Version 1 - 2020

TwinView

2

Mindre ramme,
bedre udsigt
Vores nye vindue TwinView kombinerer to systemer
– det almindelige skydevindue og det klassiske
foldevindue – som tilbyder maksimal fleksibilitet og
mulighed for at åbne hele altanen op. Resultatet bliver
en åben altan med alle den glasinddækkede altans
fordele. TwinViews smallere aluminiumprofiler giver en
mere åben fornemmelse inde på altanen, og samtidig
gør de vinduet klimavenligt.
Lydreduktion:

~21dB

Energibesparelse*:

~20 %

* Energibesparelsen varierer og påvirkes af, hvilke omgivelser
altanen er placeret i.
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Vinduet, der kombinerer det bedste
fra to verdener
At gå fra en åben til en glasinddækket altan kan være

uden på vinduets udvendige lodrette profiler.

et stort skridt. Mange vil bevare de fordele, der er ved

Det skaber en ensartet glasflade, som bidrager til, at

en traditionel altan, samtidig med at man sætter pris

rammernes eksponering mindskes visuelt udefra. Når

på muligheden for at kunne lukke, når vejret er mindre

vinduerne er lukket, opnår man samme komfort inde på

godt. TwinView er designet til at kombinere fordelene

altanen som med Balcos tidligere systemer.

ved en åben og en glasinddækket altan.
TwinView kombineres med nogle af Balcos patenterede
Vi har videreudviklet vores mest populære vindue Twin,

og innovative løsninger, fx CleanLine® for dræning,

og har både gjort profilerne tyndere og vinduespartierne

VentTec® for ventilation og magnetlås for sikkerhed.

smallere, når de er åbne. På trods af dette er TwinView

Eftersom vinduet TwinView passer til det samme

lige så stabil som forgængeren Twin. Glasset i det nye

skinnesystem som Twin og dens forgænger Swing, kan

TwinView-vindue er limet fast i profilerne og er placeret

man med fordel opgradere vinduesystemet.

Teknisk information
TwinView har samme stabilitet og sikkerhed som vores
Twin-vindue, men glasset i TwinView-vinduet er limet
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uden på den udvendige lodrette profil. Glasfladen
bidrager til, at eksponeringen af profilerne mindsker
visuelt udefra. De smallere aluminiumprofiler giver også
bedre udsigt indefra.
Glasset i TwinView-vinduet er hærdet, hvilket gør det
utroligt robust, og det granulerer, hvis det skulle gå i
stykker.

Maks. størrelse vindue: 1800 mm x 1100 mm.
Maks. størrelse parti: 2800 mm x 5500 mm.
		
Twin let gavl:

Mindst 320 mm,

		

op til 1250 mm.

Twin

43,7

Maks. breddeto vinduer:		

Parti = 2320 mm.

tre vinduer:

Parti = 3380 mm.

fire vinduer:

Parti = 4440 mm.

fem vinduer:

Parti = 5500 mm.

Glas i vinduer:

4 mm hærdet klart glas

		

5 mm hærdet klart glas

		

6 mm hærdet klart glas

22,2

TwinView
Sammenligning mellem lodrette profiler på Twin og TwinView.

65,9
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Håndtag, når vinduerne er åbne.

Sådan åbner du et vindue

1. Løft vinduets håndtag helt op,

2. Når du vil lukke, fører du

og træk derefter vinduet mod dig.

vinduet til startpositionen på
skinnerne og lukker håndtaget.
Sørg for, at vinduet er helt lukket,
så håndtaget kan lukkes.

Sådan betjenes magnetlåsen

1.

Placer magnetnøglen på området markeret med ”B”.

2.

Vinduet låses automatisk op, når magnetnøglen får kon-

3.

Når du vil låse vinduet igen, så trækker du det tilbage
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takt med det markerede område.

til udgangspositionen. Bemærk! Vinduet låses først,
når du fjerner magnetnøglen.

