FRANSKA RÄCKEN
SPJÄL • GLAS • PERFO

Balkongräcke på franska
En så kallad fransk balkong är ett skyddsräcke utanför en fönsterdörr.
Det ger en luftigare känsla till ett rum som saknar balkong.
Franska räcken kan ha samma utförande som resterande räcken i projektet
eller brytas av med en annan typ. De flesta av våra räcken går att få i franskt
utförande och det finns även lösningar vid brandkrav.

alnova.se

STORA VALMÖJLIGHETER
Räcket fästes med vinklar i karm eller massiv vägg. Ska det vara en fransk lösning
utanför en dubbeldörr behövs det även infästningsmöjligheter i mitten av räcket. Saknas
det mittkarm utreds infästningsmöjligheterna projektunikt då de skiljer sig åt beroende
på fasadtyp och förutsättningar.
Brandkrav
När det ställs krav på E30 brandklass på den franska balkongen levererar vi brandglas
E30 testat för Tung stöt, med sidomontage i aluminiumprofiler.
Franska räcken som saknar brandglas i utförandet kompletteras med ett E30-glas utan
krav på Tung stöt, på insidan av befintligt räcke och monteras då med klämfäste i karmen.
Konstruktion är inte möjlig att typgodkänna varför kundens brandprojektör måste
godkänna utförandet.

SEKTION OCH VYER
Täckning A - Spjäl

Täckning A - Perfoplåt

Täckning C- Spjäl

Täckning C - Perfoplåt

ART NR

BESKRIVNING

1801055

Franskt räcke Spjäl

1802055

Franskt räcke Klarglas

1802255

Franskt räcke Opalglas

1802555

Franskt räcke Screentryckt glas

1806055

Franskt räcke Perfoplåt

E30 glas

Tung stöt=inget räcke framför

1810000

Franskt räcke E30 12mm klarglas enkeldörr

1810001
E 30 glas
1810010

Franskt räcke E30 12mm Klarglas dubbeldörr
Ej tung stöt
Franskt Brandglas E30 8mm

KOMPETENS, KVALITET OCH HÅLLBARHET
Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt samarbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM modeller för att
förenkla Ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande inklusive montage.
Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess högt ställda normer på
kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom full överblick av tillverkningen i
vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i Göteborg.
Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga
miljö- och hållbarhetsarbete.
Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.

Franska räcken finns i lika många varianter
som övriga räckessortimentet.
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