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Balkong inglasningar
Balcony glazings
RIPO Balkong glassystem är ett smart sätt att separera olika 
delar av byggnaden. Glassystemen gör det möjligt att skydda 
området mot direkt exponering för väderförhållanden, samtidigt 
som utrymmet hålls ljust och får det att se stort ut. Balkong 
glassystemen är enkla att använda och rengöra. De kan öppnas helt 
till en eller båda sidor och därmed uppnå ett helt öppet utrymme.

Balcony glazing systems are a smart way to separate di erent areas of the build-
ing. Such glazing systems allow protect the area against the direct exposure to 
weather conditions, at the same time keeping the area light and making it look 
large. Balcony glazing systems are easy to use and clean. They can fully slide to 
one or both sides, thus achieving completely open space.
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Fördelar glas
Glazing advantages
Plats. Säkerhet. Renlighet. Det här är de viktigaste 
sakerna du kommer att få med glassystem. Dessa 
kommer att öka bostadskomforten, vilket ger nya 
möjligheter för ditt hem.

Ni kommer att uppskatta fördelarna med in-
glasningen varje gång ni går in i er mysiga 
balkong - oavsett om det är för att njuta av en 
kopp varm kaffe på helgmorgnarna och utsikten 
utanför, eller för att avsluta dagen.

Space. Safety. Cleanliness. These are the main things you 
will gain using glazing systems. These will increase 
housing comfort, providing new opportunities in home 
improvement. The glazing systems creates new room 
and improve surrounding environment. 

You will appreciate the advantages of the glazing systems 
every time you enter your cosy balcony - whether it is to 
enjoy a cup of hot co ee on weekend mornings and the 
view outside, or arranging the room in the evening, a er 
finishing daily chores. 
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NYTT RUM
Ett nytt rum skapas genom att montera glasen. 
Den tidigare balkong är nu stängd. Hemmet 
får en ny form, men förlorar ingenting av de 
tidigare kvaliteterna. Om det behövs kan 
balkongens glassystem öppnas helt för att dra 
fördel av en öppen balkong.

NEW ROOM
A new room is created by installing the glazing system. 

The previously open balcony is now closed. The home 

gets a new form, but loses nothing of the previous quali-

ties. If necessary, the glazing system of the balcony can 

be fully opened in order to enjoy advantages of an open 

balcony.

SÄKERHET
Genom att glasa in balkongen eller verandan 
stängs detta utrymme. Det är lika lätt som 
tidigare, men nu är det säkert. Ingen kan 
komma in i detta rum utifrån, eftersom 
fönsteröppningarna är täckta. Glasen har 
stängningsmekanismer med lås.

SAFETY
By glazing the balcony or veranda, this room 

becomes closed. It is just as light as before, but it is 

safe. No one can get into this room from outside, 

since the window leafs are protected against opening. 

They have closing mechanisms with lock.

SKYDD MOT REGN
Med vinden blåser alltid löv, sand och damm 
in på balkongen. Samma rum, nu inglasat, är 
skyddat från direkta effekter av nederbörd - 
inget regn eller snö kommer in. Det är rent och 
användbart.

PROTECTION AGAINST RAIN
The wind always blows leaves, sand and various dust into 

an open balcony. The same room, just glazed in, 

is protected from direct impact of precipitation – no rain 

or snow will get inside. It is clean and usable.

MYSIGT OCH RENT
Genom att glasa in balkongen kan ni nu 
använda den under alla väderförhållanden. Det 
blir ett extra rum i ditt hus, som domineras av 
det är mysigt och rent. Inglasade balkonger är 
perfekta för vila och avkoppling efter en lång 
dag eller njuta av en tidig soluppgång med en 
varm kopp kaffe.

Njut av fördelarna med inglasad balkong!

COSINESS AND CLEANLINESS
By glazing balconies, we can use them during any 

weather conditions. It becomes an additional room of 

your house, dominated by cosiness and cleanness. Glazed 

balconies are perfect for resting and relaxation a er a 

long day or enjoying an early sunrise with a cup of hot 

co ee.

