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BALKONGPLATTOR

Med våra balkongplattor i sortimentet kan vi erbjuda en helhetslösning till 
både nybyggnation och balkongrenoveringar. Plattorna finns i både betong och 
komposit med infästningsdetaljer i smide.

BETONG • KOMPOSIT
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BALKONGPLATTOR
Våra balkongplattor finns i flera olika utföranden där valet är beroende av projektets 
unika förutsättningar. För att komma fram till bästa lösning krävs därför en projektunik 
utredning och beräkningar för att nå fram till rätt val av platta.

Som standard fästes en väggpelare i form av ett KKR-rör i fasad. Infästning av plattan 
mot väggpelare sker med dragstag av rostfritt alternativ varmförzinkat stål mellan 
plattans fästen och väggpelaren. Som alternativ till dragstag kan balkongplattan bäras 
upp av pelare placerade i vardera ytterhörn.

Maxmått är 2000x4000mm för betongplattor och 2000x6000mm för kompositplattor.
Som regel gäller våra offerter för standardutförande till fasad. Från fasad till infästning 
behövs en separat utredning. Vi behöver konstruktionsritningar med ett snitt på vägg, 
bjälklagshöjd, grundmur och betongkvalitet.

SEKTION OCH VYER

ART NR BESKRIVNING

2701010 Kompositplatta 

2701020 Betongplatta

2701050 Smide till plattor

KOMPETENS, KVALITET OCH HÅLLBARHET
Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt sam-
arbete 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.

Dragstag på insida pelare Dragstag på utsida pelare

Frontvy Dragstag på insida/utsida pelare

Kompositplattor med dragstag och 
plattkantsavtäckning

Sidvy Platta med dragstag 
på utsida pelare


