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Allt du velat veta 
om balkonger och 

inglasningar
– men aldrig vågat fråga om

Teknisk information
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Bara en
balkong eller …

Innehåll

Idag är en balkong så mycket mer än bara en platta med svart smidesräcke. Variatio-
nen på räcken, inglasningar, fästen, tak, färger, och material är nästan oändligt.

Allt fler bostadsrättsföreningar inser att balkonger är ett bra sätt att förädla fören-
ingens fastigheter och öka boendetrivseln. Med den utvecklingen har även efterfrågan 
på mer personliga och uttrycksfulla balkonger ökat. Materialutvecklingen gällande 
bland annat glas och räcken, ger idag större möjligheter än tidigare för tillverkare och 
leverantörer att svara upp mot efterfrågan.

TBO har egen tillverkning av balkonger och kan därför anpassa alla delar helt efter 
era önskemål och efter er fastighets arkitektur och byggnadsstil. Vi har arkitekter och 
konstruktörer som kommer med färdiga förslag och ger goda råd utifrån sin mång-
åriga erfarenhet av balkonger.

Våra balkonger levereras och monteras på nybyggen, till fastigheter där äldre bal-
konger måste bytas ut och vi monterar även på fasader som helt saknar balkonger. För 
de som så önskar levererar vi enbart inglasningar till befintliga balkonger.
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Hur mycket kan en balkong varieras? Tja, i stort sett i allt. Vi kan bygga räcken och 
tak helt av glas om ni så önskar, men det kanske inte är så praktiskt alla gånger. Oftast 
handlar det om att sätta ihop en balkong som passar till fastighetens fasad, arkitektu-
ren och den tidsperiod fastigheten är byggd. Men det kan vara läckert att bryta helt, 
att till exempel göra inglasning från golv till tak matchat med klassiskt smidesräcke 
innanför glaset. Det får en åldrad fasad att se modern och klassisk ut på samma gång.

Vi försöker alltid vara tydliga när vi diskuterar lösningar med våra kunder. Men det 
kan ändå vara bra ifall du tittar igenom sprängskissen här intill och lär dig lite om 
vilka beståndsdelar din balkong har.

Din 
balkongs 
anatomi

räcKeSStolPeN (profilen) 
Varieras så att den matchar 
handledaren, se sidan 8.

HANdledAre finns i många 
olika former och i valfri färg, 
se sidan 8.

drAGStAG, del av balkongfästet 
som håller balkongen i rätt vinkel 
mot fasaden, se sidan 15.

YttertAK sätts av naturliga 
skäl bara på översta bal-
kongen. Det finns flera olika 
varianter. Även innertaken går 
att variera, se sidan 13.

mellAN- & uNderlIGGAre 
håller balkongens front 
på plats.

INGlASNING finns i flera 
varianter och kan sättas från 
golv till tak. se sidan 16.

PlAttA eller golv refererar till 
själva materialet i plattan inte 
till inlagt golvyta, se sidan 13.

räcKe är samlingsbegrepp 
för hela fronten av balkong-
en men även själva bekläd-
naden, se sidan 6.
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Att välja 
rätt räcke 
räcker långt

KrocKteSt Balkongföreningen, där TBO självklart 
är medlem, har tagit fram en metod (baserad på 
EN12600:2002) för provning av räcken, se figur. 
Uppfyllande av hållbarhetskrav ska kunna 
verifieras genom provning enligt denna metod.

BYGGfAKtA Vanligaste materialet 
i räcken är aluminium från stora 
nordiska leverantörer. Aluminium 
borgar för att konstruktionen blir 
lätt vilket minskar påfrestning 

skruvar är av rostfritt stål eller 
aluminium. Inga detaljer kan 
rosta. Självklart omhändertas allt 
material för återvinning enligt vår 
miljöpolicy.

tBo HAr BYGGt upp en egen 
testanläggning där alla nya 
räckesmodeller testas enligt 
Balkongföreningen och Boverkets 
rekommendationer.

