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BRUKSANVISNING



Så här använder du TBO Design
balkonginglasningsystem

Nedre lås Övre lås med snöre

Detta gäller öppningsglaset.
Lyft ringen i nedre låset, samtidigt som du drar 
i snöret i det övre låset.

Nu är glaset klart att öppnas. Om du endast 
öppnar glaset 5 cm, kan det sättas fast i 
vädringsläge (som visas på bilden nedan). Om 
du vill öppna helt, drar du i låsen och öppnar 
upp till 90 grader.
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Öppningsglas i vädringsläge



Ta nu tag i glas nr.2 (första skjutglaset) och 
skjut detta mot öppningsglaset. Du ska skjuta  
tills det tar stopp. Håll sen handen mot kanten 
av glaset och vänd glaset inåt. 

Viktig! Håll handen på rutans glaskant tills den 
är helt öppen. Då stödjer du glaset och undviker 
onödigt slitage.

BRUKA INTE VÅLD!
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När du har öppnat alla glasen, fäster du dessa 
med lås-snöret, så att inte glasen blåser upp av 
vinden.
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När du vill låsa glasen, gör du på samma sätt 
som när du öppnar, fast bara åt motsatt håll. 
Stöd kanten på glasen även när du stänger dem.

Håll bottenprofilen ren från smuts och damm. 
Om du sprayar lite silikon eller teflonspray ned i 
bottenprofilen, en till två gånger om året, 
kommer glasen att glida väldigt lätt.

LYCKA TILL!
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SÅ HÄR SKÖTER DU DIN INGLASNING

Grattis till din nya inglasning! Nu kan du vistas där från tidig vår till långt in på hösten. 
Inglasningen står emot vårvinden och sommarregnen liksom höstlöven och snöfl ingorna. 
Här får du några råd och tips om hur du sköter den nya balkongen.

Öppna och stäng med mjuk hand

Var noga med att skjuta fönstren varsamt, inte banka eller slå.
Det är bra om du fattar tag i fönstret några decimeter upp när du öppnar och stänger. Då glider 
fönstret bättre än om du skjuter på från nederkanten.

Gör rent ibland

Balkongerna är försedda med inglasning uppbyggda av natureloxerade aluminiumprofi ler.
Glaset består av 6 alternativt 8 mm härdat glas.
Inglasningen tvättas med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. En ren mjuk duk som ej 
repar skall användas vid rengörning. Använd aldrig slipande material som t ex. stålull och 
skurpulverkuddar (tex. Scotch Brite) eller krämiga rengöringsmedel med fast, slipande innehåll.
Vid rengörning av räcken - orsaka inte obehag för dina grannar.
Åverkan på bärande delar och infästningspunkter får ej förekomma, tänk på din och andras säkerhet.
Torka ur de nedre glidskenorna med jämna mellanrum så kärvar inte fönstren när du öppnar och
använd en fuktig trasa med lite vanligt rengöringsmedel.

Gummiskrapa med förlängt skaft.

Stå på balkonggolvet när du tvättar fönstren. Använd en gummiskrapa med förlängt skaft så når 
du bra och slipper luta dig ut genom fönstret.
I övrigt tvättar du rutorna precis på samma sätt som dina vanliga fönster med skrapa eller trasa 
och fönsterputs.

Täpp inte till ventilationen.

Inglasningen är i första hand ett väderskydd. Samtidigt gör det balkongen till ett rum utomhus. 
Det fi nns naturliga springor som släpper in luft och som gör att ventilationen blir bra på balkongen. 
Täta därför inte dessa springor med trasor, mattor, parkettgolv eller liknande.
Vi rekommenderar heller inte att du lägger heltäckningsmatta på balkongen eller tar ut fi nare möbler.
De kan få fuktskador eftersom balkongen, som sagt, är ett utrymme utomhus.

Sköna stunder på balkongen.
Sköt om din balkong och njut av den. Bjud in till kaffekalas en regning sommardag. Studera istappen som 
droppar och bli varm av vårsolen. Se löven som dansar om hösten, utan att bli kall om näsan...
Ha det så skönt på din nya balkong önskar vi på 

TBO-HAGLINDS AB!


