Vi har
balkongen
Du väljer vyn

Vi
vidgar
vyerna
Trött på utsikten och på att bara kunna se en liten del av verkligheten? Då är
det dags att ge sig ut på fasaden och vidga vyerna. På en balkong är himlen taket.
Med en inglasad balkong från TBO kan du njuta av uteliv hela året runt. Balkongen
blir ett extra rum att inreda precis som du vill med plats för matbord och myshörna
eller kryddodling och solstol.
Vi erbjuder flera olika inglasningsmodeller med glas från golv till tak eller från
räcke till tak. Tack vare de smarta konstruktionerna går samtliga modeller att
öppna upp och släppa in den friska vårvinden eller vädra ut sommarhettan.
Vissa vill ha så fri utsikt som möjligt och väljer då ”TBO Design” där glasskivorna
skiljs åt av bara en plastlist (små bilder samt nästa uppslag). Andra tycker
det känns tryggare med tydligt markerade lister och väljer då med fördel
”TBO Basic” (stora bilden).

Stilrena inglasningsdetaljer

Glasen går lätt att vinkla och parkera var för sig eller flera tillsammans. Glasen dras smidigt runt hörnen
så att bägge kortsidor och långsidan kan öppnas helt.
Möjligheten att vinkla glasen gör det lätt att hålla
inglasningen ren på både in- och utsida.

De 6 mm alternativt 8 mm tjocka härdade glasskivorna glider lätt i sidled på plastbehandlade
metalltappar som borgar för stabilitet och säkerhet.

Stilrena och smarta detaljlösningar gör det lätt att
öppna och stänga varje glas individuellt. Här är glaset
ställt i vädringsläge.

Classic

Solid

Rätt
räcke till
rätt balkong
Det är mycket att reflektera över när man bestämmer sig för vilken balkong man
ska ha. Arkitekturen och vilken tidsperiod området är byggt ska vägas in. Men även
personliga saker ska tänkas igenom – vilket behov har du av vind-, sol- och insynsskydd? Ska balkongen glasas in eller passar det bättre med ett klassiskt smidesräcke?
Det gäller att välja rätt räcke till rätt balkong och rätt balkong till rätt fastighet.
Därför har TBO fyra olika kategorier av räcken, Classic, Solid, Original, och Special,
som vi kan forma och modelera tills de passar exakt till ditt behov.
Självklart hjälper vi dig med goda råd när du väljer. Vi har samlat en hel del
erfarenhet under våra 30 år i branschen.

Special

Känner du dig tveksam till att glasa in balkongen kan det ändå vara klokt att
förbereda för inglasning, så går det lätt och smidigt den dag du ångrar dig.

Original

Steg för steg genom fasaden
Kontakt
En av våra säljare presenterar vårt företag och
berättar i detalj hur en balkongentreprenad går till.
Tillsammans går ni igenom era önskemål och ser
på möjligheterna med just er fastighet. Vi tar gärna
med er på en studieresa för att se på genomförda
TBO-projekt.
Förslag
Utifrån era önskemål, och med beaktande av er fastighets arkitektur arbetar vi fram förslag på era nya
balkonger.

Slå
hål på
fasaden

Presentation
Ni får en tydlig presentation av vårt förslag. Om ni vill
presenterar vi personligen förslaget för till exempel
hela bostadsrättsföreningen.
Offert
Vi lämnar en detaljerad offert som omfattar allt från
ritningar fram till att era nya balkonger sitter på plats
och är slutbesiktade. Det betyder att ni slipper tråkiga
överraskningar när projektet väl är igång. Om ni så
önskar hjälper vi även till med bygglovsansökan.
Projektledare
Ert projekt får en personlig projektledare som finns
med genom hela processen. Projektledaren är den
enda person ni behöver kontakta ifall ni har frågor
eller funderingar kring projektet.
Mätning
När man monterar balkonger måste man vara ytterst
noggrann, inget får lämnas åt slumpen. Därför genomför vi noggranna mätningar av er fastighets fasad.

TBO levererar och monterar balkonger till fastigheter som saknar balkonger. Tekniken
vi använder är lika självklar som genial. Det fungerar ungefär som när du monterar en
konsolhylla hemma på köksväggen. Fast balkonger är naturligtvis inget man ger sig på
att montera själv. Det är en sån sak som man bara anförtror någon man litar på.
Oss på TBO kan du lita på. Vi håller vad vi lovar – och det gör även våra balkonger.
En lika stor del av vår verksamhet är att byta ut gamla slitna balkonger och
leverera till nyproduktion.

Bilderna på detta uppslag är inspirationsbilder tagna i samband med
produktion av denna broschyr. TBOs montörer följer i sin yrkesverksamhet
alltid Arbetsmiljöverkets regler och rekommendationer.

Konstruktion och tillverkning
All konstruktion och tillverkning sker direkt på vår industri i Arboga med full kontroll över hela processen.
Montage
Vi är inte beroende av sommar och sol utan monterar
hela året runt, så att era balkonger finns på plats när
vårsolen börjar värma.
Slutbesiktning
Vi har speciellt tillsatt personal som arbetar med att
göra alla småjusteringar som behövs göras efter själva
monteringen. Självklart är ni i föreningen med och ser
till att varje medlem blir nöjd med sin balkong.
Dags för invigning
Varför inte ställa till med gårdsfest och gemensamt
ta steget ut i solen?

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.

Kvalitet,
trygghet
och service
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 producerat 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 färdigmonterad och besiktigad balkong. Hos oss gäller det ärliga handslaget,
så ge oss kardan så stiger vi ut på fasaden tillsammans.
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.
Medeltidsstaden Arboga är klassat som riksintresse för sin välbevarade stadskärna
från 1200-talet. De historiskt intressanta platserna i den pittoreska stadskärnan
mixas idag med mysiga butiker, caféer och konstgallerier. Vi är stolta över vår lilla
stad så självklart bjuder vi dig på en stadsrundvandring och presenterar vår idyll när
du kommer på besök.

Livskvalitet
året runt

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