på fasaden. Det är även enkelt 
att forma profiler av aluminium 
och en fördel till – det rostar inte. 
Smidesräcken och detaljer är av 
varmförzinkad stål. Popnitar och 

tBo har fyra olika kategorier av räcken; Original, Solid, Special och Classic. Samtliga 
modeller går att variera och modellera efter er önskan och er fastighets behov och 
möjligheter. Självklart är färgsättningen av alla delar helt fri.

original. Passar till balkonger på hus från 40, 50 och 60-talet. Handledare, stolpar 
samt över- och underliggare är av aluminium och räckets beklädnad är av korrigerad 
aluminiumplåt.

classic. Är just klassisk. Passar till hus från första halvan av 1900-talet eller som en klas-
sisk formdetalj på modernt designade hus. Räcke och detaljer av smide eller aluminium.

Solid. Passar bäst på fasader från 70, 80 och 90–talet. Räckets alla delar är av alumi-
nium och beklädnaden av laminat eller glas.

Special. Här är inget omöjligt. Vi kan forma era balkonger precis som ni vill ha dem. 
Eftersom vi bygger balkongerna i vår egen fabrik kan vi forma golvplatta, räcken och 
beklädnader fullständigt efter er önskan och er fastighets möjligheter. Endast tyngd- 
lagen sätter gränserna.

25

Balkongföreningen har tagit fram en modifierad metod, baserad på EN 12600, för 
provning av fyllningar i räcken, se figur 8.3. Uppfyllande av krav ska kunna verifieras 
genom provning enligt denna metod.

8.2 Mellanskärmar
Vid öppna balkonger ska mellanskärmar och deras infästningar dimensioneras  
för vindlast.

8.3 Balkongtak
Enkla balkongtak och infästningar ska dimensioneras för egenvikt, vindlast  
och snölast.

Hänsyn ska tas till vattenavrinning och risk för snöras.

450 mm

Figur 8.3
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Profiler och handledare. Profiler är de ”rör” du ser på balkongen, till exempel räckes-
stolparna. Vi arbetar med två olika typer av profiler som dimensioneras efter våra 
beräkningar. Påfrestningen blir självklart större för inglasade balkonger, i de fallen 
använder vi 80 procent kraftigare profiler.

Att välja rätt handledare är kanske viktigare är du tror. Alla varianter är lika stadiga 
och säkra, men ta dig lite tid och känn på de olika varianterna. Det är din hand som 
ska finna handledaren bekväm och kanske också trygg att hålla i när du står lutad mot 
balkongens räcke.

Färgen på profiler och handledare är en enkel sak – det kan vi variera i det oändliga 
– men självklart ska de matcha fasad och balkong.

Lägg
handen på en 
snygg profil

modell 25 / 2282

50 / 30 mm

modell 462483

95 mm

50,7 mm

47 mm

modell 275

50 mm

20 mm

modell 34038

54,5 mm

30 mm

modell 4455

54,5 mm

60 mm

modell 33690

70 mm

50,5 mm

44,75 mm
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När kvarteret byggdes 1965 ägdes det 
av HSB, och drevs som en fristående HSB-
förening fram till år 2000, berättar Rag-
nar Nykvist som sköter om det praktiska 
pappersarbetet i bostadsrättsföreningen 
och dessutom agerar lite av allt i allo.

Just nu har han mycket att pyssla med 
för att få ut- och ombyggnaderna av 
balkongerna att fungera smidigt.

– Föreningen har en väldig mix av boen-
de byggd på 60-talet då det fortfarande 
planerades en mängd ettor.

Föreningen bröt sig ur HSB år 2000 och 
har sedan dess fått mycket god ekonomi.

– Vi köpte fastigheterna och tomterna 
för fem miljoner, idag är taxeringsvärdet 
40 miljoner.

Sedan renoverades balkongerna. Då 
byttes räcken, fästen och fronter. Redan 

då var TBO på plats på Vetterslund.
– Vi la ut förfrågan till fyra olika bolag 

varav TBO var det största, de var också 
obetydligt billigare än de övriga. Man kan 
lungt säga att det inte var priset som av-
gjorde. Snarare handlade det om kvalitet 
och erfarenhet.

Nu ska de 318 balkongerna byggas ut 
och bli 60 centimeter djupare. Dessutom 
ska 120 stycken av dem glasas in.

