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BALKONGER
Balkongen är en förlängning av lägenheten – ett utom-
husrum som tillför ett mervärde både i form av ökad 
trivsel och bättre ekonomi. Utseendemässigt blir bal-
kongen dessutom ett funktionellt smycke som gör hela 
byggnaden vackrare. 

Vi på Finja tillverkar säkra, snygga, ”tysta” och under-
hållsfria balkonger i betong för både nyproduktion och 
gamla hus. Vi använder oss av beprövad teknik för att 
undvika köldbryggor och underlätta tillgängligheten. 
Balkongerna projektanpassas alltid. Dessutom förbe-
reder vi räckesinfästningar för valfritt räcke.

ROT 
Vi har två typer av balkonger som är avsedda att an-
vändas på äldre bostads- och konstorshus, Classic och 
Dragstag. Dem kallar vi våra ROT-balkonger. De är båda 
framtagna med tanke på utbyte av befintliga balkonger, 
men de kan också användas där det inte funnits några 
balkonger tidigare. ROT-balkongerna är stabila men vä-
ger bara 1300kg/kbm. Det gör att de kan monteras utan 

ingrepp i lägenheterna och på fasader som inte tillåter 
tyngre balkonger. De är frost och brandsäkra och kan 
även förses med en öppning för brandutrymning.

CLASSIC
Vår klassiker Classicbalkongen bärs upp av stabila  
L-stål som fästs in momentstyvt i den bärande delen av 
ytterväggen. Därefter placeras vår balkongplatta mellan 
L-stålen. Man kan också placera plattan på ett upplag i 
form av pelare eller på en underliggande vägg. 

DRAGSTAG
Vår Dragstagsbalkong är tänkt till hus där huskonstruk-
tionen inte ger möjlighet till upplag av balkongerna eller 
där man av estetiska skäl väljer den varianten. Dragstags-
balkongen hålls upp av ett dragstag som är fäst i främre 
delen av balkongplattans sidokant, och av ett upplag i 
bakkanten. Med den här konstruktionen slipper man 
göra stora ingrepp i fasaden.

Foto: ROT-balkong, Stockholm av Tomas Bergstrand,NBod.

Classic

Dragstag
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Längd
(mm)

Bredd
(mm)

Tjocklek 
framkant (mm)

Vikt
(kg)

Mittupplag krävs

2400 1390 130 670 Nej

3500 990 140 700 Nej

>4500 1190 130 840 Ja

Exempel plattstorlek Maxstorlek form

Längd
(mm)

Bredd
(mm)

4500 2700

>4500 1900

STORLEKAR OCH FORMER - ROT

Exempel på balkong med ett fall på 1:100 och 
mått till centrum från räckesinfästningen. 
Ovansidan har en rollad yta med ett slitskikt på 
3-5 mm. Undersidan gjuts mot en form av stål.

130+ 5

Droppnäsa
x

Hålkäl

100

>120

>200
20

50
15

15
5

17
5

Balkong med brutet hörn.

280

280

800

Max 1000 mm

Radie
200

1566

Balkong med rundat hörn och ursparning  
i formsida för t ex stuprör.

2537

Balkong med helvälvd form och ursparning 
i platta med brandhål.

NYPRODUKTION
Finjas balkonger för nyproduktion finns i tre olika grund-
utföranden - inspända balkonger som hänger fritt ut från 
väggen, balkonger som vilar på pelare och balkonger med 
dragstag. Utöver det kan formen varieras med exempelvis 
rundade eller avfasade hörn. Balkongens översida är rol-
lad och övriga sidor gjuts mot en slät form. Fästen för 
räcken ingår alltid.

INSPÄNDA
Den inspända balkongen kan göras praktiskt taget hur
lång som helst. Balkongen spänns in i bjälklaget med en 
säker och energieffektiv lösning som minimerar köld-
bryggorna. 

PÅ PELARE
Balkongen läggs upp på pelare. Det vanligaste är då att 
den vilar på pelare i framkanten och på väggen i bakkan-
ten. Pelarna kan göras rektangulära eller runda, antingen 
i betong eller i stål. 

DRAGSTAG
Balkongen hålls upp av ett dragstag som är fäst i främre 
delen av balkongplattans sidokant och av ett upplag i 
bakkanten.

400 400
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Finja runt hörnet
All tillverkning och försäljning sker på 

våra anläggningar runt om i landet, vil-

ket medför en god tillgänglighet för dig. 

Vår rikstäckande närhet gör att alla 

i Sverige har ett Finja runt hörnet.

www.finja.se 
På finja.se finns ytterligare information om Finja Prefab.  
Här finns också direktnummer och e-postadresser till våra 
medarbetare. Kontakta oss gärna för personlig rådgivning.

FINJA PREFAB AB, Betongvägen 1, SE-281 93 Finja, Tel 010-455 20 00, www.finja.se
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