Bo Bedre
Med innglasset
balkong og terrasse
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Hagestue

Farstad Hagestue
gir en helt ny mulighet til å skape en fredet oase, men samtidig åpne for sol og varme, lys
og himmel. Hagestuen utvider hjemmet med et ekstra oppholdsrom mellom ute og innemiljø, og man kan skape en eksotisk atmosfære i nær kontakt med hage og natur.

Det var engang en terrasse...
Tenk å kunne bruke terrassen din når du vil – selv om det blåser, regner eller måkene og
bilene bråker som verst! Det er ikke lett med det barske klimaet vi har i vårt land. Farstadbalkong-innglassings-system er utviklet for å gjøre noe med dette barske klimaet og med
Farstad-balkongen kan du utnytte terrassen din bedre, lengre og oftere som hagestue,
kjøkkenhage, lekestue, trimrom, hobbyrom...
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Få full glede av solvarmen
I solskinn vil det selv ved 0 grader ute være over 20 grader inne på terrassen, og ved 8-10 grader ute
tidlig på våren vil temperaturen på terrassen som er innglasset kunne komme opp i nesten 40 grader.
Da er det viktig at en lett kan åpne opp og lufte.
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Slipp inn sommeren men ikke vinden
Du kan nyte å være ”ute”, selv om det er kjølig tidlig på våren, eller det er sent om høsten.
Terrassen vil bli et rom midt mellom ute og inne. Der kan du sitte mer i kontakt med naturen,
selv på dager som det regner og blåser.
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Ha et hyggelig sted der du kan være sammen med dine venner
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Skap din egen ”hage” innendørs, der du har god plass til store planter. Blomster kan du
henge opp eller ha stående i urner, eller hva med en mandarin busk som gir frukt på vinteren?
Skap ditt eget fredelige sted der du etter en slitsom dag kan slappe av med avisen i
behagelige manilla-møbler, omgitt av planter og blomster der dagslyset slipper godt inn.
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Ute blir inne
Farstad-balkongen har en suveren kombinasjon av økonomi, fleksibilitet og kvalitet som
skreddersys til din terrasse enten du bor i blokk eller terrassehus.
Farstad-balkongens fleksibilitet gjør at samme hvilken vei vinden blåser så kan glassfeltene
skyves om hverandre slik at de skjermer deg for vinden men åpner for solstrålene.
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Åpen balkong når solen skinner
Mange andre balkonginnglassings-systemer gir deg ikke anledning til å åpne balkongen når godværet endelig kommer! Med Farstad-balkongen unngår du badstueaktig
hete selv på kjølige dager med mye sol.

Slipp inn sommeren, men ikke vinden
Du kan bruke din terrasse på fine dager, selv om det er litt vind. Ved å lukke den siden
som vinden kommer fra, kan du sitte åpent på terrassen uten at det blir for kaldt.
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Balkong innglassing

Farstad Balkong -innglassingsystem
er et norsk utviklet system tilpasset våre barske forhold. Alle profilene er av aluminium, eloksert
eller pulverlakkerte. Basisprofilene er dimensjonert for norske vindforhold og alle hjul er rustfrie
og med kulelager, noe som gjør nærmest en lydløs gange. Glasspartiene leveres med vanlig
glass eller sikkerhetsglass etter ønske og krav. Systemet kan også leveres med Lavemisjonsglass som gir en behagelig komfort med en Uverdi nær opp til 2. lags. isolerglass.
Innglassingsystemet produseres på mål, etter kundens ønske.

En genial konstruksjon
Det som skiller dette innglassingssystemet fra alle andre terrasseinnglassings-systemer er at tak
og front er et sammenhengende element, som kan skyves til begge sider og slipper solstrålene
inn og varm luft ut! Deilig...
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Åpen balkong når solen skinner
Mange andre balkonginnglassings-systemer gir deg ikke anledning til å åpne balkongen når godværet endelig
kommer! På dager med solskinn setter du opp døren til terrassen og slipper varmen inn i leiligheten.
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Balkonginnglassingen gir ekstra isolering
foran vinduer, dør og vegg slik at den er med
å reduserer fyringsutgiftene inne i leiligheten.
Balkonginnglassingen er en investering i
trivsel og velvære...
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Farstad Profilsystemer er leverandør av flere ulike innglassingsystemer med gode referanser, og dekker alle
faser som konsulenthjelp, oppmåling, eventuell byggemelding og innstallasjon...
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Farstad - Skyvedørsystem

Farstad´s 4spor´s innglassingsystem
er et fleksibelt modulsystem, og kan leveres med 2-8
skyvbare vindusfelt. Systemet kan tilpasses alle typer
balkonger og her kan opptil 3 skyvefelt skyves bak ett felt.
Noe som gjør at en får stor åpning og lett og lufte ut.