Enjoy the advantages of the glazed balconies!
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Design
Design
Beställningen börjar med designen, under vilken 
den kan delas upp och en fördjupad analys 
påbörjas. Designprocessen inkluderar noggrann 
mätning av projektet, val av lämpligt glassystem 
och ytterligare beräkning av exakta detaljer. 
Ritningen bestämmer exakt uppskattningen av 
projektet och förmedlar detaljerad information 
till fabriken för produktions- och 
redovisningsändamål.

The order begins with the design stage, during which it is 
split in parts and in-depth analysis is commenced. Design 
process includes accurate measuring of the projects, selec-
tion of suitable glazing system and further calculation of 
precise structures. The drawing so ware determines 
accurate project estimate and forwards detailed information 
to the production plant for production and accounting 
purposes.

Produktion
Production
Tillverkningen sker parallellt i flera steg. 
Produktion börjar samtidigt med aluminium 
konstruktionerna och glasen. Alla detaljer är 
gjorda enligt tekniska ritningar, delar monteras 
under produktionsprocessen. Den slutgiltiga 
produkten är märkt och beredd att transporteras 
till platsen.

The production process parallelly takes place in several 
stages. When we start to produce the aluminium construc-
tions for the project, at the same time, the glass measures 
are given to manufacture. All designs are made according to 
technical drawings, part is assembled during production 
process. The final product is labelled and prepared to trans-
port to the project.
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Logistik och montering
Logistics, installation
Beställningsordern levereras i sin helhet eller i 
delar. Produkterna är märkta och är lätta att 
leverera till projektet för vidare installation.  
Installationen inkluderar montering och 
utjämning av alla strukturer, montering 
och justering av skjutdörrarna och övriga 
element.

By coordinating installation schedules, all completed 
products are delivered to the site in whole or by parts. The 
products are marked and are easily deliverable to the 
project for further installation. The installation includes 
mounting and levelling of all bearing structures, installation 
and adjust-ment of sliding sashes and additionally needed 
elements.

Kvalite', garantier 
Quality, guarantees
Kvaliteten säkerställs genom en mycket noggrant 
och ansvarsfullt förhållningssätt till alla 
produktionsled. Inledande noggranna åtgärder 
hjälper till att undvika felaktigheter i produktion. 
Ett noggrann hantering och kontroll säkerställer 
kvalitativ slutprodukt och nöjd kund. Företaget 
RIPO garanterar alltid högsta kvalitet.

The quality is assured by very accurate and responsible 
approach to all production stages. Initial accurate measures 
help avoiding further inaccuracies in production process. 
Careful approach at all stages assures qualitative end 
product and satisfied customer. The company RIPO always 
guarantees highest quality.
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Skjut- och öppningsbara system, serie 650 
Sliding and opening glazing system, Series 650
• Sidoskjutbara och öppningsbara glassystem där alla glas

kan fästas på ena eller båda sidor.
• Bågarna hänger i den övre aluminiumprofilen.
• Glassystemet är lätt att använda och rengöra.
• Glas tjocklek; 6 eller 8mm.
• Glasbågens rekommenderade bredd: 500-650mm.
• Glasbågens rekommenderade höjd: upp till 2400mm.
•
• Side-sliding and opening glazing system in which all the glasses can be 

fastened on one or both sides.
• The sashes hanged in aluminium construction upper profile.
• Glazing system is easy to use and clean.
• Glass thickness: 6 or 8 mm.
• Glass sash recommended width: 500-650 mm.
• Glass sash recommended height: up to 2400 mm.
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glas system
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 glassystem med en övre teleskop profil
 glazing system with upper telescopic profile
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Konstruktion 
Construction
650-seriens inglasnings system - lämplig för
montering på befintliga räcken eller
balkongkanter. Alla glasbågar är fästa i
toppprofilen. Teleskopisk profil används
upptill för att förhindra ojämnheter.
650 series glazing system – suitable for installation on 
existing railing systems or edge of the balcony. All 
window sashes are attached to the top profile. 
Telescopic profile is used at the top to prevent 
unleveling.

Glas systemet är monterad på befintligt räcke.
 The glazing system is mounted on existing railings.

 Öppnings alternativ.
 Opening types of glazing sashes.

