas in i golvet så att golvytan behålls hinderfri.

BALKONGRÄCKEN OCH
INGLASNINGSSYSTEM
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Fästningsmöjligheter för glas:

Balkongräcken

1. Glaset fästs i ett spår i räckets handledare – varje
glaspanel kan vid behov bytas ut och glaset fixeras
med hjälp av en tätning som kilar fast glaset mot profilen.
2. Punktinfästning av glas – infästning av glas med
hjälp av rostfria fästelement genom hål i glaset. Vid
punktinfästning syns praktiskt taget bara glasytan på
fasaden. Tjockleken på glaset är inte begränsad.

Vid planering av balkonger bör man ägna särskild uppmärksamhet på valet av balkongräcken. Genom att
kombinera en mängd olika profiler och olika typ av glas,
finner vi på Burgos Entreprenad en lämplig lösning för
varje kund.
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2

3. Fästning med glasklämmor – det enklaste sättet
att fästa glas, vilket tillåter användning av en fyllning
på tjocklek upp till 12 mm.

Material

Helt öppningsbart
balkonginglasningssystem

Balkonginglasningssystemet består av en övre och
en nedre styrprofil som är fästade i taket respektive
räcket. Aluminiumprofilerna är pulverlackerade enligt
RAL-färgkatalogen. Alla fästningsdetaljer är i rostfritt
stål och övriga detaljer i systemets konstruktion är
tillverkade av förstärkt och nötningshållfast plast.

Vilka fördelar har aluminiumräcken
jämfört med andra material?

Inglasningens luckor består av glas med en tjocklek
på 6, 8 eller 10 mm samt en glasprofil av aluminium.
På den övre ledprofilen är 4 kullagerrullar och på den
nedre profilen 2 ledare fästade. Vi använder härdat
glas med slipade vertikala kanter. Glasets färgton är
antingen klar, matt, brons, rökgrå eller silktryck. Optimal bred på en glaspanel är 500–700 mm. Öppningen
mellan glasen (2–4 mm) kan tätas med PVC tätning.

► De är inte känsliga för växlande väderförhållanden och de har beständighet mot stora temperatursvängningar från -50° till +80°C;
► De kräver inte några särskilda underhållsåtgärder;
► De är pålitliga och hållbara;
► De har bra pris-kvalitetsförhållande

I slutet av 2012 lanserade vår samarbetspartner
OÜ Malmerk Klaasium ett nytt, CE-certifierat och
förbättrat balkong- och altaninglasningssystem.

Material
Tekniska uppgifter
Räckets konstruktion består av aluminiumprofiler
som är pulverlackade i RAL-katalogens färger. Som
fyllning i balkongräcken kan både härdat eller laminerat glas av tjocklek på 6 eller 8 mm användas. Det
är även möjligt att istället för glas använda fasadplattor, och som ett dekorativt element vid en sådan lösning rekommenderas horisontala rör.

3

Räckets konstruktion kan monteras såväl till balkonggolvet som framför balkongen. Räckets höjd är
oftast 1000–1100 mm från golvet. Maximalt cc-avstånd för räckestolpar är 1200 mm.

Vilka fördelar har balkonginglasning?
Inglasning ...
► gör balkongen användbar året runt; skyddar
balkongen mot regn, snö, vind och skräp, fast
systemet är inte hermetiskt;
► gör balkongen barnsäkrare;
► höjer bostadens värde och trygghet;

Balkonginglasningssystemet passar balkonger av nästan alla typer och storlekar. Eftersom ett sådant inglasningssystem inte har några vertikala ramar, ändras
inte byggnadens utseende. Systemet är mycket lätt
att använda och det är möjligt att flytta glasen över
hörn, vilket möjliggör att balkongen kan öppnas helt.
Detta gör det enkelt och tryggt att putsa glasen och
det första glaset kan man öppna i två vädringslägen.

►
►
►
►
►

håller fåglarna borta;
höjer bostadens värmebeständighet;
ökar bostadens yta;
sänker bullernivån från gatan betydligt;
ger byggnaderna ett lyxigt utseende.

1

► Övre ledprofil

2

► Nedre ledprofil

3

► Övre glasribba

4

► Nedre glasribba

5

► 6, 8 eller 10 mm härdat glas

6

► Kullagerrullar

7

► Nedre ledare

8

► Nedre lås/spärr

9

► Barnsäkerhetsspärr

10

► Ventilationslägesspärr

11

► Kontrollbåge

12

► Övre öppningstäckning

13

► Nedre öppningstäckning

14

► Handtag

15

► Ledprofilens ändplatta

16

► Fog mellan glasen
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