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VI KAN ALTANER
Balco er din naturlige partner når det gælder altaner, altanrækværk 
og altantilbehør. Vi markedsfører, udvikler, projekterer, producerer og 
udfører hele altanentreprisen til færdig montage.

Vores ambition er, at være en af de førende leverandører af altaner og 
rækværk på det danske marked. I vores brede sortiment finder du alt fra 
enkle rækværk til mere komplekse og innovative løsninger, altid i meget 
høj kvalitet og til særdeles konkurrencedygtige priser.

Velkommen hos Balco!
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For information og adresser på vores referenceobjekter i kataloget, 

kontakt venligst Balco, balco@balco.dk eller +45 57 83 13 50

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, produktændringer og forkert farvegengivelse.



ALTAN TYPE 2, 
balustre af rundstålsprofiler forberedt for altankasse

ALTAN TYPE 1, 
balustre af rundstålsprofiler

ALTAN TYPE 3, 
balustre af fladestålsprofiler

ALTAN TYPE 4, 
balustre af fladestålsprofiler forberedt for altankasse

ALTAN TYPE 5, 
hærdet og lamineret glas i ramme

ALTAN TYPE 6, 
hærdet og lamineret glas uden ramme
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BALCO CITY
Stålaltaner er både elegante og stilfulde i deres udtryk. Stålaltanen har den store fordel at den kan varieres i form og de-
sign, så den passer bedst muligt til ejendommen.

Stålaltanen er ikke kun det indlysende valg, når vi taler om design. Den er i princippet vedligeholdelsesfri, så du kan anven-
de din tid sammen med din familie og venner.
Balcos standardaltaner produceres i galvaniseret stål og fås i flere forskellige varianter.





HÅNDLISTER
Prikken over i’et er valget af den rigtige håndliste. Det er en meget synlig del af jeres altan. Vi kan derfor tilbyde mange 
forskellige varianter. De tre mest udbredte er træhåndlisten, den runde håndlisten og den flade håndlisten.

FLAD HÅNDLISTE
Denne meget enkle håndliste er udført 
i galvaniseret stål. Den er vedligehol-
delsesfri og kan produceres i mange 
forskellige bredder og tykkelser.

RUND HÅNDLISTE
Den runde håndliste er udført i galva-
niserat stål og er vedligeholdesesfri. 
Den kan lakeres i et utfal af farver, så 
den passer til resten af udseendet på 
altanen og ejendommen.

TRÆHÅNDLISTE
Vores træ til håndlister er FSC-certifi-
ceret. Listerne har en kerne af stål, da 
træet således holdes på plads, selvom 
det alltid vil ”arbejde” efter montering. 
Trælisterne skal helst vedligholdes 
for at undgå et gråligt og sprukkent 
udseende.
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BETONGULV

TRÆGULV 

BETONGULV
Med et fiberbetongulv får I et meget holdbart 
gulv, som kan konstrueres efter jeres speci-
fikke ønske. Gulvet har betonens naturlige 
farve, grå-hvid.

KOMPOSITGULV 
Kompositgolvet er først og fremmest vedli-
geholdelsesfrit, og det tiltaler mange. Gulvet 
findes i flere farvevarianter.

TRÆGULV
Vores træ er FSC-certificeret og fås i et utal 
af hårde træsorter. Vælger I et trægulv, får I et 
levende gulv, som står smukkest med en årlig 
omgang olie.

ALTANGULV
Forskellige miljøer giver forskellige forudsætninger for din altan. Valget af gulv er en smagssag og Balco tilbyder flere 
forskellige gulvtyper for at du skal have mulighed for at udnytte pladsen optimalt.  

Vi tilbyder gulve specielt udviklet til miljøer som altaner, med påvirkning fra forskelligartet klima i årets løb. Foruden et 
udvalg af materialer, mønstre og farver, sørger vi for at de er praktiske og minimerer problemer med fugt og vedligehold-
else af gulvet. Nedenfor ses de mest almindelige gulvtyper til din altan.

KOMPOSITGULV
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DØRE
Dørpartierne fås med indadgående og udadgående døre og levereres både i træ og aluminium samt i alle tænkelige farver. 
Dørene leveres med slanke rammeprofiler, som passer til de fleste eksisterende ejendomme. Disse tolv standarddøre er de 
mest anvendte, men det er selvfølgelig muligt at bestille andre løsninger. 
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1-FAGS DØR helt i glas, lavet i et 
parti i fuld højde, hvor du åbner 
hele partiet som én samlet del.

2-FAGS DØR helt i glas, lavet i et 
parti i fuld højde, hvor du åbner 
hvert dørblad som én samlet del.

2-FAGS DØR, lavet med et over-
parti som kan åbnes, hvilket giver 
dig mulighed for at lufte ud.

2-FAGS DØR med en vandret 
snydesprosse, lavet i et parti i fuld 
højde, hvor du åbner hvert dørblad 
som én samlet del.

1-FAGS DØR, lavet med et over-
parti som kan åbnes, hvilket giver 
dig mulighed for at lufte ud.