– Allting fungerar smidigt med TBO. De 
har bra service, egna montörer och egna 
transporter. Innan bygget påbörjades 
ställde de hit en inglasad balkong på går-
den så att alla kunde känna på räcken, plåt 
och inglasningar. Det gör det enklare för 
alla att kunna bestämma sig för vad de vill 
ha, berättar Ragnar Nykvist som ser fram 
emot att ta sin nya balkong i besittning.

Nya räcken, 
inglasning 
och 60 cm till

ragnar Nykvist Brf. Vetterslund i Västerås.
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Golv 
och tak är 
samma sak
mitt tak är någons golv och mitt golv är någons tak. Så är det alltid för alla som 
lever i flerfamiljshus och så är det även ute på balkongen. Det betyder att endast de 
som bor på översta våningen får ett yttertak på sin balkong. Här intill ser du vilka olika 
typer av tak som vi levererar. Självklart kan vi även hitta okonventionella lösningar 
och färgsättningar om ni så önskar.

Plattan, som vi kallar golven, görs i fiberarmerad betong och i undantagsfall av 
konventionell betong. Vi monterar plattan på en varmförzinkad stålram som sedan 
monteras i balkongens fästen och regleras i vinkel med dragstaget. Fördelen med en 
sådan lättplatta är att den, i jämförelse med konventionell betong, inte belastar huset 
så mycket samt att den kräver mindre dimensioner på infästningar och stag. Men om 
kunden så önskar levererar vi självklart även plattor av konventionell betong.

GolvPlAttA av fiberbetong, eller i 
undantagsfall konventionell betong.

tAKPlAttA Innertak, på de 
balkonger som inte sitter 
överst, är såklart undersidan 
av grannen ovanförs balkong.

YttertAK av band- 
täckt plåt.

YttertAK av trapets- 
korrigerad plåt. 

YttertAK av ljusinsläppande 
men ogenomsiktlig kanalplast.

INNertAK fodrat med trä. 

INNertAK utAN fodrING.
För den som vill kan vi även 
göra tak av glas vilket kan 
vara ett fint alternativ för den 
som vill ha stort ljusinsläpp.

BYGGfAKtA När vi byter ut den gamla balkongen mot en ny 
monterar vi den vanligtvis ca 25 mm under lägenhetsgolvet 
så att balkongen blir handikappanpassad.
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Säkra
fästen ger
fest på fasaden
det stora säkerhetsarbetet för oss på TBO ligger inte i själva monteringen av bal-
kongen. Det ligger redan i förarbetet. Vi mäter och bedömmer fastigheten och fasaden 
för att beräkna vilken belastning den tål. I beräkningarna tas även hänsyn till påver-
kan av väder och vind samt i vilken klimatzon fastigheten finns.

Baserat på resultaten av beräkningarna avgör vi vilken fästmetod som är lämpligast 
för er fastighet.

När vi mäter fasaden samlar vi på oss alla mått vi behöver för att producera alla 
delar till era balkonger. Varje lägenhet får sin egen specialanpassad balkong som vi 
tillverkar på vår fabrik i Arboga. När vi levererar balkongerna till er är de alla färdiga 
att montera. På så vis minimerar vi själva monteringstiden och den tid er gård behöver 
vara byggarbetsplats.

GolvPlAttAN är monterad 
på en stålkasett. Det är i den 
stålkassetten som vi gör en 
infästningspunkt för golvet. 

INfäStNINGSPuNKterNAS rostfria 
skruvsar förankras i väggen med 
injekteringsmassa.

KortA väGGPelAre är 
ett sätt att fördela lasterna 
beroende på fasadens 
utformning.

låNGA väGGPelAre är en 
metod att fördela lasterna av 
balkongen över fasaden.

drAGStAGet håller 
balkongen i rätt vinkel i 
förhållande till fasaden. 
Fästet sker i golvplattans 
stålkasett. Ett snyggt och 
rent fäste som stör fasaden 
minimalt.

