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Inglasning av balkonger i brf Rosenbrodet.
2009-12-01
Fastighet Rosenbrodet ar gulklassad av Stockholms Stadsmuseum vilket innebar att
bebyggelse pa fastigheten ar av positiv betydelse for stadsbilden och eller av visst
kulturhistoriskt varde. Fasadforandringar pa byggnaderna skall utforas i enlighet med
P B L 3 kap 10 §, se nedan;
"Andringar av Rosenbrodet skall utforas varsamt sa att byggnadens karaktarsdrag
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljomassiga och
konstnariiga varden tas tillvara".
Balkongerna ar bade djupa och breda och utgor ett framtradande motiv pa
byggnaderna. I samband med inglasning skall den utforas pa ett s a elegant och "latt"
satt som mojiigt. Den losning s o m foreslas ar en utan synliga lister kring de skjutbara
glasskivorna vilket ger ett s a transparent intryck som mojiigt.
For att uppfylla byggiovets krav skall fdljande gdlla:
1. Inglasningen skall besta av vik- och skjutbara klarglasskivor utan vertikala
metallprofiler som placeras innanfor befintligt racke.
2. Glasskivorna bor vara horisontellt delade dar den ovre ar vik- och skjutbar och
den undre ar fast men fallbar for att mojliggora rengoring.
3. Inglasningskonstruktionen far inte belasta racket eller forankras i befintlig
vagg.
4. Vid forstarkning av befintligt racke och anslutande byggnadsdelar skall
kostnad for detta anges samt en konstruktionsbeskrivning. Inga hornstolpar
far monteras i balkongfrontens yttre horn.
5. Alia kostnader skall redovisas for en komplett leverans och montage, dvs.
arbete, material och moms samt eventuell mangdrabatt
6. Eventuella extra kostnader for inglasningar pa de ovre vaningarna med plattak
skall anges.
7. Aluminiumprofiler skall vara pulverlackerade i kuloren N C S 6 0 0 5 - G 5 0 Y .
8. A n g e antal glasluckor i front och gavel.
9. Vid en delad balkong skall kostnaden for en brandvagg (E30) mot grannen
inklusive rokgastatning inga.
10. Garantivillkoren utover konsumenttjanstlagen och konsumentkoplagen skall
anges for material respektive arbete.
11. Referens- och visningsanlaggningar skall redovisas.
12. Anbudsgivaren skall sjalv kontrollmata och ansvara for befintliga
forutsattningar for sin installation samt ange eventuella awikelser.
13. Konstruktionen skall dimensioneras for gallande vindlaster i omradet och
glasluckor med fullhojd (2520 mm) bor ha en godstjockiek om minst 8 mm.
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