Balkonginglasning

Vi gör det

trevligare
att bo!

Inglasning
– en långsiktig och
lönsam investering!

A

tt glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett
om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som
bostadsrättsförening eller som byggföretag.
De ekonomiska fördelarna är flera. Dels ökar värdet på
den enskilda bostaden, dels på fastigheten som helhet. En
inglasning bidrar också till lägre uppvärmningskostnader
och en energibesparing på upp till ca tio procent.
Dessutom ökar boendetrivseln då den inglasade balkongen bidrar till en ökad boendeyta som kan nyttjas flera
månader om året. Den bidrar också till mindre buller och
damm i lägenheten.
För bostadsrättsföreningen är det en långsiktigt god
investering då drift- och underhållskostnaderna minskar
samtidigt som behovet av underhåll och renovering av
fasader, balkonger samt dörrar och fönster kan flyttas
fram upp till tio år.
Även miljön blir vinnare då inglasning på sikt bidrar till
att minska koldioxidutsläppen.
TBO:s produkter av glas och aluminium är helt återvinningsbara.
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Vi erbjuder två modeller av inglasningar
TBO Design är vårt senaste inglasningssystem som ger
dig full frihet på din balkong. TBO Design är befriad
från störande stolpar, och i den ramfria versionen finns
det inget som hindrar din blick från att fritt svepa över
vyerna.
TBO Basic bygger på samma system som TBO Design
men med synliga profiler som binder ihop glasen och ger
balkonginglasningen en mer robust karaktär.
Båda modellerna går att öppna fullt ut och kan monteras på räcken eller balkonggolv.

TBO – Ett äkta familjeföretag byggt på en tradition
av kvalitet, trygghet och service sedan 1970.

Fördelar med TBO:s
balkonginglasningar
Värdeökning – En inglasad balkong höjer det generella
värdet på din bostadsrätt, i vissa fall upp till 10 procent.
Ökad boendekomfort – En inglasad balkong skapar en
behagligare boendemiljö med mindre buller och damm.
Den ökar trivseln och ger dig tillgång till ytterligare ett
rum – den faktiska boytan ökar med balkongens storlek
och kan nyttjas betydligt mer och längre. Med TBO:s
inglasning kan du njuta av din balkong redan tidigt på
våren och bevara sommarvärmen långt in i höstrusket.
Miljövinster – Genom att glasa in balkongen sänks energiförbrukningen i bostaden med minskade uppvärmningskostnader som följd. Inglasningen i sig har en isolerande
funktion och genom att ta intagsluften till bostaden från
balkongen istället för direkt utifrån möjliggörs ytterligare
energibesparing. På sikt minskar därmed även koldioxidutsläppen.
En undersökning gjord av dr Kimmo Hilliaho vid
Tammerfors Tekniska Universitet i Finland visar på en
energibesparing på ca 11 procent. Den störste effekten
uppnås på fastigheter byggda på 1960- och 70-talen.
För bostadsrättsföreningen och fastighetsägaren innebär
det lägre driftkostnader.
Minskat underhållsbehov – Genom inglasning blir
påfrestningarna av väder och vind lägre på balkongkonstruktionen och minskar fukten i betongplattan och
fasaden. I kombination av en konstant temperatur
minskar korrosionen och risken för frostsprängning blir i
princip obefintlig.
Inglasning leder till en längre livslängd av såväl
balkongens tekniska konstruktion som de anslutande
dörrarna och fönstren – enligt den finska undersökningen
med upp till tio år. Det medför kostnadsbesparingar för
fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen och för dig som
enskild bostadsrättsinnehavare.

