Czy war to
zabudować balkon?
Zabudowy balkonów i loggii wpisują się w aktualne trendy
architektoniczne. To zrozumiałe. Inwestycja taka powiększa
przestrzeń wewnątrz mieszkania i wizualnie łączy ją ze światem
zewnętrznym. Wydłuża także czas użytkowania pomieszczenia,
pozytywnie wpływa na parametry techniczne, akustyczne,
grzewcze a nawet na bezpieczeństwo domu. A co więcej wygląda to naprawdę pięknie.
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Jeśli stoicie przed dylematem: zabudować balkon czy nie,
odpowiedź jest tylko jedna - zdecydowanie TAK!
Czy potrzebne jest pozwolenie
budowlane lub zgoda spółdzielni?
System zabudowy jest kompatybilny z aluminiowymi
balustradami montowanymi obecnie przy okazji
remontów w mieszkaniach. System ten został już
wcześniej przygotowany do szybkiego i łatwego
montażu. Spółdzielnia zezwala na instalację po
zgłoszeniu przez właściciela mieszkania.

Do osiągnięcia doskonałego
finalnego efektu wizualnego,
konieczne jest porozumienie się
właścicieli.
W jednym budynku należy zastosować jednolity
systemu zabudowy balkonów. Jego wybór
odbywać się powinien na podstawie ekspertyzy
inżyniera budowlanego lub architekta, który jest
odpowiedzialny za całą elewację.

Założenia zabudowy
Oszklona ściana to w różny sposób dzielony
element ze stałymi lub otwieranymi częściami. Sama
przestrzeń balkonu lub loggii zostanie nienaruszona.
Będzie otoczona szklanymi elementami. Ściana,
która oddziela balkon od pomieszczenia a także
okna i parapety nie są poddawane obróbkom.

Mechanizmy otwierające.
Najbardziej popularnym i odpowiednim
mechanizmem są systemy składano-przesuwne.
System umożliwia otwarcie praktycznie całej
przeszklonej przestrzeni.

System bezramowy
Użyty materiał to 6mm szkło hartowane. Dzięki
temu, że nie jest wzmocniony żadną konstrukcją,
przepuszcza maksymalną ilość światła do
pomieszczenia. Na całej długości balkonu czy loggii
można otworzyć wszystkie elementy okienne.

Oszczędność energii
Zabudowa balkonu lub loggii pomaga oszczędzać
energię bez względu na to, czy balkon umieszczony
jest na południowej czy też północnej stronie
budynku. Zabudowa szklana pozytywnie wpływa
na wyrównanie strat cieplnych nawet wówczas,
gdy zabudowa w całości znajduje się w cieniu.
Jednak im więcej promieni słonecznych pada
na szklaną konstrukcję, tym lepiej. Dzięki temu
możemy spędzać na balkonie więcej czasu albo
wykorzystywać ciepło do ogrzewania wnętrza.
W ten sposób powstaje pasywny system solarny.
Szklana przestrzeń działa jak kolektor, w którym
gromadzi się promieniowanie słoneczne. Większość
z tego światła może być oddawana do innych
pomieszczeń domowych. Pomiary wykazały, że
dzięki zabudowie, straty ciepła w przyległych
konstrukcjach zmniejszyć można nawet o
dwadzieścia dziewięć procent.

Większe bezpieczeństwo domu
Zabudowa w znacznym stopniu zwiększa
bezpieczeństwo domu przed złodziejami; ochroni
także dzieci przed wypadnięciem z balkonu. Na
balkon - loggię nie będą mieć dostępu ptaki, które
często roznoszą infekcje. Zmniejszy się ilość kurzu,
alergenów i nieprzyjemnych zapachów z zewnątrz.
Dzięki tłumieniu odgłosów, wyraźnie podniesie się
komfort i spokój w mieszkaniu ulicy.

