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Inloop koeling 
Jumbo Euroborg

De flagshipstore in een studentenstad. Dat kan maar één ding betekenen: een grote 
bieromzet. Jumbo geeft met dit koel concept een nieuwe betekenis aan de ‘walk’in fridge’ 
uit een bekende bierreclame. Balink zorgt voor de technische invulling: zoals isolatie 
waarden van glas, de schuifdeur automaat en aluminium profielen. Zo kan de ‘shop in 
shop’ belevenis ook. Deze inloop koeling heeft de basis maatverhouding van een bierkrat, 
andere vormen en maten zijn ook mogelijk. In retail verbouwingen is snelheid, levertijd, 
leverbetrouwbaarheid en inventiviteit van monteurs essentieel. Door het hele land leveren 
wij deze operational excellence al jaren voor een aantal grote retail partijen.

Inloopkoeling 
Jumbo Euroborg Groningen
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Het winkelcentrum Herenhof in Alphen a/d Rijn was toe aan een opfrisser. Voor dit werk 
heeft Balink ervoor gekozen om samen te werken met partners die al meerdere decennia 
of zelfs bijna een eeuw met ons samenwerken in uitdagende projecten: Reynaers heeft 
de series CS86 en CS77 voor de kozijnen en de CF77 voor de vouwwanden van de winkels 
geleverd. Deze puien zijn voorzien van het HR++ glas.

Een belangrijk visueel aspect van de renovatie zijn de luifels, die uitgevoerd zijn in 
Reynaers CW50 serie en voorzien zijn van veiligheidsglas panelen in gelaagd 66.2. Dit 
veiligheidsglas ontwerpen en produceren wij zelf, inclusief het harden en lamineren, in 
onze eigen fabriek. Het float glas voor het veiligheidsglas van de luifels is afkomstig van 
AGC. Balink kiest hier bewust voor om het onderhoudsgemak voor de eigenaar. Mocht 
er in de toekomst een ruit breken, dan kunnen ruiten, ook na jaren, met een minimaal 
kleurverschil bijgemaakt worden.

Glazen luifels en winkelpuien 
Winkelcentrum Herenhof Alphen a/d Rijn
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Aluminium gevel 
Winkelhart Heerenveen

In het centrum van Heerenveen zijn, boven een winkelgelegenheid, 14 appartementen van 
hoogwaardige kwaliteit gerealiseerd. Balink was verantwoordelijk voor het produceren en 
plaatsen van de aluminium kozijnen en deuren.

De kozijnen zijn gemaakt van een Reynaers profiel dat voldoet aan de huidige eisen op het 
gebied van stabiliteit en veiligheid. De kozijnen realiseren een isolatiewaarde die lager is 
dan 1.65 W/m²K. Het profiel is geschikt voor drievoudige beglazing, echter is in dit geval 
gekozen voor standaard HR++ glas.

Bovendien is in deze situatie gekozen om de zonwering en ventilatie in één systeem te 
verwerken met het kozijn. De rechte kap van het systeem zorgt voor een strak en stijlvol 
gevelbeeld. De zonwering is elektrisch bedienbaar.

In de binnenplaats van de appartementen zijn een drietal kwalitatief hoogwaardige 
brandwerende aluminiumdeuren geplaatst. De deuren zijn gemaakt van een Reynaers 
profiel welke uitstekende prestaties levert op gebied van waterdichtheid, isolatiewaarde 
en inbraak, maar vooral excelleert op het gebied van brandwerendheid.
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Drankshop 
Jumbo Groningen

Sinds een aantal jaren is het niet ongebruikelijk om een drankshop in een supermarkt te 
hebben. De vigerende regelgeving op dit specifieke stuk retail wordt door Balink ingevuld 
op verschillende manieren: maatwerk passend in iedere voorkomende situatie. De 
oplossing die hier getoond wordt, is voorzien van een sluis met automatische poortjes in 
gehard glas.
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Bakkerij 
Jumbo Joure

In de bakkerij komen de antibacteriële eigenschappen van glas goed van pas. Tevens is 
het voor de beleving van de klant een extra dimensie om in de bakkerij te kunnen kijken 
terwijl de bakkers aan het werk zijn. 

Balink maakte voor deze winkel een pui met een groot glasoppervlak en aluminium 
kaders die zo slank mogelijk zijn. Deze benadering en de kleur keuze voor de aluminium 
profielen dragen bij aan de luxueuze uitstraling van dit project.
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Het maken en plaatsen van glazen deuren met schuifdeur automaten is een belangrijke 
productgroep voor Balink in de retail. Onze monteurs zijn experts in het afregelen van 
de elektronica. En daarnaast produceert Balink vanzelfsprekend al het glas in eigen huis: 
een schade aan een schuifdeur kan dan ook op korte termijn hersteld worden.
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Gevel en toegangsdeuren 
Coop Sexbierum



Corona passcherm 
Shirtkitchen Bussum
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In veel situaties in de retail is het onmogelijk om afstand tot de klant te behouden. 
Gedeeltelijk is dit product gerelateerd, deels ook service gedreven. De veiligheid voor 
klant en medewerker blijft echter op de eerste plaats komen. 

Deze gehard glazen passchermen maakt Balink in iedere gewenste maat zowel in 
zelfstaande- als bureau opstellingen, eventueel voorzien van logo. De aluminium 
omranding is voor een standaard kleur gekozen, echter iedere andere kleur, passend bij 
huisstijl, is mogelijk.
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Met dank aan de fotografen.
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Balink zet vakwerk voorop sinds 1923, dat doen we met een groep van 
ongeveer zeventig vakmensen vanuit onze thuisbasis Heerenveen.  
Wij staan voor klantgericht, behulpzaam in het vinden van oplossingen 
voor technische uitdagingen en innovatie op het snijvlak van vlakglas en 
aluminium gevels. ‘Ja en amen’- zeggen zit niet in onze Friese wortels.  
Die kracht geven we vorm zodat de klant er beter van wordt. 

We zijn trots op ons vak en staan voor ons vakmanschap.


