
Tidstypiska räcken för 
varsam renovering!

VI HAR RÄCKEN FÖR ALLA EPOKER



Vi vet vad som gäller vid varsam renovering!
TIDSTYPISKA RÄCKEN FÖR ATT BEVARA KARAKTÄRSDRAG

Det blir allt vanligare att bevara ”tidstypiskt” utseende på våra hus. Att förändra 
räcken från tex stål till aluminium ställer ofta höga krav så att detaljer från olika 
epoker efterlevs. Våra räcken utförs med 40-talets smala runda handledare eller 
50-talets platta form. Sinusprofilerad plåt är det vanligaste, men även slät plåt 
förekommer. Vissa beklädnader har även utanpåliggande dekorstolpar för 
anpassad karaktär. Räcket utförs med gerade eller radiebockade hörn. 

Vi använder moderna material som ger balkongräcket lång livslängd med minimalt 
underhåll. Formmässigt bibehåller vi epokens karaktärsdrag – en viktig 
förutsättning i samband med varsamma renoveringar av äldre hus. 



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 tidstypiska räcken. För mer information om alla våra räcken 
och produktområden, bilder, ritningar mm. besök vår hemsida www.hogstadaluminium.se

SINUSPLÅT
Sinusprofilerad plåt 

RADIEBOCKADE
Slät/sinusprofilerad  plåt 

SYNLIGA STOLPAR
Räcke 1950

PLAN PLÅT
Slät plåt (2mm)



Vi erbjuder ett 
komplett produkt- 
program för balkonger!
DITT PROJEKT -  
VÅRT ENGAGEMANG! 
Hogstad Aluminium AB började 
utveckla och leverera balkongräcken 
till fastighetsmarknaden för över 50 
år sedan och är än idag marknadsle-
dande inom detta område. 

Vi ansvarar för hela leveransen – 
från utveckling och tillverkning till 
montage på plats. Det gör att vi kan 
erbjuda ekonomiskt fördelaktiga 
lösningar och attraktiva boende- 
miljöer, både vid renoveringar och 
nyproduktion.

Vi lyssnar och är alltid fokuserade på 
utveckling. Funktion, estetik och god 
fastighetsekonomi är våra ledord. 

Vilka önskemål har du?
 – Vi lyssnar!

 ■ Balkongräcken

 ■ Balkonginglasningar

 ■ Balkonger

 ■ Fönsterbeklädnad



För mer information, bilder, ritningar mm. www.hogstadaluminium.se



Vi har räcken för 
alla typer av projekt!

Vår produktion omfattar förutom tidstypiska 
räcken även standard och designade räcken.  

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.

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 
har skapat goda förutsättningar för
tillverkning av designade räcken. 

 
 

Vi erbjuder en mängd variabler avseende material och design på våra 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, användar-
vänligt 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