TBO är självklart med i Balkongföreningen, BF, som arbetar för 
att säkerställa en hög tillverkningskvalitet från projektering 
och konstruktion till montage. Vilken balkongleverantör 
du än väljer – titta efter BFs kvalitetsmärkning.
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Glasklar
inglasning
under 1970 och 1980-talen kritiserades balkonginglasningar för att vara svårven-
tilerade. Uterummen på fasaden fick smek- eller öknamn som ”pensionärskuvös” och 
”fasadbastu”. Sedan dess har utvecklingen tagit stora steg framåt. TBOs två huvud-
modeller av inglasning: ”TBO-Basic” och ”TBO-Design” går bägge att öppna upp 
precis så mycket du vill. Genom smarta designlösningar kan glasen vikas runt hörnen 
och parkeras intill fasaden så balkongen blir helt öppen under varma sommardagar. 
Modellerna går även lätt att ställa på vädringsläge samt att stänga till ordentligt när 
vinterkylan sätter in.

Att glasa in balkongen har många fördelar utöver den förlängda nyttjandegraden för 
lägenhetsinnehavaren. Inglasning gör att hela balkongens konstruktion hålls torrare 
och utsätts för mindre påfrestningar av väder-, årstids- och temperaturväxlingar. 
Den skyddar även balkongens bakre vägg inklusive fönster och dörrar. Tack vare att 
temperaturen är mer konstant på en inglasad balkong bidrar det till att dess livslängd 
ökar. Självklart medför det kostnadsbesparingar för fastighetsägaren även vad gäller 
uppvärmningskostnader. Den inglasade balkongens isolerande effekt minskar även 
bullernivån inne i lägenheten. Alla rörliga delar såsom kullager och hjul är borttagna för att minimera underhållet.

INGlASNINGAr kan göras i flera 
olika varianter; med eller utan 
synliga profiler, monterade på 
räcket eller på balkonggolvet.

tBo deSIGN Ett elegant 
ramlöst system. Här mon-
terat på balkongräcket.

tBo BASIc Samma 
system som i TBO Design 
men med synliga profiler 
som binder ihop glasen 
och ger inglasningen en 
robustare karaktär.

tBo deSIGN våNINGS-
HÖG Inglasningssyste-
met monteras innanför 
balkongräcket på golvet. 
Kan även fås i TBO Basic.

1. dettA Gäller öppningsglaset. Lyft 
ringen i nedre låset samtidigt som du drar 
i snöret till det övre låset. Nu är glaset 
klart att öppnas upp till 90 grader.

3. det är eNKelt att ställa glaset i 
vädringsläge. Du bara öppnar glasen fem 
centimeter och släpper öppningsreglagen 
så låses glasen i vädringsläge.

2. tA tAG I NäStA GlAS och skjut detta 
mot öppningsglaset tills det tar stopp. Ta 
sedan tag i kanten av glaset och vänd det 
inåt mot det första glaset.

4. tAcK vAre deN smarta konstruktio-
nen är det möjligt att vrida glasen runt 
ett hörn så att balkongen kan öppnas 
upp till 100 procent.

5. När du vIll stänga glasen gör du 
på samma sätt som när du öppnar, fast 
omvänt. Stöd kanten på glasen även när 
du stänger dem.

6. tBos uNIKA inglasningskonstruktion 
gör att du kan nyttja din balkong i alla 
väder. Innanför glaset i skydd mot regn 
eller öppna balkongen och njut av solen.

Så enkelt öppnar du upp alla glasen på din TBO-balkong.

INGlASNINGSProfIler
Teleskopiska inglasnings-
profiler för anpassning till 
stora måttavvikelser.

flertAlet Av vårA inglasningssystem går att 
öppna upp till 100 procent under varma som-
mardagar och  är enkla att sluta till när oväder 
och vintern är i antågande. Om man väljer att 
inte glasa in sin balkong kan det vara smart att 
ändå förbereda sig för inglasning till 
den dag du ändrar dig.
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K-märkta
hus får rum 
på fasaden

ulf Andersson, ordförande i Brf. Egen Härd i Örebro

Bostadsrättsföreningen Egen Härd i 
centrala Örebro hade länge diskuterat 
kring att montera balkonger på fasaden.

