
Det är populärt att glasa in balkongen. Med inglasning och eventuellt 
en värmekälla, förlänger man ”utelivet” betydligt. Rätt använd är den 
inglasade balkongen en klar trivselfaktor. Däremot skapar inglasningen 
inte ett extra bostadsrum. Här kommer några råd och tips för hur man 
utnyttjar sin inglasade balkong på bästa sätt: 

• Inglasningen ger ett bra skydd mot vind och vatten, men det finns  
 ingen garanti att balkongen blir helt dragfri eller vattentät. Beakta  
 detta vid val av möblemang och utrustning på balkongen.

• Brandsäkerheten kan äventyras om man har för mycket fast  
 möblemang på balkongen.

• Utemöbler av plast eller tryckimpregnerat trä rekommenderas. 
 Även målad trägårdsmöbel går bra. Man bör också välja stolsdynor       
 med plastbehandlad baksida.

• Vid användning av blomlådor på balkongen skall dessa i samråd  
 med fastighetsägaren monteras på insidan. I de fall lådan fästs 
 till räcket bör den vara av gummibeklädd aluminium eller plast.

Följer man dessa råd, får man garanterat stort utbyte av sitt balkongliv.
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Öppna första luckan
För att öppna rutorna på inglasningen drar man den övre öppningsdetaljens 
snöre nedåt (1) samtidigt som man lyfter den nedre låsbygeln (2) uppåt 
och drar rutan inåt. Detta tvåhandsgrepp garanterar barnsäkerheten (se 
BBR 8:231). Man kan antingen ställa upp första rutan i vädringsläge 
genom att passa in öppningsdetaljernas tappar i de därtill avsedda hålen 
(3), eller öppna rutan helt.
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Öppna övriga luckor 
Följande rutor skjutes mot den öppna rutan/rutorna, trycks mot denna 
samt dras inåt för att öppnas. När man har öppnat önskat antal rutor, 
håller man dessa på plats med hjälp av den medföljande gummistroppen. 
Gummistroppens längd är justerbar. 

Stänga
För att stänga rutorna gör man detta i bakvänd ordning. Observera att det 
övre hjulet åker helt in i sitt spår.

OBS! Vid måttlig vind och däröver skall inglasningen hållas stängd.

Rengörning sker med vatten, såpa och en mjuk trasa. För att inglasningen 
skall fungera friktionsfritt, håll hjulbanorna rena. 