SERIE 650  SERIES 650

Öppnande
Opening
Glasbågarna hängs i topp profilen och skjuts 
antingen åt en sida eller båda sidor. Alla bågar 
är öppningsbara, vilket ger upp till 100% 
öppningsutrymme.
Glass sashes are hanged in the top profile and are 
pushed to either one or both sides. All sashes are 
opening, which provides up to 100% space opening.



Detaljer 
Components

Teleskop toppprofil. Detta element 
jämnar ut eventuella ojämnheter upp 
till 25mm. Lätt att montera och justera. 
Telescopic top profile. This element levels out 

any unevenness of the slab up to 25 mm. It is 

easily installed and adjusted.

Handtag på glasbågen. Designad för 
enkel och låsning av bågen. Den är 
placerad på den första öppningsbara 
glasbågen.
Handle of the window sash. Designed for 

fixation and easy opening of the sash. It is 

positioned on the first opening window.I
Window sash opening. There is a special 

opening groove installed in the bottom profile, 

through which all windows are opened to one 

side.

För den öppningsbara bågen finns ett 
speciellt öppningsspår i bottenprofilen, 
genom vilka alla bågar öppnas åt en 
sida.
Window sash opening. There is a special 
opening groove installed in the bottom 
profile, through which all windows are 
opened to one side.

Bottenlåsning av bågen. Glasbågen kan 
öppnas om låset är i öppet läge (grön 
markering). I stängt läge (röd 
markering) är låset fixerad och 
glasbågen skyddas mot öppnande 
utifrån.
Bottom fixator of the window sash. The 

window sash can be opened if the fixator is in 

open position (green mark). In closed position 

(red mark) the fixator is fixed and the window 

sashes are protected against opening from 

outside.
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Detaljer 
Components

Glasbågen kan låsas i ventilationsläge. 
Öppningshandtaget gör det möjligt att 
öppna och låsa bågen för att få ett litet 
springa mellan bågarna. Detta 
möjliggör ett säkert ventilation i 
utrymmet.
The window sash can be fixed in ventilation 
position. The opening handle allows opening 
and fixing the window sash to get a small gap. 
This allows safe air exchange in the room.

Täckpluggar. Dessa täcker profilens 
ändar och ger hela konstruktion ett 
elegant utseende.
Profile covers. These cover the window sash 
profiles and give the entire structure an 
elenagt look.

Rullgardiner kan fästas på glasbågen. 
Dessa skyddar rummet från direkt 
solpåverkan och överdriven 
värmeackumulering. Rullgardinerna 
kan låsas i olika positioner. Finns på 
individuell begäran.
Pieejamas pēc individu la piepras juma!Roller-
blinds can be attached to the window sashes. 
These protect the room from direct sun impact 
and excessive heat accumulation. Roller-blinds 
can be fixed in various positions. Available on 
individual request! 
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Inglasad balkong - en modern lösning för en gammal byggnad 
Glazed balcony - a modern solution for an old building

Inglasad balkong - rymlig och ljus 
Glazed balcony - spacious and light

Inglasad uteterass
Glazed exterior terrace
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Glastätningar, serie 650
Glass seals, series 650
Glasen måste ha tätningar för glasbågarna. Tätningen monteras 
mellan glasen och anslutningen mellan båge och vägg. Tätningen 
säkerställer skydd mot vind, damm och ljus.

The glazing structure needs to have glass sealing for the window sashes. The sealing 
is installed between the window glasses and at the connection between the sash 
and the wall. Sealing ensures protection against wind and dust and sound insulation.

 Väggtätning
 Wall seal glas

glass sash
tätning
seal

12-17
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Hörntätning
Corner seal glas

glass sash
tätning
seal

6-
8

Mellan glastätning 
Slide sealing

glas
glass sash

glas
glass sash

mellantätning
seal
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ÖVRIGA DETALJER  ADDITIONAL COMPONENTS

Tätningar
Structure sealing
Övre och nedre aluminiumskenorna är försedda med en speciell 
silikontätning för att förhindra fukt och vatteninträngning. Balkongen 
är skyddad mot att fukt kommer in i utrymme vid regningt väder.

Top and bottom aluminium rails of the glazing system are sealed with a 
special silicone sealant to prevent humidity and water penetration. Therefore the 
balcony is protected against humidity coming into the room during rainy weather.

