Nye Balkonger 2010
Bruksanvisning og tips om vedlikehold

Gratulerer med din nye balkong
Vi i Balco vil takke deg for at du valgte oss og ønske deg varmt velkommen til din
nye uteplass. For å få størst mulig utbytte av den nye balkongen, ber vi deg om å
lese gjennom denne vedlikeholdsinformasjonen. Ved eierskifte ber vi deg om å
overlevere denne bruksanvisningen til den nye eieren.
Rengjøring av glass
Glassene skal rengjøres som vanlige vinduer, dvs.
enten med vann eller vindusrengjøringsmiddel.
Ikke bruk alkaliske rengjøringsmidler.

Rengjøring av aluminium
Rengjøringen skal skje ved hjelp av såpe,
oppvaskmiddel eller et lignende
rengjøringsmiddel. Fortynnede løsemidler skal
ikke brukes fordi slike midler kan gi skader på
lakkerte profiler. Det eneste løsemidlet som kan
brukes, er rødsprit, men også dette skal brukes
med forsiktighet.

Rengjøring av balkonggulvet
Balkonggulvet skal rengjøres med vanlig
rengjøringsmiddel, f.eks. såpe eller lignende.
Hvis man ønsker å støvsuge med en vanlig
støvsuger må man forsikre seg om at det ikke
finnes vann på gulvet da dette kan ødelegge
støvsugeren.

Utskifting av glass
Utskifting av ovenstående og andre deler skal
overlates til autoriserte fagpersoner.

Det skal ikke bores hull i elementene!
Det er ikke tillatt å bore i noen deler av
rekkverket eller balkongen med tilhørende
opphengsdetaljer.

Oppheng av lamper o.l.
Om det skal monteres lamper eller lignende på
balkongen, skal dette gjøres på veggen inn mot
leiligheten og ikke i taket på balkongen, siden
taket består av et betong‐ eller sandwichelement
som det ikke må bores hull i. Må i tillegg
godkjennes av styret.

Oppheng av markiser eller sideskjermer
Markiser, sideskjermer etc. skal kun monteres av
Balco‐godkjent personale i balkong‐
konstruksjonen. Må i tillegg godkjennes av styret.

Eventuelle skader
Hvis det skulle oppstå skade på balkongen,
kontakter du styret som har anvisninger for
utbedring av fargeskader og lignende. Ved større
skader skal styret ta kontakt med leverandøren.

Rømningsvei
Med skyveluke:
Trekk ut sprinten i øvre kant og skyv luken sideveis.
Med dør:
Vri begge håndtak og trekk alternativt trykk på døren.
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