Kvalitet och säkerhet – Med över 40 år av erfarenheter
och kunskaper, och med drygt 35 000 levererade balkonglösningar kan vi på TBO borga för Kvalitet, Trygghet och
Service.
Som ett av de ledande balkongföretagen på marknaden
är TBO självfallet medlem i BF, Balkongföreningen i Norden.
BF arbetar för att säkerställa en hög tillverkningskvalitet
från projektering och konstruktion till montage.
Som extra säkerhet jobbar vi efter kvalitetssäkringssystemet ISO 9001.
Flexibla, enkla och smarta lösningar – TBO:s balkongglas
har enkla, smarta och användarvänliga reglage och går
lätt att vinkla och parkera var för sig eller flera tillsammans. Möjligheten att vinkla glasen förenklar rengöring på
både in- och utsida. Vi har inte heller några kullager som
kräver underhåll.
Monteringen av våra inglasningar går snabbt och
smidigt, och utförs av våra skickliga och svensktalande
montörer. Vi gör noggranna mätningar och beräkningar
hemma hos dig som kund för att sedan konstruera och
tillverka produkterna i vår fabrik i Arboga.

Kom gärna och besök oss i Arboga
så kan vi visa och berätta mer!
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TBO:s
steg
– så här går det till:

1

Kontakt
Inledningsvis får ni träffa en av våra säljare som presenterar vårt företag och som detaljerat berättar hur
en balkonginglasning går till. Vi går gemensamt igenom
era önskemål och ser på möjligheterna med just er fastighet.
Om ni önskar tar vi gärna med er på en studieresa för att
titta på liknande TBO-projekt i närheten.
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Förslag
Med utgångspunkt från era önskemål, och med
beaktande av dels er fastighets arkitektur och från
vilken tidsepok ert bostadsområde är ifrån, tar vi fram
förslag utifrån era önskemål.
Presentation
Ni får en tydlig presentation av vårt förslag. Om ni
önskar presenterar vi personligen förslaget för hela
bostadsrättsföreningen.

Offert
Vi lämnar en detaljerad offert som omfattar allt från
projektering till slutbesiktning. Det betyder att ni
slipper tråkiga överraskningar när projektet väl är igång.
Om ni är en bostadsrättsförening och så önskar hjälper vi
även till med bygglovsansökan.
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Projektledare
När ni bestämt er för att anlita TBO utser vi en personlig projektledare för ert projekt. Denne finns sedan med
genom hela processen och ser till att allt fungerar som det ska.
Projektledaren är den enda person ni behöver kontakta ifall ni
har frågor eller funderingar kring projektet. Det gör det enkelt
för er och era medlemmar.
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Mätning
När man monterar våra lösningar och konstruktioner
måste man vara ytterst noggrann, inget får lämnas
åt slumpen. Därför genomför vi noggranna mätningar av er
fastighetsfasad.
Konstruktion och tillverkning
All konstruktion och tillverkning sker direkt på vår
fabrik i Arboga. Det ger oss full kontroll över hela
processen.
Montage
Tvärtemot vad många tror är balkongmontering
inget säsongsarbete. Vi är inte beroende av
sommar och sol utan monterar i princip året runt så att
era balkonger och inglasningar finns på plats när vårsolen
börjar värma.
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Slutbesiktning
Efter att montaget är klart utförs en slutbesiktning.
Självklart är ni i föreningen med och ser till att varje
medlem blir nöjd med sin balkong.
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Dags för invigning
Varför inte ställa till med fest och ta steget ut
i solen?
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System

A

6

Monteras på insidan av räcket. Detta går att
dra runt hörnen och öppnas upp helt och
hållet. Illustreras här med specialräcket Lux.
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System

B

8

Monteras ovanpå räckets handledare.
Detta går att öppnas upp helt och hållet.
Skillnaden är att här är räcket lite högre
än i system A.
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System

C
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Monteras på insidan av räcket. På bilden
illustrerad med glas som endast monteras på
insidan. Detta kan även fås i annat material.
Detta system går ej att dra runt hörn.
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System

D

12

En våningshög inglasning som står på själva
balkongplattan (golvet). Detta system går ej
att dra runt hörn.

13

Våra räcken passar alla!

