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Balco on Euroopan johtava lasitettujen ja avoimien parvekkeiden 
toimittaja. Parvekejärjestelmät tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja, 
joiden valinnassa Balco Oy auttaa ollen mukana alkuvaiheen suun-
nittelusta aina asennukseen asti.
Balcon tuotanto tapahtuu nykyaikaisissa ja tehokkaissa tiloissa 
Ruotsissa. Tuotantoprosessi on sertifioitu standardien ISO 9001, 
ISO 14001 ja ISO 3834-2 mukaisesti.
Pohjoismaisen parvekeyhdistyksen jäsenenä Balco sitoutuu nou-
dattamaan yhdistyksen ohjeita, jotta voi toimittaa teknisesti laa-
dukkaita ja turvallisia parvekkeita.

BALCON PARVEKEJÄRJESTELMÄT
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Patent by Balco -merkki osoittaa, että kyseessä on Balcon oma pa-
tentoitu ratkaisu. Yritykselle on myönnetty n. 40 patenttia koskien 
yksityiskohtia, jotka vaikuttavat kokonaisuuksiin tehden niistä pa-
rempia. 

Lasitetut Parvekkeet

Balcon lasitetut parvekejärjestelmät tarjo-
avat monia vaihtoehtoja niin muotoilun, 
vedenpoiston, luukkujen, lasien, värien kuin 
materiaalien suhteen. Lasitettu parveke mm. 
vähentää energiakustannuksia jopa 20 %.

Avoparvekkeet

Kattavasta avoparvekkeiden valikoimasta 
löytyvät mm. kaiteet,  laatat, suojakatot ja 
-seinät. Balco tarjoaa myös kustannuste-
hokkaita ratkaisuja olemassa olevien par-
vekkeiden täydennyslasituksiin.

Lasitetut luhtikäytävät

Ainutlaatuinen Balco Access® on kehitetty 
erityisesti luhtikäytävien lasitusjärjestel-
mäksi. Sillä saa tehokkaan ilmastosuojan, 
joka avautuu automaattisesti mahdollisen 
tulipalon yhteydessä.  
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Balco Vista™ – lasitetut kulmat

Balco Vista™ lasitetut kulmat avaavat parvekkeelle laajan panoraa-
manäköalan ja antavat modernin arkkitehtonisen ilmeen.
Balco Vista™ voidaan toimittaa myös itsepuhdistuvilla laseilla. Ruu-
dut on helppo vaihtaa parvekkeen sisäpuolelta.

 ESIMERKKEJÄ BALCON PATENTEISTA

Balco Flexible™ - kiinnitysjärjestelmä

Teleskooppikiinnitykset mahdollistavat rakennuksen mittapoik-
keamien poistamisen. Lisäksi ilmanvaihto ja varavedenpoisto ovat 
integroituja järjestelmään.

Balco Vision™ – etuseinä kehyksettömillä taittolaseilla

Balco Vision™ yhdistettynä kehyksettömiin taittolaseihin luo vai-
kutelman yhtenäisestä lasipinnasta. Parvekkeen sisäpuolella on 
valoisa panoraamanäköala ilman lasien kehyksiä ja kulmatolppia.

Balco Venttech® – ilmanvaihtojärjestelmä

Balco Venttech® -ilmanvaihtojärjestelmällä varmistetaan, ettei lasi-
tus muuta parvekkeen ilmavirtausta.
Kaikki parvekejärjestelmät ovat varustettuja sisäänrakennetulla 
ilmastoinnilla kosteuden vähentämiseksi ja rakennuksen nykyisen 
ilmastointijärjestelmän turvaamiseksi. Järjestelmään on lisäksi in-
tegroitu varaviemäröinti sekä myös valmius rullakaihdinta varten.

Muita etuseinävaihtoehtoja:

Balco Sight – sisäänrakennettu 
ikkuna kaiteen alapuolella

Balco Air – korkeammat lasit Balco Space – etuseinä kerroksen korkuisilla luukuilla 
parvekelaatan ulkosyrjässä, valittu kaide asennetaan 
ulkopuolelle

Kiinnitysvaihtoehtoja ovat pilari seinässä, kiin-
nitys suoraan rakennuksen betonirunkoon tai 
pilari uuden peruslaatan etureunassa (kiinnitys 
takareunassa rakennuksen runkoon).

Balcon suunnitteluosasto tekee tarkat laskelmat, 
jotta kiinnitykset ja muut tekniset yksityiskohdat 
saadaan sovitettua kohteen mukaisiksi.

Kaikki etuseinät ovat profiileiltaan pehmeästi pyöristetyt, ilman turhia peltikomponentteja, vetoniittejä ja tiivistysmassoja. Kun umpikaide 
kiinnitetään pohjaprofiilin etureunaan, kasvaa parveke käytännössä noin 100 mm syvyyssuunnassa. Kaikissa etuseinissä on myös sisään-
rakennetut kiinnikkeet Balcon parvekelaatikoille, välittömästi tukevan kiskon alapuolella.
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Balco Cleanline® – vedenpoistojärjestelmä

Balco Cleanline®-vedenpoistojärjestelmä vähentää tehokkaasti li-
karaitoja umpikaiteen verhoilussa.
Järjestelmä minimoi riskin, että vesi ajautuisi parvekkeelle tuuli-
kuorman ja samanaikaisesti parvekkeella vallitsevan alipaineen 
aiheuttamana. Vesi kerääntyy alimmaiseen kiskoon ja johdetaan 
vaakasuorien kanavien kautta kulmatolppiin. Tolppien sisäisten 
kanavien kautta vesi johdetaan kerros kerrokselta alimmaisen par-
vekkeen alaosaan. Mikäli lasit jäävät sateella sulkematta, parve-
kelaatan vedenpoiston varmistaa ylimääräinen turvaviemäröinti, 
joka on integroitu parvekkeen pohjaprofiiliin.