1-FAGS DØR med en vandret 
snydesprosse, lavet i et parti i fuld 
højde, hvor du åbner hele partiet 
som én samlet del.
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3-FAGS DØR helt i glas, lavet i et 
parti i fuld højde, hvor du åbner som 
en dobbeltdør. Sideparti er fast og 
kan ikke åbnes.

CAFÉ DØR helt i glas, lavet i et 
parti i fuld højde, hvor du åbner som 
en dobbeltdør. Det sidste parti kan 
ligeledes åbne med op, så der er 
maksimal adgang til altanen.

CAFÉ DØR, lavet med et overparti 
som kan åbnes, hvilket giver dig 
mulighed for at lufte ud. Det sidste 
parti kan ligeledes åbne med op, så 
der er maksimal adgang til altanen.

CAFÉ DØR med en vandret 
snydesprosse, lavet i et parti i 
fuld højde, hvor du åbner som en 
dobbeltdør. Det sidste parti kan 
ligeledes åbne med op, så der er 
maksimal adgang til altanen.

3-FAGS DØR, lavet med et over-
parti som kan åbnes, hvilket giver 
dig mulighed for at lufte ud. Side-
parti er fast og kan ikke åbnes.

3-FAGS DØR med en vandret 
snydesprosse, lavet i et parti i fuld 
højde, hvor du åbner som en dob-
beltdør. Sideparti er fast og kan 
ikke åbnes.







Vores kunder udfordrer os hele tiden med nye spørgsmål og ønsker - og vi kan godt lide udfordringer. I vores udviklingsafdeling 
arbejder vi derfor ikke kun med at forbedre eksisterende produkter, men selvfølgelig også med at udvikle nye. I løbet af årene 
har det ført til mange af vores egne løsninger.

KRAV OG REGLER ER EN DEL AF VORES HVERDAG
I vores konstruktionsafdeling arbejder flere ingeniører med alle de detaljer, som skal falde på plads, så slutresultatet kan holde 
i mange år. En grundlæggende del af arbejdet er fortløbende at udføre prøver af materiale og konstruktioner. Det gør vi for at 
kunne sikre kvaliteten i hvert enkelte detalje. Vi holder os til stadighed opdateret om alle de krav og regler, der gælder for de 
lande, vi arbejder i.

GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG
Sammen med en arkitekt, en rådgivende ingeniør eller i direkte dialog med vores kunder enes vi om altanernes udførelse, samt 
hvilke farver og materialer, der skal anvendes. Arbejdet udmunder som regel i en fotomontage, som viser hvordan den tænkte 
altanløsning kan se ud på den eksisterende facade.

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED

11



12

ALT SKAL STEMME
Der er mange oplysninger, som skal indsamles, inden det endelige konstruktionsarbejde kan påbegyndes. Vi udfører blandt 
andet nøje beregninger af fæster og andre tekniske detaljer for at tilpasse dem til de forskellige belastningskrav, der kan fore-
komme. Kravene kan variere meget, afhængig af altanens placering. Selvom altanerne ser identiske ud, er hver altankonstruk-
tion nemlig unik.

EN TEGNING FOR HVER DEL OG MOMENT
Når alle oplysninger er blevet behandlet, er det tid til at begynde at tegne. Den komplette altan, med hver enkelt detalje, tegnes 
både to- og tredimensionelt. Når tegningerne er godkendte, forberedes produktionen, og der udfærdiges udførlige instruktio-
ner for monteringen.

TID TIL AT MONTERE
Når alle komponenter er klare, sættes de sammen og leveres derefter til det aktuelle sted. Arbejdet på ejendommen er sikkert 
allerede påbegyndt. Selvfølgelig får beboerne oplysninger om, hvordan arbejdet bliver udført. Der har sandsynligvis også været 
et par byggemøder, hvor vi sammen har gennemgået alle detaljer og tidsplaner. Den endelige montering af altanerne, udføres 
af specialiserede montører efter anvisning fra en projektleder. Efter alle altaner er blevet monteret, er det tid for aflevering, og 
når den er udført, og alt er godkendt, er byggeprocessen gennemført.
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Der er mange fordele ved tegninger. Men at få de færdige altaner, at se fotorealistisk visualiserede både inde- og udefra, er 
utroligt værdifuldt for kunden. 

  Martin Lamme arbejder som Architectural Advisor hos Balco. Som leddet mellem arkitekt, sælger og kunde forvandler 
Martin idéer til praktiske løsninger.

  – Jeg visualiser kundens eller arkitektens tanker på computeren, og finder frem til et forslag til fremtoningen. Under ar-
bejdet tager jeg hensyn til husets alder og stil, og jeg forsøger at plukke de vigtige elementer, der giver huset karakter. Den 
løsning vi kommer frem til, skal være på et højt niveau, både med hensyn til funktion og æstetik.

  For Balco spiller 3D-visualiseringen en afgørende rolle i dialogen om at finde frem til den rette løsning. Kunden får et klart 
billede af slutresultatet, og det skaber en samlet platform for projektet. 
  – Vi sætter altid brugerne i centrum under vores design. Vores løsninger skal gøre hverdagen bedre og mere behagelig for 
dem, der investerer i vores systemer. 

