Balkong
Färdig att montera

P r e fa b r i c e r a d e b e t o n g e l e m e n t

Prefabricerad balkong gör arbetet enklare!
Balkongerna monteras snabbt och enkelt. Du slipper formarbete och armering.
Allt jobb är redan gjort på fabriken. Det prefabricerade elementet spar dyrbar tid.

Prefabricerade element blir allt vanligare i
byggbranschen. Den snabba monteringen ger
en kortare byggtid och en bättre ekonomi.

Byggnaden blir tät tidigt och du kan köra
igång med uttorkning och uppvärmning direkt.

Ovansidan är rollad med fall mot
framkant och undersidan är slät.
Hög ytfinish!

Balkongplattan finns i både inspänt och icke inspänt utförande.

Balkongplattan objektsanpassas
efter dina önskemål.

Betong är ett klokt material att bygga i.
Det har en lång livslängd och möglar inte.

betongelement med hålkäl

Vi levererar hela stommen!

Balkongplattan tillverkas i gråbetong med slät undersida.

Balkongen ingår i vårt stomsystem tillsammans med skal-

Ovansidan är rollad med fall mot framkant. Plattorna för-

vägg, plattbärlag och LK Putsvägg. Kontakta våra projekt-

ses med droppnäsa och hålkäl längs hela fasaden. De är helt

ledare, så pratar vi igenom vilka möjligheter du har. Vi är din

färdiga att montera och spar mycket tid på byggplatsen. Bal-

kompletta stomleverantör.

kongerna finns i både inspänt och icke inspänt utförande.
Inspänt utförande finns antingen med intermittent-isolering
eller med hel isolering.
Vi projekterar i

anpassas efter dina ritningar
Balkongerna tillverkas i våra moderna fabriker vilket garanterar en hög kvalitet. Plattorna anpassas helt efter dina ritningar med mycket hög noggrannhet i måtten. Vi levererar
elementen ”just in time” för att du ska få en effektiv arbetsgång. Balkongplattorna lyfts på plats med kran och monteras
enkelt med egen personal.

Varför prefabricerat?

Varför betong?

Snabbare montering

Bättre totalekonomi

Möglar inte

Hållfast

Kortare byggtid

Enklare målning

Lång livslängd

Ljudisolerande

Effektivare arbetsgång

Renare arbetsmiljö

Stabilt

Brandsäkert

Behov av mindre personal

Högre kvalitet

Behagligt inomhusklimat

Miljövänligt

Specifikationer & detaljer
Djup*

Längd*

Vikt

≤2,35 m

≤7,5 m

350 - 430 kg/m2

* Specialmått kan tillverkas i vår fabrik i Bjästa

Typ 1. Ej inspänd/Fritt upplagd

Typ 2A. Inspänd med intermittent isolering (utstickande armering)

Typ 2B. Inspänd med intermittent isolering (armeringsskarv)

Typ 3. Inspänd med köldbryggebrytande isoleringsmodul
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