T

BO erbjuder ett stort utbud av balkongräcken i olika
former och färger. Designen har vi själva tagit fram
och går självfallet att kombinera med inglasning.

Som kund står du inför flera val: passar den här färgen till
just den här fastigheten, ska balkongen glasas in eller inte,
uppfylls alla krav, hur ser den ut och hur fungerar den
med sol-, vind- och insynsskydd?
Det gäller att välja rätt räcke till rätt balkong och rätt
balkong till rätt fastighet. För att förenkla för dig i dina
val har vi delat upp våra balkongräcken i fyra olika
kategorier: Original, Classic, Solid och Special. Vi kan
sedan forma och modelera det valda räcket tills det passar
exakt dina önskemål och behov.
Kvalitet och säkerhet tummar vi aldrig på. Därför håller
våra räcken i likhet med våra övriga produkter en hög
kvalitet utifrån högt ställda krav. Våra produkter är
självklart CE-märkta.

väljer?
Behöver du tips och goda råd när du
en hel del
Vi hjälper dig gärna – vi har samlat
nschen.
erfarenhet under våra över 30 år i bra

Original
Passar till balkonger på hus från 1940-,
50- och 60-talen. Handledare, stolpar samt
över- och underliggare är av aluminium och räckets
beklädnad är av korrugerad aluminiumplåt.

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

Solid
Passar bäst på fasader från 1970-, 80- och
90-talen. Räckets alla delar är av aluminium
och beklädnaden av laminat eller glas.

Bilden visar kombinationen av ett Specialräcke Lux och inglasningssystem A. Fördelen med denna lösning är att räckets nedre
del är sänkt så att synfältet blir öppet mot utsikten (man slipper ha en handledare i ögonhöjd när man sitter på balkongen).
En annan fördel är att denna lösning också möjliggör att skjuta
glasen runt hörnen på balkongen så man öppnar upp hela
inglasningen.
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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 tyngdlagen sätter gränserna.

BYGGFAKTA

Vanligaste materialet i räcken är aluminium från
stora nordiska leverantörer. Aluminium borgar
för att konstruktionen blir lätt vilket minskar
påfrestning på fasaden. Det är även enkelt att
forma profiler av aluminium och en fördel till
– det rostar inte.
Smidesräcken och detaljer är av varmförzinkat
stål. Popnitar och skruvar är av rostfritt stål
eller aluminium. Inga detaljer kan rosta.
Självklart omhändertas allt material för
återvinning enligt vår miljöpolicy.

KROCKTEST

Balkongföreningen, där TBO självklart är
medlem, har tagit fram en metod (baserad
på EN12600:2002) för provning av räcken.
Uppfyllande av hållbarhetskrav ska kunna
verifieras genom provning enligt denna metod.
TBO har byggt upp en egen testanläggning där alla
nya räckesmodeller testas enligt Balkongföreningen
och Boverkets rekommendationer.
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TBO – familjeföretaget som
din frihet och trygghet
Historia

TBO idag

År 1970 startade Arbogasonen Ola Haglind företaget
Haglinds Svets AB som sedermera kom att heta TBO
Haglinds AB. Ola kom då närmast från ”Meken” i
Arboga, men hade under en tid haft en dröm att starta
eget.
Det nya företaget växte snabbt varför både hans bror
Christer och deras mor kom att arbeta i företaget.
Efter en tid började Haglinds att tillverka balkonger
åt Torsten Bergqvist i Odensvi (TBO AB). Företaget
utförde renoveringar och utbyten av balkonger och stod
inför en större expansion på marknaden.
När Torsten Bergqvist så småningom ville varva ned,
erbjöd han Ola och Christer att köpa företaget vilket
också blev fallet. 1996 fusionerades de båda företagen
fullt ut och fick namnet TBO Haglinds AB.
Några år in på 2000-talet överlät Ola företaget till
sina tre barn, sönerna Pär och Peter som sedan tidigare
arbetade i företaget, samt dottern Mia Hultgren.