Serie 630
Series 630

Utsida
Outside

Serie 650
Series 650

silikon tätning
silicone sealant

silikontätning
silicone sealant

silikon tätning
silicone sealant

silikontätning
silicone sealant



Aluminiumräcke Serie 155, modell 12 
Aluminium railing system, Series 155, model 12

balkong glas
balcony glazing

Aluminiumräcke Serie 155, modell 06
Aluminium railing system, Series 155, model 06

handledare
handrail

yttre panel
infill panel

stolpe
newel post

yttre profil
infill profile

stolpefäste
fixation plate for newel post

balkong glas
balcony glazing

handledare
handrail

yttre panel
infill panel

stolpe
newel post

yttre profil
infill profile

stolpfäste
fxation plate for newel post
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Glaslösningar för räcken
Glazing solutions for railing systems
Glassystemen kan installeras på redan befintliga räckes konstruktioner. RIPO erbjuder sådana räckes-
system i aluminium. Dessa finns i olika former och lämpar sig för olika balkonglösningar.

The glazing systems can be installed on pre-existing railing structures. The company RIPO o ers such aluminium railing 
systems. These come in various shapes and are suitable for di erent building balcony situations.
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ÖVRIGA DETALJER  ADDITIONAL COMPONENTS

Täckpaneler för räcken
Covering panels for railing systems
Vid installationer av räcken och inglasningar måste sidorna eller 
plattorna kläs in med täckpaneler. RIPO tillverkar sådana täckskivor 
och utför montering i enlighet med befintliga balkong specifikationer.

O en, when installing railing systems and glazing, the side edges or slabs have to be 
cladded-in with covering panels. RIPO produces such covering panels and performs 
installation in accordance with the existing balcony specifications.

Horisontell bottenpanel  
Horizontal slab covering panel

Sidopanel
Side covering panels



Fenriken, Norge 
Fenriken, Norway

Tonsberga, Norge 
T nsberg, Norway
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Alderi, Lettland
Alderi, Latvia



Bergen, Norge 
Bergen, Norway

Umeå, Sverige
Umeå, Sweden

J rmala, Lettland
Jurmala, Latvia

20 - 21

PROJEKT PROJECTS



Tonsberg, Norge 
T nsberg, Norway

Saulkrasti, Lettland 
Saulkrasti, Latvia
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Tonsberg, Norge 
T nsberg, Norway



Baltezers, Lettland 
Baltezers, Latvia

Hokksund, Norge 
Hokksund, Norway

J rmala, Lettland 
Jurmala, Latvia
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R ga, Lettland
Riga, Latvia

R ga, Lettland
Riga, Latvia

www.ripo.lv

Oslo, Norge
Oslo, Norway
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R ga, Lettland
R ga, Latvia

R ga, Lettland
R ga, Latvia
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J rmala, Lettland 
Jurmala, Latvia

R ga, Lettland
Riga, Latvia
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R ga, Lettland
R ga, Latvia

PROJEKT PROJECTS

Steinkjer, Norge 
Steinkjer, Norway

Fenriken, Norge 
Fenriken, Norway
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Producerat för Dig!
Produced for You!
RIPO är en av de ledande tillverkarna av glassystem i Lettland. Företaget tillhandahåller hela 
produktionsprocesser från design till produktion i de egna stora fabrikslokalerna. RIPO-specialisterna 
hittar alltid de bästa lösningarna för just din situation och implementerar alla dina avsikter, både till 
privata bostäder eller lägenhetshus.

RIPO har infört höga kvalitetsstandarder inom sin industri och kundförhållanden sedan 1993. Förutom 
glassystem inkluderar RIPOs produktsortiment även räcken och skiljeväggar.

RIPO is one of the leading manufacturers of glazing systems in Latvia. The company provides full cycle production process from 
structure design to production in the large industrial premises. RIPO specialists will find the best solutions to your particular 
situa-tion, implementing all of your intentions either it is private residence or apartment houses. 

RIPO has been introducing high quality standards in its industry and customer approach since 1993. In addition to glazing 
systems RIPO product range includes various railing systems and partition systems. 
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SIA RIPO FABRIKA
Hanzas street 2, Pinki, Babite region, LV 2107, Latvia

info@ripo.lv
www.ripo.lv

info@bjorkslingan.ax    0457 3432120




