
Brukerveiledning for Proma 
balkong-innglassing 
Standard Proma 
1. Åpne glassene 1.1 Glass nr. 1 

Når du skal åpne glassene så starter du med det/ de glassene som har en 
transparent plaststav i toppen av glasset. Plaststaven er en barnesikring og 
glasset kan kun åpnes ved å benytte begge hendene. Dra forsiktig i 
plaststaven slik at plasthendelen øverst blir frigjort fra låsen. Samtidig løfter 
du på plasthendelen nede slik at denne også blir frigjort fra låsen. 

Hold plaststaven nede og dra den nedre hendelen mot deg og du har åpnet 
glasset. 

1.2 Øvrige glass 

Når du skal åpne neste glass så tar du tak i den nedre glasslisten. Dra 
glasset noen centimeter og legg så håndflaten mot glasset og skyv mot 
hengslesiden. Dette for å slippe unødig fingermerker på glassene. Skyv 
glasset helt inn til det stopper mot foregående glass. Glasset har da koblet 
seg til hengslet og kan åpnes. Hold håndflaten mot glasskanten helt til 
glasset er åpnet og ligger mot det foregående glasset. Dette for at glasset 
hele tiden skal være i riktig posisjon i hengslet. Gjør så det samme med 
glass nummer tre, fire og fem. 

Når du har åpnet glassene, fest låsestrikken til det siste glasset du har 
åpnet og stram det til slik at glassene ikke står og slår i vinden. 

2. Luftestilling 

Luftestillingen er en mulighet for ekstra luftsirkulasjon når balkongen er 
lukket. Dette er nødvendig de gangene temperatursvingninger m.m tilsier at 
det blir en del kondens innvendig på glassene. Luftestillingen skal kun 
brukes til dette formål og ikke som en standard plassering for glassene. 



VIKTIGE MOMENTER 

Lukk balkong-innglassingen før du reiser bort i flere dager. Lås alltid åpnede 
glass med låsestrikken og stram til. 

Bruk luftestillingen kun til å fjerne kondens. 

Hold alltid balkong-innglassingen lukket hvis det blåser mye. 

3. Vedlikehold 

3.1. Rengjøring av glass 

Glassene pusses på samme måte som andre vinduer med egnet 
rengjøringsmiddel og utstyr. 

3.2. Rengjøring av profiler og plastdeler. 

Det er ikke spesielle behov til ytre rengjøring av profilene men for å holde 
glansen i fargen så kan det være greit å vaske dem en gang i blant. 

3.3. Behandling med silikonspray. 

I den nedre profilen der som glideputene på glassene går så er det behov 
for rengjøring. Profilen bør støvsuges og rengjøres med en liten kost slik at 
smuss og små partikler blir fjernet. Til slutt sprayes profilen innvendig med 
silikonspray slik at glassene beveger seg optimalt. I tillegg til dette bør alle 
plastdeler som sitter på glassene behandles med silikonspray. I hver ende 
av profilen oppe sitter hengslesystemet som også må behandles med 
silikonspray. 

Behandlingen med silikonspray er vesentlig for å opprettholde 

at bevegelsene av glassene går lett og for å opprettholde den generelle 
brukervennligheten. 

Denne behandlingen bør utføres min. 2 ganger pr. år. 
 