3D-VISUALISERINGEN





BIM OBJEKT

Balco er Bimkompatibel, hvilket betyder, at vi har udviklet et 3D katalog med vores produkter, der nemt kan tilpasses og 
bruges som tegningsgrundlag.

BygningsInformationsModellering (BIM) kan forbedre planlægning, design, byggeri og ejendomsadministration og hjælpe 
med til at:

• Øge lønsomheden
• Forbedre visualiseringen
• Planlægge mere præcist
• Optimere kommunikationen
• Øge produktiviteten

REVIT®

Balcos produkter er tilgængelige for download som en Revit fil, der fungerer som en ”træk og slip” funktion til dine tegnin-
ger.
På sigt vil også vores BIM-objekter være til rådighed i ArchiCAD.
For yderligere information, kontakt Balco.

INTEGRERE BALCO 
DIREKTE I DINE 

TEGNINGER

HER KAN DU 
UDFORME 
ALTANENS 

NØJAGTIGE MÅL

BALCO - SMUKKERE OG MERE 

BRUGBART!
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MONTAGE
Balco har stor erfaring og viden når det kommer til den komplette altanentreprise i tæt 
samarbejde med vores ordregivere.

Når vi udfører vores altanentrepriser bruger vi nøje udvalgte montører med en langvarig brancheerfaring. Alle vores mon-
tører er uddannet i gældende licitationsregler og personlig sikkerhed på byggepladsen. Vi sikrer altid, at vi 
opfylder alle de krav, der stilles til en underleverandør, og sikrer, at vi følger de regler og bestemmelser, som gælder 
på den respektive byggeplads. Alle vores byggeprojekter ledes af dygtige og erfarne projektledere.

SERVICE
Balco kan, i de tilfælde hvor det er ønsket, tilbyde serviceaftaler for vores produkter. 
Kontakt os gerne for mere information.

KVALITETSDOKUMENTATION SOM GIVER TRYGHED

Dette symbol viser, at løsningen er unik for 
Balco. Vi har over fyrre patenter på små 
detaljer, der gør helheden så meget bedre.

Vores ISO 9001-certificering betyder, at du får 
et kvalitetssikret produkt/service, der opfylder 
de krav, du som kunde kan stille. ISO 14001 
betyder, at vi udføre produktionen på en 
miljømæssigt skånsom måde. Derudover 
følger vi kvalitetsstyringssystemet ISO 3834-2 
af vores svejseproces af stålprodukter.

Symbolet på Balkongföreningen i Norden. Os, 
der er medlemmer, er forpligtet til at overholde 
foreningens regler for at levere sikre altaner af 
høj teknisk kvalitet.

Det globale kreditvurderingsselskab Dun & 
Bradstreet foretager hvert år en kreditvurde-
ring af virksomheder. I de seneste 10 år har vi 
fået den højeste kreditværdighed – AAA.

Altaner er en stor investering, som man skal have glæde og gavn i mange år. Produkterne er af høj 
kvalitet, og at leverandøren er økonomisk stabil, er derfor særlig vigtigt. 

For os hos Balco er det naturligt, at konstant forbedre og udvikle vores produkter og tjenester. 

Vores stræben efter intelligente løsninger har også ført til mange egne patenter, som gør vores produkter unikke. 
Takket være en beslutsom, men forsigtig ekspansion, har vi nået den højest mulige kreditværdighed, hvilket sammen med 
en kapitalstærk hovedejer, gør os til en stabil leverandør og samarbejdspartner. Du kan med andre ord trygt stole på at vi 
alle stræber efter det samme mål: at du skal være tilfreds med dit valg af altan/altansystem fra Balco.
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DANMARK

Balco A/S
Industriholmen 15 B
2650 Hvidovre
Telefon +45 57 83 13 50
Telefax +45 57 83 43 50
balco@balco.dk
www.balco.dk

SVERIGE (HK)

Balco AB
Älgvägen 4
352 45 Växjö
Telefon 0470-53 30 00
Telefax 0470-53 30 97
balco@balco.se
www.balco.se

NORGE

Balco AS
Sandstuveien 60A
1184 Oslo
Telefon +47 23 38 12 00
Telefax +47 23 38 12 01
balco@balco.no
www.balco.no

FINLAND

Balco Oy
Venteläntie 38
08500 Lohja
Puhelin +358 456686424
Faksi 
balco@balco.fi
www.balco.fi 

STORBRITANNIEN

Balco Balcony Systems Ltd
11 Waltham Court, Milley Lane 
Hare Hatch
Reading RG10 9AA
Telefon +44 2036 871020 
balco@balcouk.com
www.balcouk.com

TYSKLAND

Balco Balkonkonstruktionen GmbH
Ernst-Ruska-Ufer 2
D-12489 Berlin
Telefon +49 30 634 998 25
Telefax +49 30 634 998 24
balco@balco.de
www.balco.de 

HOLLAND 
Balco Balkonsystemen B.V.
Ommelseweg 44d
5721 WV Asten
Telefon +31 493 698098
Telefax +31 493 697912
balco@balco.nl
www.balco.nl 