Verksamheten hos oss på TBO är i dag inriktad på inglasning av balkonger, konstruktion och tillverkning av nya
balkonger, byte av balkonger samt montering av
balkonger på hus som tidigare saknat balkong.
Inglasning har blivit en stor och populär produkt de
senaste tio åren. Marknaden växer nu närmast explosionsartat då nyproduktionen av flerfamiljshus ökar. För TBO
innebär det att vi nu utökar produktionen i Arboga.
Med över 30 års erfarenhet och närmare 35 000
levererade balkonglösningar är TBO en av de största och
mest kompetenta i branschen på den nordiska marknaden.
Erfarenheten och kompetensens inom företaget med
egna konstruktörer och designers, borgar för mycket hög
kvalitet och lång livslängd på produkterna. Det är en
trygghet för dig som kund.
Vi kombinerar hantverkskunnande och yrkesskicklighet,
och väljer alltid komponenter av högsta kvalitet genom
alla produktionsfaser.
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”Det allra viktigaste för
oss är att våra kunder
alltid blir nöjda. De ska
bli bra bemötta, känna
att vi lyssnar till dem och
att vi förstår varandra.
Och framför allt, att de
får vad de förväntar sig.”

värnar om
Sedan sommaren 2014 är våra produkter CE-märkta
vilket innebär att vi uppfyller EU:s grundläggande hälso-,
miljö- och säkerhetskrav. CE-märket gör också att våra
produkter kan säljas fritt över EU:s nationsgränser.
TBO är självfallet medlem i intresseorganisationen Balkongföreningen i Norden. Föreningens kvalitetsmärke BFQ
är symbolen för en säker balkong av hög teknisk kvalitet,
en kvalitetssymbol för såväl byggherrar som de boende.
All tillverkning sker i vår produktionsenhet i Arboga
vilket ger oss full kontroll över hela tillverkningsprocessen
och att kvaliteten alltid ligger på topp.
– Det allra viktigaste för oss är att våra kunder alltid
blir nöjda. De ska bli bra bemötta, känna att vi lyssnar till
dem och att vi förstår varandra samt att kunden får vad
den förväntar sig. Därför är personlig service ett av våra
främsta ledord, säger Mia Hultgren.
Bland TBO:s kunder finns ett stort antal bostadsrättsföreningar, de större fastighetsägarna och flera stora
byggföretag i Sverige och Norge.

Snabbfakta TBO-Haglinds AB
Grundat: I Arboga 1970 av Ola Haglind (Haglinds
Svets AB). Sedan 1996 TBO-Haglinds AB.
Ägare: Syskonen Pär Haglind, Peter Haglind
och Mia Hultgren.
Verksamhet: Tillverkar, säljer och monterar
balkonger och inglasningar.
Antal anställda: Ca 40.
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”Det gick väldigt fort
att få inglasningen
monterad, jag märkte
inte ens att de var
här.”
Therese Massaro Kvarnryd

Referenser!

