
BALKONGINGLASNING
BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

Vi gratulerar till ett bra val och en lång härlig tid framöver med Balkongrutans inglasningssystem.

Med Balkongrutans inglasningssystem för balkonger erhålls inte bara en trevlig miljö och en skön boen-

detrivsel, utan ger möjligheten att utnyttja balkongen mer eller mindre under årets alla dagar.

För att ha största möjliga nöje och nytta av balkongen som möjligt, ber vi Er att läsa igenom nedanstå-

ende bruksanvisning och skötselråd.

Balkonginglasningen är avsedd för regelbunden användning. Inglasningen fungerar bättre ju oftare 

glasrutorna skjuts fram och tillbaka. Då kan inte damm och övriga luftföroreningar samlas mellan rullar-

na och de övriga rörliga delarna.

TVÄTT OCH SERVICE
Rengör glasytorna då och då med vatten och vanligt fönsterputsmedel. Profilerna kan rengöras med 
vatten och neutralt tvättmedel (pH 6–8). Undvik skurmedel och skrubbande textiler som repar profily-

torna. Rengör det nedre profilspåret då och då från eventuell smuts. OBS! Tvätta högt belägna glasrutor 
med hjälp av en förlängningsarm. Det är förbjudet att sträcka sig ut utan säkerhetssele.

EVENTUELL IMNING AV GLASRUTORNA
Om en dörr från lägenheten är öppen mot balkongen kan det bildas kondensvatten på glasrutorna 
(glasrutorna immar igen). I samband med imman kan olika mönster avbildas på glasytan. Detta är helt 

normalt och hör till egenskaperna hos härdat glas. Imma kan även bildas om det finns övertryck i lägen-

heten. Ventilationen i huset fungerar i detta fall inte på korrekt sätt. Balkongdörren och fönstren läcker 

ut varm och fuktig luft till balkongen.

TÄTNINGAR OCH VENTILATION
Mellan glasrutorna finns en spalt på cirka 2–4 mm för den naturliga och nödvändiga ventilationen av 
balkongen. Spalten i dörrens glasruta kan vara större än i de övriga glasrutorna för att säkerställa öpp-

ningsmöjligheten. Glasrutan med gångjärn kan ställas i ventilationsläge för att effektivisera ventilation. 
Obs! I vissa väderförhållanden kan vatten och snö hamna på balkongen. Använd väderbeständiga bal-
kongmöbler och undvik till exempel mattor för inomhusbruk.

ÖVRIGT
Borra, skruva eller fäst inget i produkter som Balkongrutan levererat.

GARANTI
Produktgarantin 5 år, monteringsgarantin 2 år. Alla plast lister som sitter på glasen är tillbehör som om-

fattas inte av garantin. Slitage samt oaktsam användning omfattas heller inte av garantin. Skador som 
orsakats utav väder, naturkatastrofer eller liknande omfattas inte av garantin.

Telefon: 020 150 002 
E-post: info@balkongrutan.se



1. Dra portlåset på den första glasrutan till porten.
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2. Öppna glasrutan genom att dra i låsets snöre. För att underlätta öppningen kan du samtidigt dra med 
dragknoppen. Ta tag i glas nr. 2, fatta tag i handtaget och dra isär glasen. Öppna sedan glaset genom att 
skjuta glaset med handflatan på glaskanten i ansiktshöjd till parkeringsänden, (så långt som det går). 
Behåll trycket med handflatan samtidigt som du vinklar in glaset till öppet läge.
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3. Du kan lämna första glasrutan i ventilationsläge 
eller skjuta alla glasrutorna till parkeringsänden. Kom 
ihåg att låsa glasrutorna med fönsterhaspen/snörlå-

set som sitter mot vägg.
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4. Du kan stänga glasrutorna i omvänd ordning. Lås 
glasrutan slutligen genom att dra tillbaka portlåset.

Vid frågor ring oss på 020-150 002 
eller mejla till info@balkongrutan.se 

mer info finns på
www.balkongrutan.se
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