PRODUKTER
FRÅN
WELAND
ALUMINIUM
Balkongräcken, Balkonginglasning
Balkongplattor, Aluminiumramper
Aluminiumdörrar, Modulräcken

BALKONGER

SPECIALISTER
PÅ BALKONGER
SEDAN 1986
Konceptet är samma sedan starten – att leverera kvalitetsprodukter med
lång hållbarhet i aluminium. Vår styrka är vår erfarenhet och kunskap.
Vi står till förfogande vid entreprenad och montage av våra produkter.
Varje dag gör vi vårt yttersta för att ta fram flexibla och kreativa lösningar
som skapar vackra och funktionella bostäder.
Vi är medlem i Balkongföreningen och arbetar ständigt med att
förbättra säkerheten hos våra produkter samt att möta framtidens krav
på hållbarhet och design.
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Färgerna i katalogen kan skilja sig från verkligheten.
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och ändringar.

BALKONGRÄCKEN

BALKONGRÄCKEN
FÖR ALLA
Våra balkongräcken håller hög kvalitet och möter branschens alla krav
på hållbarhet och säkerhet. Balkongstommarna tillverkas i aluminium och
förses med beklädnader i plåt, glas eller spröjs. Vi tillhandahåller alla typer
av beklädnader och ger dig utrymme att vara kreativ i utformningen. 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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RÄCKESSTOMME
OCH HANDLEDARE

HANDLEDARE
Profil
nr 20

Profil
nr 30
Handledare
Stolpe

Övre plåthållare

Profil
nr 35

Profil
nr 50

Profil
nr 55x15

Profil
nr U
Nedre plåthållare
Stolphållare
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BALKONGRÄCKE
GLAS

TILLVAL
Skärmvägg, sidoskärm,
bullerskydd. Se sid 23.

BALKONGINGLASNING
Se sid 27.

GLAS I RAM
Räcken beklädda med glas ger ett snyggt intryck och kan
anpassas efter byggnaden utifrån den glasvariant som väljs.
Glaset kan monteras på insidan av räckesstolparna för ett smärt
och elegant utseende eller utvändigt för att täcka plattkanten.
Glasräckena finns i flera utföranden och består alltid av laminerade säkerhetsglas.

KULÖRER
Valfri RAL alt NCS.

BALKONGPLATTOR,
HANDLEDARE,
INFÄSTNING
Se sidorna 31-37.

Välj mellan en mängd olika glasvarianter som exempelvis klarglas, opalfärgat glas eller glas med screentryck.

MER INFORMATION
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BALKONGRÄCKE
PLÅT

TILLVAL
Skärmvägg, sidoskärm,
bullerskydd. Se sid 23.

BALKONGINGLASNING
Se sid 27.

PERFORERAD PLÅT
Räcken i perforerad aluminiumplåt är mycket populära och kan
utformas med de flesta förekommande perforeringsmönstren
på marknaden. Plåten levereras vanligtvis lackerad men kan
även fås naturanodiserad.
SLÄT PLÅT
Traditionella balkongräcken i slät plåt används huvudsakligen vid renovering eller nybyggnation där en tidsenlig stil
ska bevaras. Välj mellan en mängd profileringar och kulörer.
Beklädnad med slät aluminiumplåt lackeras i valfri kulör.

KULÖRER
Valfri RAL alt NCS.

KULÖRER PVF2
PVF2 stuccerad aluminiumplåt se sid 29

BALKONGPLATTOR,
HANDLEDARE,
INFÄSTNING
Se sidorna 31-37.

PROFILERAD PLÅT
Beklädnaden består av stuccerad PVF2-lackerad aluminiumplåt
och kan fås i liggande, stående eller diagonalt utförande samt
med olika bredd och djup i profileringen. Välj mellan fem olika
typer av handledare i aluminium samt komplettera med önskad
utsmyckning och tillval.

MER INFORMATION
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BALKONGRÄCKE
SKIVMATERIAL

TILLVAL
Skärmvägg, sidoskärm,
bullerskydd. Se sid 23.

BALKONGINGLASNING
Se sid 27.

LAMINATSKIVA
Beklädnad med skivmaterial skapar ett snyggt utseende
anpassat till byggnadens arkitektur och stil samtidigt som
räcket är robust och slitstarkt.
Skivorna kan monteras direkt mot räckesstommen eller ramas in
i aluminiumprofiler anpassade till materialtjocklek på 4-8 mm.

KULÖRER
Kulörer laminatskivor se
sid 29.

BALKONGPLATTOR,
HANDLEDARE,
INFÄSTNING
Se sidorna 31-37.

MER INFORMATION
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BALKONGRÄCKE
SPRÖJS

TILLVAL
Skärmvägg, sidoskärm,
bullerskydd. Se sid 23.