2005 var man slutligen överens. En 
ansökan om byggnadslov skickades till 
byggnadsnämnden som genast avslog 
densamma med motiveringen att bygg-
naden var K-märkt. När Ulf Andersson 
tog över som vicevärd hösten 2007 tog 
han kontakt med stadsantikvarien och 
frågade hur balkongerna kunde utformas.

– Hon var väldigt vänlig och gav raka 
besked om utseenden, färger, placering 
och montering, berättar Ulf när vi träf-
fas nedanför balkongerna på innergår-
den som just denna förmiddag badar i 
härlig vårsol.

Ulf lät anlita en arkitekt som ritade 
balkonger efter antikvariens beskrivning 
och sedan gick en ny bygglovsansökan 
igenom raskt och enkelt på mindre än en 
månad. En rolig detalj är att det bland de 
fyrtio balkongerna finns fyra blindbal-
konger.

– Fyra av våra medlemmar ville inte ha 
någon balkong. Men stadsantikvarien 
krävde att det skulle sitta balkonger i ett 
jämnt mönster. Så bostadsrättsföreningen 

stod för bygget av de fyra extra balkong-
erna – men det finns ingen dörr ut.

Från föreningens sida togs offerter in 
från fyra olika balkongentreprenörer. Två 
av dem föll bort direkt då de inte kunde 
leverera i tid. Av de övriga två kändes 
TBO som den mest seriösa och mest 
pålitliga.

– TBO hade redan gjort flera entreprena-
der här i Örebro, bland annat på det gamla 
regementet och har ett bra rykte. Kanske 
är de inte billigast men inte heller dyrast. 
Det är inte alltid billigast är det bästa 
– speciellt inte i ett sådant här samman-
hang, menar Ulf.

Bara tre månader efter att avtalet 
skrivits på var TBO i full gång med 
monteringen som gjordes under hösten 
och vintern 2008-2009. Lagom till att 
vårsolen letade sig ned på fasaden kunde 
hyresgästerna slå upp balkongdörren för 
första gången.

– Alltihop gick väldigt smidigt. Montö-
rerna, Jonas och Pär blev väldigt omtyckta 
här på gården. De var hela tiden vänliga 
och hjälpsamma. Under hela processen fick 
jag bara ett enda klagomål från en enda 
lägenhetsinnehavare, avslutar Ulf.
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tBo är det äkta familjeföretaget i det lilla trygga Arboga. Här lever och frodas 
fortfarande begrepp som kvalitet, trygghet och service. Vi har under trettio år produ-
cerat och monterat över 30 000 balkonger. Vi kanske inte är spindelmannen, men är 
nog så vana att hänga på fasader.

Hela produktionen görs i vår egen industri vilket ger oss full kontroll över att kvaliteten 
alltid ligger på topp. Självklart bjuder vi på full service – från projektering till färdig-
monterad och besiktigad balkong.

Som kund till oss vill vi att du ska känna trygghet till oss som leverantör. Därför är 
du alltid välkommen att besöka oss i Arboga. Vi visar dig runt i produktionen och i vår 
utställningshall har du möjlighet att se och känna på räcken, golv och inglasningar på 
det som ska bli din balkong. Hos oss gäller det ärliga handslaget, så ge oss kardan så 
stiger vi ut på fasaden tillsammans.

Medeltidsstaden Arboga är 
klassat som riksintresse för sin 
välbevarade stadskärna från 
1200-talet. De historiskt in-
tressanta platserna i stadskär-

nan mixas idag med mysiga 
butiker och caféer. Vi är stolta 
över vår lilla stad så självklart 
bjuder vi dig på en stadsrund-
vandring och presenterar vår 

idyll när du kommer på besök.

Andra generationens ledning 
för familjeföretaget TBO. Mia 
Hultgren, Peter Haglind och 
Pär Haglind.

Kvalitet, 
trygghet 
och service
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Classic

Special

Solid
Riktigt
reko referenser

Original
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Ett äkta familjeföretag byggt på en 
tradition av kvalitet, trygghet och service sedan 1970

Detta är en inspirationsbild tagen i samband med produktion av denna 
broschyr. TBOs montörer följer i sin yrkesverksamhet alltid Arbetsmiljöverkets 
regler och rekommendationer.