Balco Twin® – saranalasi

Balco Twin®-saranalasi avautuu sekä liukulasin että kääntölasin 
tavoin. Balco Twiniä on myös kätevä ja helppo käsitellä. Lasia työn-
netään kevyesti sivusuunnassa ja huomaamattomasta, kehyksessä 
olevasta kahvasta (lisälaite) taitetaan lasi auki. Yksittäisen lasin voi 
kääntää sivulle missä kohtaa tahansa kiskoa.

Balco Access® – luhtikäytävien lasitusjärjestelmä

Balco Access® on lasitusjärjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti 
luhtikäytäviä varten. Tulipalon sattuessa lasit avautuvat automaat-
tisesti, mikä helpottaa pelastushenkilökunnan työskentelyä ja 
parantaa asukkaiden pelastautumismahdollisuuksia. Lisäksi jokai-
sessa viiden lasin osiossa voidaan koska tahansa avata neljä lasia.
Lasitus säästää myös energiaa, koska kylmä ilma lämpenee lasite-
tussa käytävässä ennen asuntoon kulkeutumista.

 ESIMERKKEJÄ BALCON PATENTEISTA

Tekniikka

Savunilmaisin
Antaa hälytysimpulssin mahdollisen savunmuodostuksen yhtey-
dessä. Kattoon asennettu savuilmaisin lähettää impulsseja sähkö-
magneeteille, jotka sijaitsevat jokaisen lasin kohdalla.

Sähkömagneetti
Avaa lasit mahdollisen savunmuodostuksen yhteydessä. Kun säh-
kömagneetti vastaanottaa savuilmaisimen lähettämiä signaaleja, 
katkeaa magneettien välinen yhteys. Piilossa oleva vaijerirakenne 
siirtää lasit silloin automaattisesti sivusuunnassa.

Hätäpainike
Käytetään hätätilanteessa, esim. tulipalon yhteydessä.

Tukeva kädensija
Mahdollistaa avaamisen/sulkemisen käsin. Tukevan kädensijan ja 
kevyesti rullaavien lasien ansiosta se on helppoa.

Lisävalinnat
Kauko-ohjaus (ei mahdollinen 
jälkiasennuksena)
Kauko-ohjaimella voi helposti 
avata ja sulkea parvekeluukut 
sekä rullakaihtimet.
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MYYNTI JA NEUVONTA

Balco Oy
Töölönkatu 7 A
00100 Helsinki
Puhelin 045 6686 424
balco@balco.fi
www.balco.fi

VALMISTUS

Balco Ab
Älgvägen 4
352 45 Växjö

LISÄVARUSTEET LASITETULLE PARVEKKEELLE

Vaihtoehto, jos lasitus halutaan tehdä kahdessa eri vaiheessa. Ker-
roksen korkuinen taittojärjestelmä pystypuitteettomilla profiileilla 
lattiasta kattoon. Lasien korkeus on enintään n. 2500 mm. Lasitus 
asennetaan nykyisen kaiteen sisäpuolelle.

Parvekeluukut ja rullakaihtimet on 
helppo avata ja sulkea kauko-oh-
jaimella. Ei mahdollinen jälkiasen-
nuksena.

LED-valonauha voidaan integroida 
myös ylä- ja alakiskoon. Luo parvek-
keelle viihtyisän valaistuksen ja elävöit-
tää julkisivua. Ei mahdollinen jälkiasen-
nuksena.

Parvekematto wave-nystyörillä

Sähkökäyttöinen auringonsuoja on 
saatavana tuuli- ja aurinko-ohjauk-
sella. Ei mahdollinen jälkiasennuk-
sena.

Kaikissa etuseinissä on integroitu kiin-
nike ja suoja rullakaihdinta varten.
Rullakaihtimen voi hankkia myös myö-
hemmin jälkitilauksena. Valikoimassa 
on kaihtimia myös umpikaidetta var-
ten sekä sähkökäyttöisiä rullakaihtimia, 
jotka on tilattava ennen asennusta. 
Rullakaihtimia on saatavilla seuraavissa 
väreissä:

Etuseinät voidaan toimittaa erikokoisil-
la ja väriltään yhteensopivilla kukkalaa-
tikoilla. Kukkalaatikot voidaan asentaa 
sekä ulko- että sisäpuolelle. 

Valikoima erilaisia koristelistoja. 
Voidaan myös muotoilla erityisesti 
kokonaisratkaisuun sopiviksi.

Sylinterilukolla varustettu 
käyntiovi on suunniteltu 
pohjakerroksen parvekkeita 
varten.

Moottorikäyttöiset luukut ja rullakaihtimet

Yksivärinen neulahuopamatto lisää 
parvekkeen viihtyisyyttä ja on help-
po imuroida. 
Maton suurin leveys on 2000 mm 
(yli 2000 mm leveydet lisämaksusta). 
Mattoa on saatavilla seuraavissa 
väreissä:

Integroitu LED-valaistus

Esivalmius rullakaihtimelle

Sähkökäyttöinen auringonsuojaKukkalaatikko

Täydennyslasitus Koristelistat Käyntiovi


