DUURZAAM,
INNOVATIEF
EN ESTHETISCH
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BALQOON®
BALQOON® staat voor slimme en innovatieve oplossingen ten aanzien
van balkonsystemen. De missie van BALQOON® is om het bouwproces
van balkon- en galerijconstructies zodanig te veranderen zodat de
prefab-gedachte en een verdere legolisering van de bouw steeds kan
worden geoptimaliseerd en geperfectioneerd.
De visie van BALQOON® is dat in de toekomst steeds meer geprefabriceerd zal moeten worden door gebrek aan vakkrachten op de bouwplaats,
steeds hogere kwaliteitseisen, krappe bouwplaatsen bij binnenstedelijke
ontwikkeling en het verlangen naar sneller en efficiënter bouwen.
Een bouwwerk zal steeds meer op een bouwpakket gaan lijken, waar
verschillende disciplines die in een fabriek zijn gemaakt, moeten worden
samengebracht. Hierbij zijn basisstructuren en componenten steeds het
uitgangspunt om met standaardisatie steeds opnieuw een uniek gebouw
te kunnen realiseren. Oude bouwmethodes zijn hiervoor niet geschikt.
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BALQOON® systeem
Waar huidige balkonsystemen nog gebaseerd zijn op montage tijdens een
bouwproces, biedt het BALQOON® systeem de mogelijkheid om op elk
gewenst moment tijdens het bouwproces een balkon- of galerijconstructie
aan het gebouw te monteren. Dus zowel traditioneel als achteraf.
Het BALQOON® systeem is een revolutionair nieuw gepatenteerd systeem
voor het bevestigen van vrij uitkragende balkon- en/of galerijconstructies
uitgevoerd in prefab beton. Daarnaast is het BALQOON® systeem een
duurzaam en ergonomisch systeem dat zowel voordelen voor het milieu,
voor de eigenaar van het pand, voor de gebruiker van het pand als ook voor
de aannemer tijdens de bouw biedt.
Het nieuwe BALQOON® systeem lost veel van de huidige problemen
(afwatering, complexe montage, obstakels en goten) ten aanzien van
conventionele balkons op. Daarnaast kan het balkon of de galerij op ieder
moment tijdens het bouwproces worden aangebracht, zelfs tot net voor de
oplevering van het gebouw. Hierdoor kan de aannemer sneller bouwen. Dit
komt omdat het BALQOON® systeem is losgekoppeld van het kritieke pad
in het bouwproces. Hierdoor wordt het aantal logistieke bewegingen in de
binnensteden tot een minimum beperkt.
Het BALQOON® systeem is lichter dan de huidige balkon- en galerijplaatsystemen en is daarnaast volledig obstakelvrij waardoor het ideaal
is voor ouderen en rolstoelgebruikers. Door deze innovatie, welke de
gewichtsbesparing tot gevolg heeft, wordt het grondstoffenverbruik
eveneens substantieel verminderd.
Verder biedt het BALQOON® systeem het voordeel dat het een droogloopsysteem is, waar geen water op kan blijven staan. Dit wordt
gerealiseerd door een ingenieuze inwendige afwatering in de balkon- of
galerijconstructie. Een positieve bijkomstigheid is de reductie van het
contactgeluid. Als optie kan zelfs het systeem vorstvrij worden uitgevoerd
waardoor het op winterdagen nooit glad kan worden.
Tevens is het BALQOON® systeem door zijn lichte uitvoering en de
montage achteraf niet alleen geschikt voor nieuwbouw, maar ook voor
renovatieprojecten.
Het BALQOON® systeem is een volledig gecertificeerd en gepatenteerd
systeem. Het systeem wordt geleverd onder KOMO certificaat,
CE-Keurmerk en voldoet aan de geldende Eurocode.
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BALKONS
NEXT
GENERATION
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BALKONFIGURATOR
LEGOLISERING EN
DROGE MONTAGE

