BWC utkragede balkonger
Ettermonterte, tynne betongbalkonger,
stålbalkonger og trebalkonger

Storebukta, Oppegård

Du ser sjelden produktene våre.
Det er ikke på grunn av at vi har noe å skjule, det er
ganske enkelt at alle produktene våre er målrettet
designet for å være usynlige.
Vi kaller disse løsningene Invisible Connections.
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For mer informasjon, besøk vår hjemmeside www.invisibleconnections.no

Hvorfor velge innfestinger til utkragede balkonger fra Invisible Connections AS?
Fremtidens løsning for bærekraftig innfesting til utkragede balkonger av: tynnebetongelementer, stål eller massivtre.
Redusert CO2 avtrykk ved bruk av 5060% mindre betong og armering i tynne
betongbalkonger.
Innfesting til innvendig dekke som
hulldekke elementer, betongdekker eller
tredekker og ved rehabilitering.

Ettermonterte balkonger gir mindre
stillas/kran-kostnader og raskere ferdigstillelse av fasaden.
Rekkverk kan monteres på bakken før
balkong heises på plass.
Tette og gode løsninger med dobbel
vanntetting, gummiflens mot GU
God kuldebrobryter
Ingen skråstag eller søyler.

Fordelen av store balkonger inntil 4 m
utkraging.
Løser enkelt utkragede hjørnebalkonger.

Løser enkelt høydeforskjeller mellom
balkong/dekke.
Ideelt i kombinasjon med prefabrikerte
klima-/veggelement.

Arkitekt

Ingeniør

Byggherre/
Utbygger

Entreprenør

Kunde

Innfestningene
gir arkitektoniske
fordeler.Fordelene
gir frihet til plassering og design
av balkonger.

God teknisk dokumentasjon og
enkle beregninger.

Får lettsolgte
leiligheter med
store attraktive
balkonger.

Får fordeler
gjennom redusert
kran-/stillas-/
fasadearbeid og
raskere montering; redusert
totalkostnad.

Får større balkonger, bedre
livskvalitet, enklere å videreselge
leiligheten.

For spørsmål ring oss på +47 71 22 44 70 eller mail post@invisi.no
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Sandslimarka 33, Bergen

Balkonginnfestninger fra Invisible Connections ®
Den ultimate forbindelsen for utkragede balkonger med tre
sterke argumenter.
- Ettermontering av balkonger.
- God kuldebrobrytning.
- God vanntetting.

Bilde viser BWC U-H montert til hulldekke og stålprofil.
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For mer informasjon, besøk vår hjemmeside www.invisibleconnections.no

BWC-systemet
BWC-systemet er det ideelle systemet for ettermontering av balkonger. BWC Utkraget gir mange muligheter. Se teknisk informasjon; memo 750.

BWC U-H montert på HSQ bjelke.

BWC U-H innstøpt og montert til betongdekke.

BWC U-H montert til massivt tredekke.

Rehabilitering av bolig, ettermontering av utkragede
balkonger på etablerte/eksisterende/transformerte
bygg.

BWC U-H til fritt utkragede større hjørnebalkonger.

For spørsmål ring oss på +47 71 22 44 70 eller mail post@invisi.no
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Ressurser og tjenester.
Teknisk informasjon

Godkjenninger

Teknisk informasjon som viser design, armering og styrkeberegninger.
Besøk vår hjemmeside for å laste ner Teknisk informasjon. Se for eks. memo 750.

Invisible Connections AS har i nært samarbeid med bransjeforeninger i Norge, utviklet
gode standardiserte og dokumenterte
løsninger.
Godkjenninger finner du på vår hjemmeside.

Produkt tegninger
Besøk vår hjemmeside for å laste ned tegninger i det formatet du ønsker 2D eller 3D.

Beslutningsgrunnlag

Løsningene gir prosjektet rask byggetid og
god totaløkonomi.
Vi gir god prosjektoppfølgning, se ref. på vår
nettside.
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Filmer
På vår hjemmeside presenterer vi en serie
korte filmer som retter seg mot ulike aktører,
som for eksempel Arkitekt, ingeniør, produksjon og montasje. Se IC Akademiet.
Selvfølgelig kan du alltid ringe oss eller sende en e-post for veiledning.

Publiserte artikkler

Nyheter

Vi har et antall publiserte artikler i blad som
retter seg mot aktører i bransjen.

Vi poster relevant informasjon og nyheter
på vår hjemmeside under nyheter, Facebook
og LinkedIn. Du kan også melde deg på vårt
nyhetsbrev og få de seneste oppdateringene
pr e-post.

Seminar/Webinar
Vi kjører relevante kundetillpassede produktmøter/webinarer ved behov.

For mer informasjon, besøk vår hjemmeside www.invisibleconnections.no

Om invisible Connections
Invisible Connections AS (IC) holder til mellom fjord og fjell i vakre
Åndalsnes, i Møre & Romsdal. Siden 1987 har IC i samarbeid med
kunder utviklet, produsert og levert «usynlige» innfestinger til betongelementer og betongkonstruksjoner. Våre patenterte produkter og
løsninger brukes i konstruksjoner over hele verden.
Invisible Connections® produseres på vår fabrikk i Åndalsnes. Produktene fremstilles gjennom automatiserte og robotiserte produksjonsprosesser, i kombinasjon med våre høyt kvalifiserte produksjonsmedarbeidere. Vi etterlever streng kvalitetskontroll og produserer etter
EN1090.
Invisible Connections AS setter kunden og prosjektet først. Med våre
smarte og tidsbesparende produkter, tilfredsstiller vi de fleste behov
til innfestingsdetaljer. På mer kompliserte forespørsler har våre høyt
kvalifiserte medarbeidere lang erfaring i å finne gode løsninger som
tilfredsstiller gjeldende krav og forskrifter. Alle våre produkter har god
produktdokumentasjon, og vi har ETA godkjenning i markeder hvor
dette er etterspurt.
Invisible Connections AS leverer merverdi til våre kunder gjennom
innovative produkter som gir god totaløkonomi. Samtidig er målsetningen å ivareta et best mulig bærekraftig avtrykk i de prosjektene
våre produkter benyttes. Vi tilbyr erfaring, kompetanse og support i
prosjekteringsfasen, og vi ønsker å være en god sparringspartner for å
finne den optimale prosjektløsningen.

”Vi har brukt BWC 40 U-H
balkonginnfesting på prosjektet Storebukta. Opplandske
Betongindustri AS er veldig
fornøyd av samarbeidet med
Invisible Connections i prosjekteringen av balkongene,
levering på byggeplass til rett
tid, samt rask og enkel montering .
Vi har ingen betenkelighet å
anbefale BWC 40 U-H til andre
prosjekter”
Øyvind Thorud Hauge, Leder prosjektutvikling i Opplandske Betongindustri AS
Se ref side 2

Invisible Connections AS håper du ser verdien og fleksibiliteten våre
produkter gir i prosjekteringen, og for prosjektet som helhet. Totaløkonomi og bærekraft er stikkord for våre produktløsninger. Service
og god prosjektoppfølging fra første kontakt til ferdigstillelse, er vår
forpliktelse.
Kontakt oss, og du vil skjønne hva vi mener.

For spørsmål ring oss på +47 71 22 44 70 eller mail post@invisi.no
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