BALKONGINGLASNING
Se sid 27.

Räcken med spröjs är ett prisvärt alternativ som ger ett luftigt
intryck. Balkongräckena har samma klassiska utseende som
våra räcken i massivt stål men tillverkas istället av lättviktsmaterialet aluminium, ett tåligt material med lång hållbarhet
som är näst intill underhållsfritt. Montaget går smidigt tack vare
räckets låga vikt och enkla konstruktion.

KULÖRER
Valfri RAL alt NCS.

BALKONGPLATTOR,
HANDLEDARE,
INFÄSTNING
Se sidorna 31-37.

Våra balkongräcken med spröjs finns i flera utföranden och
levereras anodiserade eller lackerade i valfri kulör.
Utförandet kan anpassas med synlig eller täckt plattkant och
spröjsen kan nå upp till handledaren eller 800 mm ovanför
balkongplattan. Spröjsprofilerna är 20 x 20 mm och placeras
med c/c mått max 120 mm.

MER INFORMATION
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BALKONGRÄCKE
STOCKHOLM
Ett klassiskt balkongräcke med spröjs i massivt stål för tidstypiska miljöer. Vanligt i storstädernas innerområden samt äldre
och anrika miljöer där balkongräcken i moderna material som
aluminium inte accepteras.

KULÖRER
Valfri RAL alt NCS.

BALKONGPLATTOR,
HANDLEDARE,
INFÄSTNING
Se sidorna 31-37.

MER INFORMATION
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FRANSKT FÖNSTER

KULÖRER
Valfri RAL alt NCS.

BALKONGPLATTOR,
HANDLEDARE,
INFÄSTNING
GLAS, PLÅT, SKIVMATERIAL, SPRÖJS OCH STOCKHOLM
Fönsterräcken har många namn och kallas även fransk balkong
eller franskt fönster. Det är ett alternativ till en balkong och
består vanligtvis av en fönsterdörr med skyddsräcke utanför.

Se sidorna 31-37.

Räcket tillverkas i önskad storlek och med valfri räckesbeklädnad. Välj mellan ett flertal olika handledare. Monteringen
sker genom att räcket bultas fast mot dörrkarmen eller mot
fasaden.

MER INFORMATION
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KOMBINERA OLIKA
MATERIAL & FÄRGER

TILLVAL
Skärmvägg, sidoskärm,
bullerskydd. Se sid 23.

BALKONGINGLASNING
Se sid 27.

GLAS, PLÅT, SPRÖJS OCH SKIVMATERIAL
Beklädnaderna kan skräddarsys för din fastighet genom unika
kombinationer av material och färger. Kontakta oss så hjälper vi
dig att ta fram en lösning som passar din fastighet.

KULÖRER
Valfri RAL alt NCS.

BALKONGPLATTOR,
HANDLEDARE,
INFÄSTNING
Se sidorna 31-37.

MER INFORMATION
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BALKONGTILLBEHÖR

SKÄRMVÄGGAR
BULLERSKYDD
OCH SKÄRMTAK
MOT VÄDER
Med våra balkongtillbehör skapar du en komplett lösning för din
fastighet och utemiljö. Med ett skärmtak förbättrar du utemiljön på den
översta balkongen. Skärmväggar är ett utmärkt tillbehör för att dela
av en balkong i flera delar. Förbättra balkongmiljön med tillbehör som
sidoskärmar och bullerskydd.
Samtliga tillbehör kan anpassas och färgsättas på samma sätt som våra
balkongräcken och dess beklädnader.
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BALKONGTILLBEHÖR
SKÄRMVÄGG
Väggen används vanligtvis som avskärmning mot grannar, men
fungerar även utmärkt som vindskydd. Skärmväggen är avsedd
för balkonger och tillverkas med en ram av aluminiumprofiler
som kläs med valfri beklädnad.
BULLERSKYDD
Bullerskydden gör ljudklimatet behagligare såväl på balkongen
som inne i lägenheten. Det sker genom en ljuddämpande
effekt på störande ljud utifrån. Balkongen blir dessutom helt
eller delvis inglasad vilket medför att utesäsongen kan
förlängas från tidig vår till en bit in på hösten.
Bullerskydd för balkonger består av en aluminiumram med
glasfyllning.
SIDOSKÄRM
Skärmen fungerar som insynsskydd samtidigt som den ger lä
på balkongen. Sidoskärmen fästes mot vägg, räcke och
balkongplatta eller enbart mot räcke eller balkongplatta.

KULÖRER
Valfri RAL alt NCS.

