Ny frihet att planera
p.g.a. möjligheter för
balkongernas placering
och ytmaterial.

Lätta att montera genom
montering i slutskedet
av byggprojektet.

Miljövänligt val till
modernt byggande.

Leveransen innehåller
byggplanering,
tillverkning samt
montering.

OIVA-TRÄBALKONGEN GER FRIHET
Den lätta kostruktionene i elementbalkongen är kostnadseffektiv, snabb att
montera och ger arkitekten ny frihet för fasadplanering. Oiva-träbalkongen
kompletterar byggnadens individuella utseende.
Den fria placeringen av balkongerna på ett snyggt sätt på olika delar av
fasaden samt användningen av nya material och färger på fasadytorna ger
intressanta möjligheter för planeringen. Elementbalkongens lätta
konstruktionen är ett kostnadseffektivt alternativ och möjliggör
konstruktionen av större balkonger.
Elementbalkongens fördel är att den inte behöver en tung grundstomme.
I bästa fall påverkas dimensioneringen av hela byggnadens
grundkonstruktion ( jfr betongbalkongens tyngd på grunden). På så sätt blir
totalkostnaderna mindre för hela byggnaden- då man även beaktar den
lättare konstruktionen och konstruktionstiden.
OIVA-träbalkongen är ett bra val även miljömässigt, då kolavtrycket är
märkbart mindre än betongbalkongens. Som extra trumfkort kan ses den
höga graden av inhemsk råmaterial: huvudråvaran är CLT dvs korslimmat
massivträ.
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Konstruktionen sker i Finland i Kauhava. Eftersom balkongerna görs så
färdiga som möjligt i fabriken är konstruktionshastigheten nästan tio
balkonger per arbetsdag. Konstruktionens tidpunkt är nära
byggnadsobjektets färdigställande. Med tanke på byggaren är fördelen
även att mängden avfall minimeras eftersom balkongelementet med
trästomme levereras helt färdig till byggarbetsplatsen.Endast möjliga
balkongglas konstrueras på arbetsplatsen. Det är även möjligt att i vissa
fall montera balkongräckena klar på fabriken.
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OIVA-elementbalkongen passar lika bra både för trä som stenstommade
byggnader. Fastsättningen sker i huskroppen med hjälp av stålstöd.

Pihlajamäentie 45,
62200 Kauhava

OIVA TRÄBALKONGENS TEKNISKA
INFORMATION


Storleken definieras närmast av transportens
maximimått:
totaldjup 3500mm
Totalhöjd noin 3000mm
Bredd per enskilt fall



Balkongen hängs upp med dragpålar i stålkonsoler i byggnadens mellantak.



Fasadmaterialet kan väljas per fall enligt
brandsäkerhetsbestämmelser och färgskala.
På de yttre ytorna kan användas t.ex brands
kyddas träpanel eller brandsäker fasadskiva.
Den inre ytan behandlas med
brandskyddsmaterial.



Takmaterialet är filt och regnvattensystem väljs
per projekt antigen med utkast eller stupränna.



Balkongmodeller:
Båda infästningväggarna är fulldjupa
Den ena infästningsväggen är halv
Båda infästningsväggarna är halva

