Brukerveiledning – Balkongvinduer Haugerud Borettslag

1. Trekk i snoren

2. og vri om på knotten nede samtidig

3. åpne vinduet ved å dra det forsiktig inn
over balkongen

4. ved problemer, pass på at hjulet i
vinduet står i riktig posisjon

5. press med et bestemt trykk forsiktig på
vinduet nede (for å treffe riktig
posisjon)

6. samtidig som du presser oppe

7. vri vindu inn over balkong

8. trekk i aluminiums listen på neste vindu
og gjenta prosessen, samle alle vinduer
på den ene siden.

9. siste vindu åpnes ved å skyve det ut
over kanten til det ikke går lenger

11. bruk begge hender for å føre vinduet
over hjørnet

10. vir bestemt inn over balkongen når
hjulene har truffet sporene

12. feste vinduer når alle er samlet med
strikken til hjulet på det ytterste
vinduet, slik at de ikke blåser opp og blir
ødelagt
Nb! Hvert vindu har sin plass i innglassingen. Det betyr at om et vindu skulle ramle ut (inn på
balkongen), så er det viktig at det blir satt tilbake på plass igjen i den rekkefølgen det sto. Plasseres
balkongvinduet inn i feil rekkefølge vil man få problemer med å åpne alle vinduene generelt da
hjulene ikke treffer åpningssporet riktig når de skyves på.

Generell huskeregel når man skal flytte på balkongvinduene.

Generelt om balkonginnglassing og spesielt om
Cover balkonginnglassing
Ved å glasse inn ballkongen dannes en halvklimatisert sone mellom innglassingen og husveggen. En
kan si at en i tillegg til balkong også får et uterom som kan benyttes fra tidlig morgen til sen kveld og
fra tidlig vår til sen høst. Møblene kan stå ute på balkongen året rundt og de som er glad i blomster
vil kunne få den rene blomsteroase på balkongen. Vi vil imidlertid presisere at en innglassing av
balkong ikke omgjør balkongen til en stue, men er å anse som et uterom med beskyttelse mot
nedbør og vind.
Cover balkonginnglassing er uten vertikale sprosser og består av enkelt 6 mm eller 8 mm herdet og
slipt sikkerhetsglass. Glasset er meget sterkt og tåler røff behandling. Skulle et glass knuses, løser det
seg opp i små biter som i liten grad er skadelige. Systemet går rundt hjørner og kan åpnes helt opp,
noe som gjør at balkongen også kan benyttes til sin egentlige funksjon (et sted å nyte godvær fra).
I lukket stilling vil det være spalter på mellom 1 og 2 millimeter mellom glassene (noe mer i hjørner).
Disse spaltene utgjør systemets ventilasjon. Det at ventilasjonen ligger i spaltene (i stedet for egne
ventiler) gjør at kondens på glassene fjernes raskt.
Den nederste profilen fungerer også som vannrenne. Kondens som avsettes på glassene samles opp
her. Det samme skjer med vann som kommer inn ved sterkt slagregn.
Dersom du har dører eller vindu åpen bak innglassingen under sterkt slagregn, vil det kunne komme
inn vann som ikke samles opp av vannrennen. Dersom balkongen over ikke er innglasset vil det under
ekstreme forhold kunne trenge vann inn fra denne balkongen. Møblering og innredning av balkongen
bør derfor skje med tanke på at vann kan trenge inn.
Styreskinner og hjul bør smøres med silikonspray ca. en gang pr. år (oftere dersom en har store
problemer med støv og forurensning). Hold nedre styreskinne (vannrenne) fri for rusk og rask slik at
hjulene glir lett og avløpet ikke tilstoppes. Rengjøring av glassene skjer ved bruk av normale
rengjøringsmidler for glass. Dersom det er montert energiglass på din balkong er det viktig at en leser
egen instruksjon for rengjøring og vedlikehold av slike glass.
Dersom en benytter bomullshansker når en betjener innglassingen unngår en fingermerker på
glassene.
Har du noen problemer med innglassingen på din balkong, kan du kontakte vaktmester for bistand.

