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Inglasning av balkong/
Ca längd på balkong

Pris inkl 
moms

Längd ca 2,2m 22 444 kr
Längd ca 3,2m 29 925 kr
Längd ca 3,5m 31 588 kr
Längd ca 4,6m 39 781 kr
Längd ca 6m 49 400 kr
Längd ca 6,5m 53 675 kr
Längd ca 7m 57 000 kr
Längd ca 8m 64 481 kr
Längd ca 8,4m 66 856 kr
Längd ca 9m 71 013 kr
Längd ca 9,4m 74 338 kr
Längd ca 11m 86 094 kr
Längd ca 0,75+2m 29 331 kr
Längd ca 0,75+3,6m 40 256 kr

Elutag på balkong
Pris inkl 
moms

Extra Eluttag på balkong 3 500 kr
* installeras på eqen qrupp

Återmontage av befintlig markis 
Pris inkl 
moms

Återmontage 2 500 kr



Balkonginglasning 
- lite extra lyx 
i din vardag

En inglasad balkong ger nya möjligheter att bruka balkongen och ökar boendetrev-
naden. En gnutta extra flärd och lyx i vardagen. En inglasning förändrar balkongen till 
ett mer mångfunktionellt utrymme; förläng sommaren, njut lite ytterligare av hösten, 
vinter mys och vår fika utan nordanvind. Inred balkongen till en bärträdgård eller till 

en regnskog, inred hur du vill, men låt balkongen bli till din egen fristad.



Glasen öppnas enkelt med en hand. Du kan fritt föra glasen i sidled och lämna öppet i 
vädringsläget förslagsvis enligt bild.

Det första glaset kan på ett tryggt sätt lämnas på glänt 
då den låses av det övre styrbeslaget.

Alla glas kan vikas in och fixeras med ett snörlås.

Pålitlig leverantör
Sakkes Balkongkonsult AB är ett ungt företag som har över 20-års erfa-
renhet från branschen. Vårt mål är att kunder ska varje dag få mer glädje 
av sin balkong, oavsett väder och vind. 

Välj den mest rekommenderade. Välj Sakkes.

2018 2019 2020 2021

Sakkes är den mest rekommenderade leverantören av inglasning

Lättanvänd och funktionell
Sakkes balkonginglasning är lättanvänd och hållbar. Det tekniska är utformat på ett sätt så 
att det förblir beständigt över år när regelbundet underhåll utförs. Varje inglasning skräd-
darsys efter måtten på er balkong, vilket garanterar funktionalitet och förändrar balkongen 
till ett skyddat extra utrymme.

2022

www.sakkes.se    Tel 0200-43 89 69     info@sakkes.se      Skarprättarvägen 16, 176 77 Järfälla


	Priser tillval-ver2.pdf
	HSB BRF PAMPAS I SOLNA�Priser på tillval i renoveringsprojektet�Balkong, fasad och fönster
	Bildnummer 2

	sakkes_A4productblad.pdf

