
 

Förläng sommaren med glasräcke på din balkong 
 
Som tidigare meddelats har vi i styrelsen tittat på ett alternativ till balkonginglasning, vilket 
kräver ett bygglov som kan bli svårt att få. Nu har vi ett förslag till våra medlemmar.  
 
Med produkten ClickItUp Inside (CiU®Inside) kan man undvika bygglov, då inglasningen 
monteras på insidan av befintligt balkongräcke. Man kan välja att montera CiU®Inside på 
hela eller delar av balkongen, och genom installera CiU®Inside skapas möjlighet för en 
vindstilla balkong med bibehållen utsikt. Det nedre fasta glaset är 8 mm härdat glas och den 
övre rörliga delen är av 6 mm härdat glas. Den nedre fasta delen är 1100 mm hög, och den 
övre rörliga delen kan höjas upp till en maxhöjd av 1900 mm. I upphöjt läge tål glaset vindar 
på 22 m/s. För mer information om produkten se 
https://www.clickitup.com/sv/produkt/clickitupinside-1100/, samt 
https://www.clickitup.com/sv/faq/. 
 
Byggföretaget RSB kommer att köpa in och montera produkten, vilket innebär att du blir 
kund endast gentemot dem. Vilket slutpriset blir beror på hur många vi blir som beställer, 
och vi har även kontaktat ett par av våra grannföreningar. Ett första riktpris ligger på ca 14 
000 till 15 000 per löpmeter. I detta ingår montering och moms. Det är möjligt att göra en 
avbetalning på tre månader. 
 
Observera att detta är ett erbjudande till oss medlemmar som individer, och ingenting som 
föreningen bekostar. För installation krävs ett godkännande från styrelsen, och ett avtal 
kommer att upprättas med alla medlemmar som väljer att installera produkten. 
 
Vid en framtida försäljning kan du som medlem dra av investeringen från en eventuell vinst, 
och med största sannolikhet är detta en investering som ökar värdet på din lägenhet. Den 
största vinsten som vi ser det är dock den förlängda balkongsäsongen, då det inte sällan är 
ganska blåsigt här vid havet. 
 

 
 
Om du är intresserad av detta, och vill ha mer information så skicka ett mail med följande 
uppgifter till styrelsen@brffika.se 
 
Ämne: Balkonginglasning 
 
Lägenhetsnummer (x-xxxx) 
Namn och efternamn på kontaktperson 
Mailadress 
 
Vi vill ha din anmälan så snart som möjligt, senast den 22 mars. 
  

https://www.clickitup.com/sv/produkt/clickitupinside-1100/
https://www.clickitup.com/sv/faq/
mailto:styrelsen@brffika.se


 

 
Inspirationsbilder från ClickItUps hemsida. 
 

 

  
 
Se https://www.clickitup.com/sv/bildgalleri/ för fler bilder. 
 
Se även https://youtu.be/smN2hYV4Xf8 hur funktionen fungerar och hur det kan se ut efter 
montering. 

 

https://www.clickitup.com/sv/bildgalleri/
https://youtu.be/smN2hYV4Xf8
https://www.youtube.com/watch?v=smN2hYV4Xf8&feature=youtu.be