MER INFORMATION
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BALKONGINGLASNING

FÖRLÄNG
SOMMAREN
Låt balkongen blir 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 samtidigt
som du är skyddad från regn och rusk. Balkongen skapar ett extra rum där
du kan njuta från vårens första solstrålar.
Balkonginglasning levereras måttanpassad vilket ger ett snabbt och
smidigt montage. Välj mellan olika varianter och anpassa dem efter dina
önskemål.
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BALKONGINGLASNING
BALKONGINGLASNING ACCESS
ACCESS är ett vikdörssystem med glas utan vertikala lister som kan öppnas helt eller
delvis, vilket skapar en känsla av rymd och frihet. Systemet går från golv till tak och
monteras innanför befintligt räcke. Dörrarna kan öppnas i valfri ordning för säker och
bekväm putsning inne på balkongen.
BALKONGINGLASNING FABER
Glasluckorna på FABER kan vikas in och skjutas åt sidan för att ge en större öppning.
Varje lucka har tre inåtgående viklägen, varav det första med barnsäker vädringsarm.
Luckorna öppnas i valfri ordning för säker putsning inne på balkongen.
BALKONGINGLASNING FOCUS
FOCUS är en stabil balkonginglasning som består av en fast bröstning samt skjutbara
glaspartier. Glaspartierna kan vikas in på balkongen för säker och smidig fönsterputsning
inne på balkongen.
Balkonginglasning FOCUS finns med fast eller öppet underljus. Aluminiumprofilerna
levereras naturanodiserade alternativt pulverlackerade i önskad kulör.
Balkonginglasningen kommer måttanpassad till arbetsplatsen, vilket ger ett snabbt och
smidigt montage.

MER INFORMATION
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FÄRGER

SMÄLT IN
ELLER
STICK UT
Med rätt färg får du balkongerna att smälta in på ett naturligt sätt i
byggnadens design. Färgsättningen kan även användas för att skapa en
unik stil och få balkongerna att sticka ut på ett smakfullt sätt.
OBS! Kulörerna på färgkartan på nästa sida kan avvika från de verkliga
kulörerna.
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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.
Vi rekommenderar att endast använda färgproverna nedan som referens. Färgproverna är inte en exakt återgivning
utan kan avvika från de verkliga kulörerna.

Snövit
RAL 9010

Varmvit
RAL 1013

Benvit
RAL 9001

Elfensbensvit
RAL 1001

Ljusgul
RAL 1014

Gyllengul
RAL 1002

Grå
RAL 7032

Grå
RAL 7003

Brun
RAL 6022

Svart
RAL 9005

Gnejsröd
RAL 3012

Faluröd
RAL 3009

Oxidröd
RAL 8004

Duvblå
RAL 5001

Ljusgrön
RAL 6021

Olivgrön
RAL 6003

Pilgrön
RAL 6025

FORMICA EXTERIOR I 25 KULÖRER

F 1040 UN
Alpino

F 2010 UN
Malibu

F 7927
Folkestone*

F 1535 UN
Tornado

F 7912 UN
Storm

F 1531 UN
Irish Cream

F 0901 UN
Gobi

F 2302
Doeskin

F 0903 UN
Café*

F 0187 UN
Kashmir*

F 2288 UN
Peach*

F 1532 UN
Eldorado

F 4161
Terracotta

F 2005 UN
Paprika

F 7884 UN
China Blue*

F 1998 UN
Oslo*

F 2966 UN
Opal*

F 3007 UN
Pale Olive*

* Beställningsvara
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BALKONGPLATTOR

BALKONGPLATTOR AV
ALUMINIUM
ELLER STÅL
Balkongplattorna tillverkas utifrån dina önskemål och materialet väljs
utifrån fastighetens karaktär och ålder. De vanligaste alternativen är
aluminium och stål.
Vi hjälper dig att välja en passande lösning oavsett om det är till ett
utbyte, utökning eller för nya balkonger. Fastigheter kan generellt sett
få nya eller större balkonger utan stora ingrepp eller störande konstruktioner. Den viktigaste frågan är val av infästning. Ju bättre infästning,
desto enklare blir montaget. Vi tar även hänsyn till eventuell tilläggsisolering och renovering av fasaden.
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BALKONGPLATTA I
OLIKA MATERIAL

PLATTOR

ALUMINIUMPLATTA 100MM
Balkongplattan är uppbyggd av strängpressade aluminiumprofiler. Dessa plattor kan monteras med alla typer av infästningar samt ha en spännvidd upp till 5 meter. Djupet följer fasta
modulmått i 100-150 mm.
NOSFÖRLÄNGNING
Ett utmärkt sätt att utöka befintliga balkonger.
Nosförlängningar tillverkas på samma sätt som balkongplattorna och bultas fast mot den befintliga balkongen. Stag
fästes mot befintlig vägg eller specialtillverkade balkar.