Sådan åbner du TwinView
For maksimal åbning
Beskrivelsen gælder for vinduer med håndtag på
højre side. Diagrammerne viser åbningsfunktionen set
ovenfra. Hvis håndtaget er placeret på venstre side
af vinduet, skal det yderste vindue trykkes mod højre,
og resten af vinduerne mod venstre. Følg derefter
fremgangsmåden for fuld åbning nedenfor.

1. Før alle vinduer mod højre.

4. Fortsæt med det næste vindue ved at føre det fra

2. Før det yderste vindue mod venstre.

5. Løft håndtaget, og åbn vinduet helt mod dig.

3. Løft håndtaget, og åbn vinduet helt mod dig.

6. Åbn vinduet helt og fortsæt med de efterfølgende vinduer.

højre mod venstre.
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TwinView, vores nye vindue til glasinddækkede
altaner, er designet til at leve op til de krav, vi
får fra vores kunder, der bor og opholder sig på
altanen, og arkitekter, der skal designe
omgivelserne og eksteriøret.
Roger Andersson,
Salgschef, Balco
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Et bedre altanliv med TwinView
For dig, der bor i lejlighed, giver altanen dig mulighed

som en glasinddækket altan har at tilbyde. Ruderne kan

for at kunne sidde ude en dejlig og solrig dag og nyde

du pudse trygt fra indersiden af altanen. Sammenlignet

varmen. Men vejret er ikke altid så behageligt, og

med en helt åben løsning kan en glasinddækket altan

dermed kan den åbne altan ikke udnyttes i lige så høj

fra Balco give din lejlighed en energibesparelse på op

grad, som man måske ønsker. Når man med et par enkle

til 20 procent, hvilket er positivt for såvel miljøet som

greb kan lukke vinduerne, indebærer det, at man kan

økonomien.

bruge altanen, både når det øser ned, og størstedelen af
året.

Det æstetiske aspekt har spillet en afgørende rolle i
udviklingen af TwinView. De tyndere profiler bidrager

Med TwinView bevarer du muligheden for at kunne åbne

til, at man som beboer får en lysere altan og en bedre

og få frisk luft og mærke de lune vinde, samtidig med at

udsigt, selv når vinduerne er lukket. Derudover kan

du kan lukke og fortsætte med at nyde al den komfort,

TwinView tilpasses, så den smelter ind i arkitekturen.
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Økonomiske fordele
Med TwinView mindskes energiforbruget, da opvarmningsbehovet falder
med op til 20 procent. Altanerne får en lang levetid, hvilket medfører lavere
vedligeholdelsesomkostninger. Derudover stiger værdien på både lejlighederne og
ejendommen.
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Klimavenligt og langsigtet
En altan med vores glasinddækninger har en levetid på over 90 år, og den betaler
dermed sin klimagæld tilbage med god marginal i løbet af sin levetid. Med det nye
vindue, TwinView, bliver vi endnu mere klimavenlige, da vi har været i stand til
at mindske mængden af aluminium i rammeprofilerne med 12 procent. Næsten
alt materiale kan genanvendes ved affaldshåndteringen. Ud over miljømæssige
fordele som energibesparelser, der medfører mindskede CO2-udslip, indebærer
levetiden, at Balcos glasinddækningssystemer er en bæredygtig investering på
lang sigt.

DK_1103_202010_TwinView_external_x150

16

Flere muligheder med TwinView
TwinView giver dig, der vil have det bedste fra to verdener

Med TwinView har Balco taget endnu et skridt i

– fordelene ved både en åben og en glasinddækket

virksomhedens miljømål ved at mindske andelen af

altan – flere muligheder. De smalle profiler giver et

aluminium med 12 procent. Takket være en ny konstruktion

generøst lysindfald og et godt udsyn. Når vinduerne

er TwinView, til trods for de tyndere profiler, lige så

er lukket, dannes en ensartet glasflade, som mindsker

stabil som sin forgænger Twin. Derudover kan TwinView

eksponeringen af vinduernes profiler.

tilpasses, så den matcher husets facade.
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