
ger ökad komfort i boendet 
En inglasad balkong ger boendet ett extra utrymme. Kliv ut på din inglasade

balkong och njut av de vyer som öppnar sig framför dig. Inglasningen

skyddar mot damm, vind, regn och snö. Din balkong får ett nytt liv

som du kan njuta av oavsett väder och årstid.

Dags att glasa in balkongen? 

NIKA-balkonginglasning håller hög kvalitet och är det glasklara

alternativet. Kontakta oss redan idag för mer information

om alternativa utföranden och få en kostnadsfri

offert på din inglasning.



Enkel att använda
NIKA-balkonginglasning är ett fi nskt inglasningssystem 
som behåller balkongkänslan. Inglasningssystemet 
saknar vertikala profi ler, och lämpar sig därför utmärkt 
för boende i alla typer av fastigheter med balkong eller 
terrass. 

Lätt att öppna helt, stänga och putsa
Vid öppning och stängning glider inglasningen lätt i 
takets styrskena och i nedrekantens glidskena. Glas-
rutorna skjuts först åt sidan, för att sedan vikas inåt, 
vilket gör det enkelt och lätt att putsa glasrutornas 
båda sidor. 

Säker och hållbar inglasning 
NIKA Balkonginglasningssystem är tillverkade i härdat 
säkerhetsglas. Inglasningssystemet är godkänt enligt 
European Technical Approval (ETA), vilket ger oss rätt 
att CE-märka våra produkter. Hela inglasningssystemet 
har genomgått olika tester för vindtryck, punktbelastning 
och stöttålighet vid den fi nska forskningsorganisationen 
VTT. Aluminiumprofi ler samt glid- och styrmekanik är till-
verkade av väderbeständigt material. Standardglas är 6 
mm, 8 mm eller 10 mm i tjocklek. NIKA-balkonginglas-
ningen har en trygg 5 års produktgaranti. Inglasningens 
låssystem är barnsäkert. Låsbart tillval fi nns.

Kundanpassade inglasningar efter
behov och krav
NIKA-balkonginglasning lämpar sig även för balkonger
med många hörn, eftersom glasen kan föras runt 
hörnen om räckets konstruktion tillåter detta. Inglas-
ningssystemet ger också möjlighet till kundanpas-
sade lösningar, som ökar objektets mångsidighet och 
värde.  Inglasningen skyddar byggnaden mot fukt, snö 
och damm och minskar därmed väsentligt underhålls-
behoven på lång sikt. Produkterna objekt anpassas 
och monteras  av rutinerade montörer.

Dämpar ljud och sparar energi
NIKA-balkonginglasning minskar yttre buller betyd-
ligt. Enligt de senaste forskningsrönen är inglasa-
de balkonger en lönsam energieffektiv investering 
för fastighetsägaren. Välkommen att kontakta vår 
kundtjänst när du har frågor om Inglasningssystem.

NIKA Inglasning AB           
Girovägen 11                               
175 62 JÄRFÄLLA                         

tel. 08–410 41 763                   
info@nikainglasning.se
www.nikainglasning.se 