Sommerstemning midt på vinteren
En terrasse/balkong som ligger solvendt og er glasset inn
med Farstad-balkong-systemet, kan selv midt på
vinteren med temperaturer under 0 grader, bli god og
varm av solens stråler. Hvis man i tillegg har innstallert en
stråleovn kan det bli rent sommerlig selv langt
utover ettermiddagen.
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På fine sommerdager skyver du veggene helt opp, og
sitter som før på din åpne terrasse og kjenner den svale
sommervinden. Ønsker du å sitte der sent om kvelden
for å nyte de lyse kveldene, lukker du igjen slik at du hele
tiden har en behagelig temperatur.
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Farstad
Innglassingssystem er en enkel og effektiv løsning, hvor
man oppnår fasadeforbedring, økt boflate og energibesparelse samtidig. Systemet produseres i aluminiumprofiler. Lakkert eller elokserte. Skyvevinduene har kulelagerhjul og meget god tetting.
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Tekniske fordeler

Vindskjerming

Støyskjerming

Energisparing

Regn/snø skjerming

Fugleskjerming

Redusert varmetap

Hobbyrom

Ekstra lagringsplass
for mat og utstyr

Bruksmuligheter

Hagestue

Kjøkkenhave

Lekestue

Trimrom

Vi påtar oss totalprosjektering
fra uforpliktende pristilbud med forslag til løsninger, via godkjenning i Bygnings-kontrollen til ferdig innglasset balkong.

Prosjektering, konsulent-bistand
Lettvint, attraktivt og praktisk. Vi har lang erfaring i å sette opp
balkonginnglassing og utforme glass påbygget til alle typer
bygg. Vår konstruksjon «skreddersys» til det enkelte prosjekt.
Farstadbalkongen har en suveren kombinasjon av økonomi,
fleksibilitet og kvalitet.
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Rekkverk i Aluminium
Vi leverer rekkverk i aluminium tilpasset
dine behov og størrelser.
Glasset som monteres i rekkverket kan varieres i
innfestning og utseende.
Rekkverket kan leveres med
og uten håndløper på topp.
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Helglass fasade -et rammeløst alternativ
En innglassing uten synlige vegger kan gi merverdi for brukerne, men vil aldri bli en tett
løsning. Innglassing systemet er en enkel og effektiv løsning, hvor man oppnår fasadeforbedring og energibesparelse.
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Bo bedre med vindskjerm
til balkong og terrasse

Lunere balkong og terrasse, samt redusert innsyn, øker bruksgleden og forlenger sesongen. Skjermene produseres av elegante
aluminiumsprofiler lakkerte eller natureloksert, med mønstret eller klart glass eller acryl.
VindskjermSystemet er enkelt å montere, rimelig og vedlikeholdsfritt. Tilpasses på mål etter kundens ønske.

Ønsker du mer informasjon om våre profilsystemer og bruksområder for disse, vil det glede oss om du tok kontakt
- konsulenthjelp - oppmåling - installasjon. Ta kontakt med din nærmeste forhandler eller vårt hovedkontor.

Ring oss idag for et uforpliktende pristilbud, eller benytt svarslippenTysværGla.

Din forhandler:

Ja takk!

Jeg/vi ønsker tilbud på:

■ Balkong innglassing
Navn:
Adresse:
E-mail: post@rufa-trading.no - www.rufa-trading.no
RuFa Trading as
Gamle Forusvei 8, 4034 Stavanger
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Tlf. 51 85 09 00 - Faks 51 85 09 09

Tlf.:

■ Vindskjerm

■ Hagestuer

