
Uw Persoonlijke Uitnodiging - 
Europa’s Marktleider voor Balkonrenovatie

Maakt u zich zorgen over de renovatie van onveilige balkons en 
galerijvloeren? Maak van uw balkonrenovatie een mooie kans om uw 
gebouw te verduurzamen met de gepatenteerde balkonsystemen van 
het Zweedse Balco. De balkons en beglazingsystemen van Balco zijn 
unieke oplossingen voor balkonrenovatie.

Uw (onveilige) balkons worden gerenoveerd met verhoogd wooncomfort 
voor de bewoners, lagere onderhoudskosten en energiekostenbesparingen 
tot 25%! Wilt u meer weten? Kom op 3 oktober naar de Balco Infodag bij de 
ICDuBo in Rotterdam - meldt u aan op www.balco.nl/infodag.

Duurzame Balkonrenovatie - 
Verhoogd Wooncomfort 
Energiebesparing - 
Onderhoudsvrij - Veilige Balkons

Infodag, 3 oktober, ICDuBo, Rotterdam



Uitkragende Balkons - 
De Feiten, Risico’s en Mogelijkheden
Balkons die niet aan de huidige veiligheidsnormen voldoen kom-
en regelmatig in de media terecht. Tevens is de deadline voor het 
verplicht onderzoeken van de balkons van galerijflats die voor 1975 
zijn gebouwd afgelopen.

Een aantal deskundigen licht de feiten, risico’s en renovatiemo-
gelijkheden op 3 oktober toe. 

Bent u vastgoedprofessional en bent u 
benieuwd naar de innovatieve oplossing 
voor balkonrenovatie?
Speciaal voor woningcorporaties, vve- en vastgoedbeheer-
ders en technisch adviseurs organiseert Balco een Infodag 
op 3 oktober 2017.  U bent van harte welkom op de Balco 
Infodag op de ICDuBo te Rotterdam. Meldt u aan via 
www.balco.nl/infodag

13:30 - Inloop en registratie
14.00 - 16.00 Welkom en Sprekers:

Roland Verbrugge  - KREKON Raadgevende Ingenieurs ‘Problemen 
met uitkragende balkon- en galerijvloeren; Wat is uw invloed op een 
herstelmethode?
Joop Neinders – IBTH, Ingenieursbureau ter Horst, ’Energiebesparing 
door Balkonrenovatie -Feit of Fictie?’
Ton van Erp – AE Finance Solutions - Financiële oplossingen. 
Petter Gustavsson - Duurzame balkonrenovatie in Scandinavië.

Vóór en ná de presentaties kunt u de Balco balkons van dichtbij bekij-
ken en verder kennis maken met de vele innovatieve producten voor 
duurzaam bouwen en renoveren op de ICDuBo.  Het programma wordt 
om 19.00 herhaald voor onder andere leden van VvEs.

Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen is het grootste en meest inspirerende centrum voor duur-
zaam bouwen in Nederland.

In de dagelijks geopende en voor iedereen toegankelijke inspiratieruimte van 2500 m2 tonen 
koplopers in de bouw (o.a. Balco) hun innovatieve producten, concepten en oplossingen. Kom 
langs en laat u inspireren.

Voor meer informatie en een routbeschrijving ga naar www.icdubo.nl

Balco Infodag - 3 okt, ICDuBo, Directiekade 2, Rotterdam, 
14.00-16.00 (vastgoed profs) en 19.00-21.00 (vves)
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