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Weland Aluminium AB är ett av de företag i Sverige som arbetat längst med balkonger och balkong-

räcken. Våra ambitioner är att tillgodose marknaden för såväl nyproduktion som renovering med

ett brett program av kvalitetsprodukter.

Vi erbjuder produkter som tillgodoser arkitekternas önskemål om moderna material och former

genom att ständigt utveckla vårt sortiment. För renovering tillverkar vi produkter som smälter in i

befintlig miljö och inte förändrar fastighetens karaktär.

Välkommen till oss för ett gott samarbete!

Weland Aluminium AB är medlem i Balkongföreningen där vi arbetar för säkerhet och hög tillverknings-

kvalitet hela vägen från projektering och konstruktion till montering på plats.
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Balkongräcken, spröjs
Detta är ett prisvärt räcke som ger ett luftigt intryck. Med sin låga vikt och enkla konstruktion går
montaget smidigt! Utförandet kan varieras med synlig eller täckt plattkant. Spröjsen kan dras upp
till handledaren eller sluta 800 mm ovanför balkongplattan. Spröjsprofilerna är 20 x 20 mm och
placeras med c/c-mått max 120 mm. Välj anodiserade eller lackerade profiler i valfri kulör.
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Balkongräcken, glas
Våra glasräcken finns i flera utföranden och består alltid av laminerade säkerhetsglas. Man kan
välja mellan att få glaset monterat på insidan av räckesstolparna för ett lätt och smäckert utseende
eller utvändigt montage för att täcka plattkanten.
Glasvarianter kan levereras inom ramen för vad våra glasleverantörer kan erbjuda t.ex. klarglas,
opalfärgat, screentryckt etc.
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Balkongräcken, perfoplåt
De mycket populära räckena med perforerad aluminiumplåt levererar vi i de flesta på marknaden
förekommande perforeringsmönster.
Plåten levererar vi oftast i lackerat utförande, men den kan även fås natureloxerad.
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Utanpåliggande dekorer
Förhöj räckets utseende med liggande dekorer, ett enkelt sätt att få ett modernt utförande. Bakom
dekorerna monteras alltid laminerat glas eller annan beklädnad för användarsäkerheten.
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Kombinationer
Beklädnad av olika material och färg kan kombineras enligt önskemål. Kontakta gärna våra säljare
för att gemensamt komma fram till en lösning, som passar till er fastighet.
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Plåt
Våra traditionella plåträcken används främst vid renovering eller vid nybyggen intill befintlig be-
byggelse, där det tidstypiska utförandet skall behållas. Det finns en mängd olika profileringar och
kulörer. Beklädnad med slät aluminiumplåt lackas i önskad kulör.

14



15



Skivmaterial
Beklädnad med högtryckslaminat ger ett tåligt och snyggt räcke. Skivorna kan monteras direkt
mot räckesstommen eller ramas in i aluminiumprofiler.
Våra profiler är anpassade till materialtjocklek på 4-8 mm.
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Standardräcke
Weland balkongräcken består av en stomme av aluminiumprofiler, som kläds in med olika material.
Vid lackerad stomme eller beklädnad lackeras även nitarna.

Handledare
Weland balkongräcken kan utföras med valfri handledare enligt nedan.
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Stående profilerad plåt Diagonal profilerad plåt Liggande profilerad plåt

Spröjsräcke Spröjsräcke Säkerhetsglas

Laminatskiva Perforerad plåt Slät plåt

Utanpåliggande dekorrör Spröjssektion Glassektion



Balkongplattor
Vi tillverkar balkongplattor i olika material beroende på fastighetens beskaffenhet, ålder och önske-
mål från kunden. Aluminium, betong och stål är de vanligaste alternativen.

Vid utbyte, utökning eller ny balkong, är den viktigaste frågan hur infästningen kan ske. Allt beror på
fasadens och bjälklagens beskaffenhet. Hänsyn skall tas till om fasaden samtidigt skall renoveras
eller kanske också tilläggsisoleras.

Generellt gäller att ju bättre infästningsmöjligheter som finns att tillgå ju enklare blir montaget. I stort
sett alla fastigheter kan få nya eller större balkonger utan allt för dramatiska ingrepp eller störande
konstruktioner.
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Aluminiumbalkong 100 mm
Balkongplattan är uppbyggd av strängpressade aluminiumprofiler. Dessa
balkonger kan monteras med alla typer av infästning. Djupet följer
fasta modulmått i 100-150 mm intervaller. 
Denna typ av balkong klarar upp till 5 meter fri spännvidd.

Aluminiumbalkong 85 mm
Balkongplattan är uppbyggd av strängpressade aluminiumprofiler. Denna
typ av balkong läggs på konsoler.

Betong
Prefabricerade balkongplattor i vanlig armerad betong. Tjockleken
varierar beroende på storleken vanligtvis 120 - 140 mm.

Stålbalkong U-profil
Balkongplatta av kallvalsade varmförzinkade stålprofiler. Golvet och
undersidan utgörs av fibercement alt. plåt. En mycket lätt balkong,
som underlättar montaget.

Nosförlängning
Om man vill göra små balkonger större är nosförlängningar alternati-
vet. Nosförlängningar tillverkas på samma sätt som balkongplattorna
och bultas fast mot den befintliga balkongen. Stag fästes mot befintlig
vägg eller specialtillverkade balkar.



Balkonginglasning FOCUS
Låt balkongen bli Din favoritplats, en plats för långa frukostar, avkopplande stunder i solen och
mysiga ljumma kvällar. En plats för frisk luft när lägenheten känns för trång. Med en inglasad balkong
sitter Du utomhus, men ändå skyddad från regn och rusk. Balkongen blir ett extra rum, där Du
kan njuta redan från vårens första solstrålar.....

Hogstad balkonginglasning FOCUS är ett genomtänkt system med en mycket stabil uppbyggnad
och väl fungerande lösningar. För att underlätta fönsterputsningen är skjutluckorna öppningsbara
så man tryggt kan stå kvar på balkongen och putsa glasen på båda sidor.

22



23



Balkonginglasning FABER
Vårt nyutvecklade skjutglassysm Hogstad FABER har skjutglas som kan öppnas inåt där de står.
Man behöver inte skjuta dem till putsläge. Luckorna finns med eller utan profiler runt glasen. Utan
profiler får man en hel glasvägg, som ett enda stort fönster mot utsikten. Väljer man FABER vikglas
utan profiler accepteras detta oftast av arkitekten även på enstaka lägenheter i huset eftersom
fasaden syns bakom glasen och den upplevs som uniform. Denna lösning kan alltså vara ett 
attraktivt personligt tillval. Med FABER vikglas kan man även i efterhand komplettera befintliga 
balkongräcken.

Fasadens utseende påverkas väldigt lite och balkonginglasningen blir som en del av den befintliga
fasaden.
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Kompletterande produkter
Förutom balkonger och räcken kompletteras vårt sortiment med produkter såsom franska fönster-
räcken, skärmväggar, skärmtak osv. Se vår hemsida www.welandalumi.se eller kontakta våra
säljare för mer information.
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Sidoskärm av frostat glas.

Skärmtak av kanalplast.

Mellanskärm av
frostat glas 
resp. plåt.

Franska fönsterdörräcken