MER INFORMATION
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MONTAGE

MONTAGE,
INFÄSTNINGAR
OCH SERVICE
Den viktigaste frågan vid utbyte, utökning eller nya balkong är hur
infästningen ska ske. Valet baseras på byggnadens fasad och bjälklag
samt om fasaden ska renoveras och tilläggsisoleras i samband med
montering av nya balkonger.
Ju bättre infästning, desto enklare blir montaget. Fastigheter kan generellt sett få nya eller större balkonger utan stora ingrepp eller störande
konstruktioner. Vi har stor kunskap inom möjligheter och val av infästning samt lång erfarenhet av att ta fram färdiga förslag och bistå med
projektering.
Infästning sker mellan balkong och fastighet samt mellan balkongräcke
och balkongplatta.
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INFÄSTNINGAR FÖR
BALKONGRÄCKET

INFÄSTNING

Mellan balkongräcket och balkongplattan erbjuder vi tre typer
av infästningar. Kontakta oss så hjälper vi dig med en lösning
som passar dina behov och önskemål.
SIDOINFÄSTNING - INGJUTNINGSBYGEL
Bygeln gjuts in i balkongplattan hos gjuteriet vilket ger ett
snabbt och enkelt montage.
SIDOINFÄSTNING - KEMANKARE
Kemankaret bultas fast i balkongplattan vilket ger en flexibel
lösning både för ombyggnation och nya balkonger.
GOLVFÄSTE - GOLVFÄSTE AV STÅL
Golvfästen bultas mot golvytan och används både vid ombyggnation och för nya balkonger.

MER INFORMATION
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ÖVRIGA
PRODUKTER I
SORTIMENTET
ALUMINIUMRAMPER
Lätta, stabila och handikappramper av strängpressade aluminiumprofiler som är enkla att
montera. Anpassningsbara och i olika längder.
ALUMINIUMDÖRRAR
Modulbyggda dörrar för många olika miljöer.
Tillval som inbrottsskydd, ljudreduktion, utrymning och brandskydd.
MODULRÄCKE
Modulräcke i naturanodiserad aluminium. Stor
flexibilitet och enkel montering.
ALUMINIUMRÄCKE FÖR INDUSTRIELL
MILJÖ
Aluminiumräcken i naturanodiserad aluminium.
Räckets har stora flexibilitet och är mycket
lättmonterat.

MER INFORMATION
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SMÅLÄNDSK
I SMÅLAND I
EGEN REGI
Weland Aluminium AB är en komplett leverantör med hög kunskap, lång erfarenhet
och stor flexibilitet. Tillverkningen är flexibel
anpassas efter dina önskemål.
All produktion sker i egen regi i Småland, med
egna konstruktörer och statiker. Det ger dig
underhållsfria produkter direkt från tillverkningen, utan mellanhänder. Den höga kvaliteten säkerställs genom att vi själva övervakar
hela tillverkningsprocessen. Det ger dig
produkter som står stabilt 365 dagar om året.
Samtidigt finns vi nära till hands för att ge dig
svar på dina frågor.
Vi ser fram emot att höra från dig!
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HÅLLBART
FÖR DIG
OCH FÖR MILJÖN
Vi tar vårt ansvar. För våra kunder och för vår
miljö. Som en pålitlig partner i långsiktiga
samarbeten är vår styrka att alltid leverera
rätt produkter, i rätt tid och till rätt pris.
Produkterna är underhållsfria och helt
återvinningsbara. Tillverkade i egen fabrik,
med småländsk viljekraft och stor lyhördhet.
Miljöarbetet är en naturlig del av vår produktion, genom att vi ständigt arbetar för att
utveckla våra processer för effektivare
material- och energiåtervinning – samt
hållbar utveckling för framtiden.

Varje dag strävar vi efter att överträffa dina
krav och förväntningar. Därför arbetar vi
kontinuerligt med att uppdatera produktionen med den senaste tekniken och följa
utvecklingen.
Vi är godkända CE-leverantörer enligt EN 1090.

www.welandaluminum.se
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BALKONGER
FÖR ÖKAT
VÄRDE OCH
LIVSKVALITET
Större balkonger höjer livskvaliteten för hyresgästen och ökar värdet på
fastigheten. Vi levererar balkonger som står starka genom år och årstider,
väder och vind. 365 dagar om året. Utbudet omfattar underhållsfria och
funktionella produkter med enkelt montage för varierande utemiljöer.
Vi är en del av Weland, med egen produktion och tillverkning i Småland.

Weland Aluminium AB / Björnstorpsvägen 2, 342 30 Alvesta / 0472-445 00
info@welandaluminium.se / www.welandaluminium.se
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