Wat houdt het BALQOON®
systeem precies in
Het gepatenteerde BALQOON® systeem is
opgedeeld in een standaard buitendeel
(het balkon of de galerijplaat) en een
maatwerk overgangselement voorzien van
een koudebrug onderbrekingsverankering.
BALQOON® kan met en zonder overgangselement geleverd worden, afhankelijk van de
detaillering.
Na het aanstorten van het overgangselement
kan het gebouw gesloten en waterdicht
worden gemaakt zonder aanwezigheid van
het uitstekende prefab buitendeel.
Het prefab buitendeel, het balkon, is vlak uitgevoerd met een afwateringssysteem aan de
rand van het balkon. Het water wordt middels
een inwendige drainage afgevoerd naar de
hemelwaterafvoer.
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GEPATENTEERD,
Gecertificeerde
kwaliteit
BALQOON® en de eindgebruiker
Balkon- en galerijconstructies uitgevoerd als BALQOON® systeem bieden
een buitenruimte aan waarbij aan de wensen en behoeften van de
eindgebruiker wordt tegemoetgekomen.
Het balkon is ergonomisch gevormd, waarbij de gebruiksoppervlakte
wordt geoptimaliseerd, door het gootvrije afwateringssysteem. Met het
BALQOON® systeem wordt door de slimme opbouw de overdracht van
contactgeluid, als gevolg van het belopen van de galerij of het balkon, tot
een minimum beperkt. Doordat het een volledig vlak balkon is, zonder
opstanden, drempels en goten wordt een vlakke overgang gecreëerd
vanuit de woning naar de buitenruimte. Hierdoor wordt het balkon volledig
toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn en ook voor rolstoelen/of rollatorgebruikers.
Het balkon kan naar wens worden voorzien van elke gewenste structuur,
kleur en antislipprofilering. Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid
om een voorziening te creëren voor het planten van bloemen en/of
ander groen. Hierdoor wordt nog meer het gevoel van een tuin gecreëerd.
Standaard wordt het balkon voorzien van een betonnen loopoppervlak,
tevens bestaat hier de mogelijkheid om voor hout, of composiet
rabatdelen te kiezen.
Kortom:
- Ergonomische vormgeving;
- Goede toegankelijkheid vanuit woning naar de buitenruimte;
- Volledige benutting buitenruimte;
- Elke gewenste afwerking, structuur en kleur mogelijk;
- Diverse variaties en toepassingsmogelijkheden mogelijk;
- Reductie van contactgeluid.
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BALQOON® en de architect
Het BALQOON® systeem biedt architecten en ontwerpers van appartementen gebouwen nog meer vormvrijheid bij het ontwerpen van het
gebouw. Doordat het balkon op elk gewenst moment tijdens het bouwproces aan het gebouw kan worden bevestigd, biedt dit de architect de
mogelijkheid om een balkon op elke gewenste positie in het gebouw te
ontwerpen. Hierdoor kunnen balkons volledig versprongen op de gevel
worden ontworpen. Bij het ontwerp hoeft geen rekening te worden
gehouden met huidige bouwmethoden, waarbij balkons recht onder elkaar
worden gesitueerd. Dit om zo de onderstempeling van de balkons tijdens
het bouwproces te kunnen realiseren. Bij het achteraf monteren van het
BALQOON® systeem zijn er geen stempels nodig.
BALQOON® gaat uit van een principe waarbij slankheid van balkons is te
realiseren maar ook een robuuste uitstraling behoort tot de mogelijkheden.
Daarbij geeft het ergonomische ontwerp, de architect de mogelijkheid om
met het balkon het gebouw esthetisch te verfraaien. De ruimtelijkheid van
de woning kan naadloos worden overgebracht naar de buitenruimte van
het balkon. Dit omdat het BALQOON® systeem een ruimtelijke werking
heeft door het niet toepassen van goten en opstanden. Dit geldt zowel
voor de overgang van binnen naar buiten als op het balkon.
Kortom:
- Meer vormvrijheid ten aanzien van balkons in een gebouw;
- Zowel slanke als robuuste vormgeving mogelijk;
- Mogelijkheid tot variatie in materialen en kleuren van een balkon;
- Meer mogelijkheden om buitenruimte te laten aansluiten bij de woning.

