
NIKA
GLASSLØSNINGER

NIKA	er	et	Finsk	høykvalitetsprodukt,	for	fasader	og	
terrasser	på	offentlige	bygg,	industribygg,	
leilighetskomplekser,	og	private	hjem.	NIKAS	vertikale,	
rammeløse	glass-system	,	har	vært	på	det	Europeiske	
markedet	siden	1988,	for	både	nybygg	og	
renoveringsprosjekter.	Teknisk	informasjon	vil	hjelpe	
deg	med	løsninger	på	design	og	implementering	av	
innglassing.	NIKA	Produkter	blir	produsert	på	egen	
fabrikk	,	Lasimies Oy	i	Lahti,	Finland.	Grunnlagt	i	1939,	
Lasimies Oy	behandler	og	selger	glass	til	industrien	og	
interiørdesign.	Lasimies Oy	er	en	av	Europas	ledende	
Bedrifter	på	sitt	område.

Nika produktgrupper
Finske	NIKA	glassløsninger,	skaper	en		alternativ	,	
komfortabel	ekstraplass.	De	utvider	tiden	terrassen	
eller	balkongen	kan	brukes	og	beskytter	området	fra	
regn,	snø,	støv	og	lyd.	Produktene	kan	brukes	til	å	
understreke	stilen	og	den	unike	fremtoningen	av	
bygget.

• Balkonginnglassinger
• Aluminiumrekkverk
• Skyvedører/glass
• Terrasseinnglassing

Materialer
Avhengig	av	hvor	det	brukes,	bruker	NIKA	
innglassing herdet	eller	laminert	sikkerhetsglass.	
Glasstykkelse	i	produktene	varierer	fra	4-10mm,	
avhengig	av	sted,	vindlaster	og	terreng.	Glassene	
kan	fås	i	forskjellige	farger	,	noe	som	tillater	
implementering	av	unike	,	hele	enheter.	Profiler	i	
glass-systemene	er	i	aluminium.	Standard	
overflatebehandling	er	polyester	pulver	lakkering.	
Skinne	og	føringsmekanismer	er	laget	i	
værbestandige	materialer,	som	for	eksempel	styrket	
plastikk,	syrefast	stål	og	messing.

Tester og patenter
Alle	produkter	er	testet,	med	flere	forskjellige	
testmetoder,	både	i	Finland	og	andre	land	i	Europa.	
Det	herdede	glasset	er	i	henhold	til	EN	12150-2(CE)	
og	DIN	1249-12.	Balkong	og	terrasseinnglassing er	
testet	med	metoder	som	EN	12211,	SFS	3304,	og	
EN	12600.	Alle	deler	som	brukes	i	systemet	er	
aldringstestet	i	henhold	til	ISO	4892-2.	NIKA	
Balkong	og	terrassesystem	er	CE	godkjent.	NIKA	
glass-system	har	også	flere	patenter	og	modeller	
på	grunn	av	våre	innovative		løsninger.

Levering og installasjon
En	NIKA	innglassing er	alltid	en	unik	løsning,	
som	inneholder	design,	produksjon,	installasjon	
kun	av	NIKAS	autoriserte	installatører.	

Garanti
Funksjonsgarantien	på	en	NIKA	innglassing er	
på	5	år.,	som	dekker	alle	mulige	materialfeil.	
Installasjonsgarantien	er	gyldig	i	2	år.	
Installasjon	er	utført	i	henhold	til	godt	
håndverk	og	gjeldende	kontrakter.



Nika Balkonginnglassing

NIKA	balkonginnglassing passer	både	for	
Leilighetskomplekser	og	private	hjem.	
Balkonginnglassing tillater	bruk	hele	året	
og	gir	i	tillegg	ekstra	komfort.	Den	holder	
vann,	snø,	svevestøv	og	annen	
luftforurensning	ute,	i	tillegg	forenkler	
den		vedlikeholdet	av	balkongen.	
Innglassing beskytter	mot	vind	og	støy	
samt	øker	islolasjonsevnen på	
balkongveggen.	Innglassing beskytter	
konstruksjonen	og	forlenger	levetiden	til	
balkongen.

Materialer
NIKA	Balkonginnglassing er	enkel	å	bruke	
funksjonelt	og	pålitelig.	Glass-systemet	er	
basert	på	en	konstruksjon	som	har	
vektbelastningen fra	oversiden,	uten	
vertikale	rammer	og	er	alltid	tilpasset	
gjeldende	mål	i	prosjektet.	De	
horisontale	profilene	oppe	og	nede	er	
koblet	sammen	med	tak	og	gulvprofil	på	
balkongen.	De	herdede	glasselementene	
er	plassert	mellom	disse	profilene.	
Aluminiums-glasslister	er	festet	til	øvre	
og	nedre	deler	av	glasselementene.	

