
Hogstads räcken 
skapar rätt karaktär! 
STANDARD - TIDSTYPISKA - DESIGNADE 



Vi kan räcken och inglasningar!
RÄCKEN OCH INGLASNINGAR FÖR ALLA TYPER AV PROJEKT

Vi är erfarna och fokuserade på utveckling. Hogstad Aluminium har ett komplett 
produktprogram för balkonger. Vi arbetar ofta med helhetslösningar som 
omfattar renovering, nybyggnad, utbyggnad och inglasning.

När det gäller balkongfronter är vår produktion omfattande och ger stora valmöjlig- 
heter. Balkongbeklädnader finns i en mängd olika material, utförande och färger.  
Vårt breda utbud gör att vi kan skräddarsy en lösning som passar varje enskilt projekt.

Modern arkitektur ser ständigt nya möjligheter när det gäller  
utformning och materialval för balkongräcken. Det gör vi också! 



Vi har en lösning för varje önskemål! 
Vi erbjuder en mängd variabler avseende material och design. Det som inte finns, skapar vi!  

Här nedan kan du se exempel på våra designade räcken. För mer information om alla våra räcken 
och produktområden, bilder, ritningar mm. besök vår hemsida www.hogstadaluminium.se

GLAS
Invändigt montage 

Framkantsbalk
Utvändig framkantsbalk 

GLAS
Utvändigt montage

Perforerad plåt
Pulverlackad, 2mm plåt



Vi erbjuder ett komplett produkt program för balkonger! 
Balkongräcken - Balkonginglasningar - Balkonger - Fönsterbeklädnad

DITT PROJEKT - VÅRT ENGAGEMANG!



Rätt räcken lyfter projektet! 

Standard
BALKONGRÄCKEN

Funktion och ekonomi 

Standardräcken kallar vi de räcken som är väl 
anpassade till våra produktionsmetoder. Det gör 
tillverkningen rationell, liksom monteringen på 
plats. Standardräcke kan användas både 
vid nyproduktion och renovering. 

Standardräcket kan tillverkas i flera 
olika konstellationer och beklädas 
med en mängd olika material.

Tidstypiska
BALKONGRÄCKEN

Tidstypiska räcken - Viktig stilmarkör

Tidstypiska räcken används då varsam renovering 
blir allt vanligare för att bevara ”tidstypiskt” 
utseende på våra hus. Att ersätta tidigare 
epokers stål och smide med aluminium kräver 
finess och omsorg för att de enskilda tids- 
typiska detaljerna inte ska gå förlorade. 

Moderna material ger balkongräcket lång livslängd 
med minimalt underhåll. Formmässigt bibehåller 
vi epokens karaktärsdrag.

Designade
BALKONGRÄCKEN

Designade räcken - Låt oss skapa!

Modern arkitektur ser ständigt nya möjligheter 
när det gäller utformning och materialval för 
balkongräcken. Det gör vi också!

Våra lösningar för designade räcken är egentligen 
oändliga, både vad det gäller design, materialval 
för beklädnader såsom glas, skivor, rörprofiler 
och perforerad plåt. Anpassning av material, 
utanpåliggande dekorer, runda former etc är 
vad vi menar med designade räcken.

Vår samlade erfarenhet och kunskap ger goda 
förutsättningar för tillverkning av designade räcken! 



Våra inglasningssystem 
skapar frihet och rymd!

Faber vikglassystem 
BALKONGINGLASNING 

Funktion och design med det lilla extra!
 
Unikt vikglassystem med stor flexibilitet. 
Glasen kan öppnas separat, oberoen-
de av varandra. 

Varje glas är försett med ett vädrings- 
beslag och kan öppnas och parkeras 
i fasta lägen. 

Systemet kan självklart öppnas helt 
genom att samtliga glas skjuts åt sidan.

FOCUS skjutglassystem
BALKONGINGLASNING

Användarvänligt och genomtänkt!
 
Focus inglasning är ett integrerat 
system, med räcke och inglasning 
i en och samma enhet. 

Ett rejält och robust system, 
användarvänligt och genomtänkt. 

Det består av en fast bröstning och 
inramade skjutluckor i glas.

Sober vikdörrsystem
BALKONGINGLASNING

En känsla av rymd och frihet!

Systemet går från golv till tak och 
monteras innanför befintligt räcke. 

Sober kan öppnas helt eller delvis, 
vilket skapar en underbar rymd och 
ger en härlig känsla av frihet.



Funktion, estetik och ett brett utbud!
DU HITTAR BROSCHYRER, RITNINGAR OCH BILDER PÅ VÅR HEMSIDA 

 www.hogstadaluminium.se



Hogstad Aluminium AB
0142-29 31 00

www.hogstadaluminium.se