9

AchterafMontage,
Direct aanbrengen
en Renovatie

BALQOON® en de ontwikkelaar - aannemer
De belangrijkste eigenschappen van het BALQOON® systeem voor de
ontwikkelaar en aannemer zijn de mogelijkheid om het balkon op elk
gewenst tijdstip tijdens het bouwproces te monteren en de reductie
van het gewicht. De montage is snel, eenvoudig en stempelloos uit
te voeren.
Het systeem biedt de mogelijkheid om het balkon direct mee te storten
tijdens het bouwproces, maar ook het balkon pas aan te brengen net voor
de oplevering, nadat gevel reeds volledig is gesloten.
Doordat het balkon of de galerijconstructie achteraf kan worden
gemonteerd wordt het bouwproces efficiënter, waardoor er op diverse
vlakken bezuinigingen worden gerealiseerd. Niet alleen door de bouwtijdverkorting maar ook bezuiniging op kosten van materieel en arbeid.
Daarnaast kan bij achterafmontage van de balkons, de montage van de
balustrade vooraf plaatsvinden.
Het BALQOON® systeem is lichter dan de huidige balkon- en galerijplaatsystemen. Met het systeem wordt een gewichtsreductie van 40% tot
50% behaald t.o.v. huidige betonnen balkons en galerijplaten. Hierdoor kan
de kraaninzet worden beperkt, maar belangrijker nog, door de gewichtsreductie kan ook de hoofddraagconstructie lichter worden uitgevoerd.
Hierdoor hoeven er geen of minder aanvullende verzwaringen te worden
gemaakt tijdens de bouwfase.
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Kortom:
- Bouwtijd verkorting;
- Verkorting engineeringtraject als gevolg van standaardisatie;
- Bezuiniging op kosten materieel (onderstempelen, steiger, kraanwerk);
- Bezuiniging op kosten arbeid op de bouwplaats
(stelwerk, schoonmaak);
- Bezuiniging op gehele hoofddraagconstructie door gewichtsreductie
en het niet hoeven toepassen van extra verzwaringen tijdens bouwfase 		
(fundering of vloeren);
- Bezuiniging op beschermingsmaatregelen en kosten schoonmaken
voor oplevering;
- Bezuiniging op montagekosten balustrade, dit kan op de grond
geschieden;
- Eenvoudigere montage en nastellen van het balkon is een optie;
- Werken met hefsteiger i.p.v. traditioneel steigerwerk;
- Minder risico op beschadigingen.
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SNELLE,
EENVOUDIGE,
STEMPELLOZE
ACHTERAF
MONTAGE

12

13

Balkonfigurator

BALQOON® stelt u als architect, aannemer en ontwikkelaar met behulp van
de Balkonfigurator in staat uw eigen balkon te ontwerpen. Dit balkon kan
vervolgens eenvoudig in uw BIM-model of ontwerp worden opgenomen.

Renovatie

Het BALQOON® systeem kan tevens worden toegepast bij renovatie van
gebouwen. Middels een kleine modificatie kan het BALQOON® systeem
achteraf gemonteerd worden. Kantoorgebouwen welke de functie van
wonen krijgen, kunnen worden voorzien van een balkon, door middel van
het BALQOON® systeem.
Maar ook galerijflats waarbij de galerij- en/of balkonconstructie dient te
worden onderzocht (Verplichting Ministerie, miv. 1 januari 2016) en
eventueel de galerijconstructie dient te worden vernieuwd, biedt het
BALQOON® systeem uitkomst.

Duurzaamheid

Het BALQOON® systeem staat voor duurzaamheid. Dit geldt niet alleen
tijdens het bouwproces. Het BALQOON® systeem maakt het mogelijk om
een balkon- of galerijconstructie op een eenvoudige manier te demonteren
en opnieuw te gebruiken in een nieuw gebouw. Daarnaast wordt het
gebruik van grondstoffen gereduceerd tot 40% á 50%, ten opzichte van
huidige balkonsystemen. Het BALQOON® systeem wordt ten allen tijde
verankerd met een Schöck Isokorf® constructieve koudebrug onderbreking.

Gecertificeerde kwaliteit

Het BALQOON® systeem is een volledig KOMO gecertificeerd systeem
en voldoet aan de laatste normen en eisen van het Bouwbesluit en de
Eurocode. Deze certificering heeft plaatsgevonden in nauwe
samenwerking met Adviesbureau Kaskon en Bureau B|A|S Research en
Technology.
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SNELLER, BETER en
EENVOUDIG BOUWEN
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In Nederland zijn Prefab Beton Vebo
en Granito Betonproducten exclusief
licentiehouder van BALQOON®.
Prefab Beton Vebo

Granito Betonproducten

Röntgenweg 3

Afrikastraat 11

3752 LJ Bunschoten

6014 CG Ittervoort

T. +31 33 299 26 00

T. +31 475 566 747

info@vebo.nl

info@granito.org

www.vebo.nl

www.granito-beton.nl