Hengsler	og	slidemekanismen
er	festet	til	glasslistene,	og	disse	
delene	er	igjen	festet	til	de	øvre	og	
nedre	profilene.	Systemet	dekker	
hele	balkongens	åpninger	på	ett	nivå.	
Tykkelsen	på	glasset	varierer	fra	
6-10mm.	

Bruk av Balkonginnglassing
Glassene	åpnes	og	lukkes	ved	å	dra	de	
i	samme	retning	som	øvre	endeprofil	
og	nedre	guide-profil.	Glassene	åpnes	
individuelt	mot	sideveggen	på	
balkongen.	Balkongen	kan	åpnes	helt	
opp.	På	balkonger	med	flere	sider	kan	
glassene	dras	over	vinkler	på	+90		-+	
270	.,	forutsatt	at	det	ikke	er	noen	
strukturelle	hinder	for	dette.	
Forsegling	blir	alltid	brukt	mellom	
vegg/glass.	Ventilasjon	besørges	av	2-
4mm	glipper	mellom	glassene.	Ved	
høye	glass	kan	åpningen	være	noe	
større	for	å	sikre	åpning	av	glassene.	
Det	første	glasset	fungerer	også	som	
en	ventilasjonsluke.	Denne	kan	settes	
fast	i	to	forskjellige	posisjoner	for	
lufting.	Innglassingen gjør	ikke	alltid	
balkongen	vanntett,	og	derfor	bør	alle	
materialer	og	møbler	være	ment	for	
utendørs	bruk.	

Takprofil	0712
Feste	i	betong

Justerbar	profil	0709
Feste	i	betong

Justerbar	profil	0715
Feste	i	betong

Festemateriell	velges	etter	hvilken	profil	og	underlag,	på	monteringsplassen.	Dette	er	de	vanligste	profil	alternativene.

Gulvprofil	0731
Feste	i	metall

Gulvprofil	0726
Feste	i	metall

Gulvprofil	0728
Feste	i	metall

Gulvprofil	0723
Feste	i	betong



NIKA Aluminium-Rekkverk

Et	NIKA	rekkverkssystem	gir	mange
muligheter	for	implementering	av	
imponerende	fasader	med	et	unikt	
uttrykk.	Aluminium-rekkverk	har	
lang	levetid	og	enkelt	vedlikehold.	
De	fungerer	godt	både	som	
frittstående	rekkverkssystem	eller		
med	en	NIKA	Balkonginnglassing
med	forskjellige	utforminger	på	
balkonger	i	leilighetskompleks	og	
private	hjem.	Kledningen	kan	velges	
fra	flere	typer	av	laminert	glass,	
byggeplater

Og	tynnplater.	Avhengig	type	
balkong	kan	kledningen	plasseres	
enten	på	utsiden	eller	innsiden	av	
stolpene	i	rekkverket.	Uttrykket	på	
rekkverket	kan	modifiseres	på	
mange	forskjellige	måter	for	å	møte	
kravet	til	design.

Oppbygging
NIKA	Rekkverkssystem	inneholder	
vertikale	stolper,	håndrekker	og	
varierende	rammeprofiler,	hvor	
rekkverkskledningen	monteres.	

Materialer	i	rekkverket	er	
aluminium	som	er	pulverlakkert	i	
ønsket	RAL-farge.	Rekkverket	er	
nøye	tilpasset	og	har	lang	levetid.	
Det	er	også	dimensjonert	for	å	tåle	
en	eventuell	ettermontering	av	
NIKA	Balkonginnglassing.	Et	NIKA	
rekkverk-system	er	en	hel	enhet	
som	inneholder	design,	
dimensjonering	av	materialer,	
produksjon	og	installasjon.	

Mulige	alternativer	for	montering	av	Balkonginnglassing

Dette	er	de	mest	brukte	av	varierende	alternativer.



NIKA Skyveglass

En	NIKA	skyveglass-løsning	kan	ta	
terrassen	eller	hagestuen	til	et	
nytt	nivå,	og	gjøre	den	om	til	
helårsbruk.
Skyveglass	er	designet	for	enkel	og	
funksjonell	bruk,	så	pålitelig	som	
mulig.	Profilene	har	et	hakesystem	
som	setter	de	sammen	i	lukket	
posisjon.	Dette	danner	en	
værbestandig	vegg	som	ikke	vil	
rasle	,	selv	ikke	ved	de	sterkeste	
vindforhold.