”Vi fick ett väldigt
förmånligt pris på
inglasning från TBO,
jag tvekade inte en
sekund.”
Birgitta Magnusson
Birgitta Magnusson bor sedan år 2000 i
en etta med sovalkov på 55,5 kvm. Beslut
fattades om att renovera och bygga ut
balkongerna.
TBO valdes som entreprenör av både
balkongrenoveringen och utbyggnaden.
Arbetet med Birgittas balkong gick
snabbt och smärtfritt. Hon lyfter också
fram bemötandet från TBO som väldig
positivt.
– Jag blev jättenöjd med resultatet.
Jag fick ett extra rum och det höjde
standarden på lägenheten. Jag har inte
hört någon som varit missnöjd, berättar
Birgitta som njuter av livet som pensionär.
Hon är kanske inte så flitig balkongbrukare under sommaren då den får
konkurrens av fritidshuset. Men under
höst och vår sitter hon gärna där och tar
en kaffetår.
– Men min katt har fått det fantastiskt
bra, säger hon med ett skratt.
Birgitta har gjort några egna kompletteringar med solfilm på vissa delar. Hon
har även köpt till gardiner.
– Eftersom jag bor längst ned vill jag
gärna ha lite skyddat från insyn.
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För tre år sedan flyttade Therese Massaro
Kvarnryd och hennes båda barn in i en
nyproducerad bostadsrätt.
– Det var läget som lockade. Det är så
fint här vid vattnet, både på sommaren
och på vintern. Samtidigt ligger det bra
till och nära till stan, berättar Therese.
När inflyttningen ägde rum i januari
2012 var balkongerna öppna.
Beslutet att glasa in dem har varit individuella val och inget som styrelsen drivit.
– Det blåste ganska mycket på balkongen, och när vi fick ett bra erbjudande
från TBO nappade jag direkt. De flesta har
nu glasat in sina balkonger, men inte alla,
berättar hon.
Hennes balkong mäter 10 kvadratmeter
och hon valde TBO:s system D vilket innebär att hela balkongen är inglasad från
golv till tak och är fullt öppningsbar.
– Man förlänger säsongen och kan
sitta ute oavsett väder, jag tycker det har
varit helt kanon. Jag har även en värmare
som gör att det går att sitta ute även på
vintern.
Hon fortsätter:
– Det är ett extrarum som vi utnyttjar
jättemycket, från att ligga och sola till att
sitta ute och äta middag, fika med mera.
Och man behöver ju inte springa ut och in
med grejerna om det skulle regna. Man kan
inreda balkongen med kuddar och annat
på ett helt annat sätt när den är inglasad,
det är en stor fördel.
Samarbetet och kontakten med TBO har
fungerat mycket bra under hela processen.
– Jag har inte haft några som helst
problem. Det gick väldigt fort att få inglasningen monterad, jag märkte inte ens att
de var här. Jag gick till jobbet på morgonen och när jag kom hem var allt på plats.
Ökad tillgänglighet, ett extra rum och
en hög trivselfaktor, så summerar Therese
sin inglasade balkong.
– Det kostar en slant men det är det
absolut värt!

”När vi skulle
komplettera våra
verandor med
balkonger valde vi
TBO därför att de
hade den bästa
tekniska lösningen,
de kunde ta ett
helhetsansvar för
balkongen och de var
också väldigt lätta
att ha att göra med.”
Thomas Norrthon
Thomas Norrthon har bott i sin bostadsrätt sedan huset byggdes för drygt tio år
sedan. Den består av fyra rum och kök på
sammanlagt 150 kvm.
När huset byggdes försågs dessa fem
lägenheter med en öppen veranda med
skjutglas från vardagsrummet.
– Det var dessvärre inte så praktiskt. Vi
saknade en balkong, och då väcktes idén
att vi kanske skulle bygga balkong på ett
eller annat sätt, berättar Thomas.
När beslutet var fattat gick arbetet
snabbt och smärtfritt.
– TBO hade en tekniskt bra lösning där
de kunde hänga upp balkongen på ett
elegant sätt på den befintliga fasaden. De
kunde också utföra arbetet utan alltför
stora störningar i boendet. Även små
justeringar efteråt var de snabba med att
komma och åtgärda.
Balkongerna är på cirka 8 kvm med ett
djup på 2,2 meter och passar väl in i stil
med de övriga balkongerna i fastigheten.
Lösningen blev så bra att även grannfastigheten har byggt likadana balkonger.
– Det är en bra extra yta och inglasningen gör att den går att inreda som ett
rum om man vill. Vi nyttjar balkongen
större delen av året.
Han är övertygad om att det har varit
en bra investering.
– Balkongen har definitivt ökat värdet
på vår bostad, säger Thomas.

www.texttanken.se

www.tbo.se

Tel 0589-866 00
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