NIKA	skyveglass	har	horisontale	
skinner	som	er	montert	på	gulv	
og	i	tak.	Forseglet	med	
gummipakninger	og	rammer	på	
alle	sider,	plasseres	disse	
elementene	mellom	skinner.	
Delene	som	er	i	kontakt	med	
glasselementene	er	forsynt	med	
børstelister.	Nedre	dørprofil	
inneholder	et	sett	med	hjul,	som	
glir	enkelt	på	nedre	skinne.	Nika
Skyveglass	er	basert	på	en	
konstruksjon	med	bærende	
kulelager,		som	betyr	at	vekten	
av	skyveglasset	rettes	direkte		
mot	gulvskinne/Underlag.		

Funksjon 

Sikkerhet/låsing

Glasstykkelse	i	systemet	er		4-
6mm.	Maks	høyde	/lysåpning	på	
systemet	er	320mm.	

Som	standard	på	NIKA	Skyveglass
leveres	det	med	en	låsbar	
uttrekkslås.	Skyveglass	kan	også	
leveres	med	et	praktisk	håndtak	
eller	et	NIKA	låssystem.	Denne	
kan	låses	både	fra	utsiden	og	
innsiden,	noe	som	er	praktisk	og	
sikkert.	

Sett	fra	innsiden	
Horisontal	del.	2	
dører

Horisontal	del.	2	dører
U-terrasse	2-/2	spors	skinne

Vertikalt.	2	dører	4-/2- spors	skinne

Utside

innside

Utside innside



NIKA Terrasseinnglassing

En	NIKA	Terrasseinnglassing er	et	
vertikalt,	rammeløst	system	,	
som		fremhever	boligens	eget	
arkitektoniske	uttrykk.	Den	
beskytter	terrassen	mot	støv,	løv	
og	snø.	Det	gir	også	behagelig	
ekstraplass	og	sikkerhet,	da	
systemet	kan	låses	fra	innsiden.	
Som	tillegg	kan	man	også	få	et	
lås-system	som	kan	låses	fra	
utside	og	innside,	praktisk	og	
sikkert.	En	NIKA	
Terrasseinnglassing passer	godt	
for	terrasser	på	eneboliger	og	
rekkehus,	og	fungerer	utrolig	
godt	som	ekstraplass.	På	grunn	
av	de	rammeløse	vertikale	
glassene	kan	omgivelsene	sees	
uten	forstyrrende	elementer.		

Funksjon 
En	NIKA	Terrasseinnglassing er	
basert	på	en	konstruksjon	med	en	
bærende	base,	hvor	glassene	
beveger	seg	på	et	sett	med	hjul.	
I	systemet	dekker	glassene	hele	
åpningen	på	ett	nivå.	Ved	åpning	
eller	lukking,	glir	glassene	langs	
glideskinne	på	dekket	og	langs	
føringsskinne	i	overkant.	Glassene	
kan	åpnes	individuelt	til	en	eller	
begge	sider	av	terrassen	hvorpå	
hele	terrassen	kan	totalt	åpen.	Det	
ytterste	glasset	kan	også	settes	i	
lufteposisjon.	

Oppbygging 
Aluminum-lister	er	festet	til	øvre	
og	nedre	kanter	av	glasset	med

en	spesiell	silikonmasse.	Disse	
listene	er	en	del	av	systemet:	
Guide-deler	i	de	øvre	listene	og	
bæresystemet,	utstyrt	med	hjul,	i	
de	nedre	listene.	Vekten	av	
glassene	er	således	rettet	mot	
skinnen	som	er	festet	i	gulvet,	og	
påvirker	derfor	ikke	konstruksjoner	
i	taket.	Høyden	på	bunnskinnen	er	
kun	25mm	og	har	en	liten	skråning	
for	å	hindre	at	man	snubler.	
Glasstykkelsen	er	8-10mm.

Innglassingen er	tilpasset	på	mål	
for	hver	terrasse.	Bredden	på	
glassene	varierer	mellom	600-
800mm	og	de	er	rammeløse	på	den	
vertikale	siden.	Maksimum	høyde	
på	åpninger	er	3000mm.

Justerbar	profil	0709
Feste	i	betong

Justerbar	profil	0715
Feste	i	betongJusterbar	profil	0709

Feste	i	betong

Bunnprofil	0890

Bunnprofil	0890	og
terskel	0882



Innglassing-system 
Høy	kvalitet	og	holdbare	produkter	som	
tillfredstiller alle	krav,	også	nordiske	forhold.

Ren,	stilfull	design

Produseres	i	egne	lokaler	som	har	vært	i	
virksomhet	i	75	år.	Vi	har	80	profesjonelle	
ansatte	på	innglassing.

Produsent:

Nika®	vertikal	–rammeløs	
innglassing siden	1988

Christiania	Balkonginnglassing AS
Tel.	+47	911	90	263
E-mail:	post@cbglass.no
www.christianiabalkonginnglassing.no

Norge


