HOGSTAD Balkonger

Löftesrika dagar

Balkonger

Bara några minuters stillhet.
Staden långt borta och nära.
Balkongen - ett eget andrum.

Mer än en konstruktion…
Trygghet. Avskildhet. Men också en del av det offentliga rummet.
Något att vila ögat på för flanörer i staden.
Att en balkong ska vara säkert konstruerad är förstås självklart. Den
ska vara funktionell och vacker. Den ska smälta in i husfasadens
arkitektur men samtidigt sticka ut lite, som ett smycke ungefär.
En balkong får gärna rymma en skön möbel.
Allt detta tänker vi på när vi bygger balkonger.
Fråga oss!
Frågorna brukar hopa sig när det är dags att rusta upp gamla balkonger. Ska balkongen byggas ut? Kanske glasas in?
Hur anpassas en ny balkong på bästa sätt till en äldre fastighet?
Vi har lång erfarenhet i branschen och ger råd och hjälp från första
kontakten fram till slutmontage på plats.

Hogstad Aluminium har ett komplett produktprogram för balkonger
som omfattar nybyggnation av hela balkonger, skärmar och skärmtak, balkongräcken och inglasningar.
Balkonger kan byggas på flera sätt
Vi bygger balkonger med väggpelare och korta dragstag eller balkonger med långa dragstag. Väggpelaren kan med fördel färgas in i
samma kulör som fasaden.
Våra balkongplattor är av betong, vilket ger en mycket lång livslängd. En bonus är att betongplattan också minimerar stegljud –
glädjeskutt och danssteg kan tas utan risk att störa grannen!

Vi bygger balkonger som lever länge och gör
dina steg mjuka och tysta i grannens öron.

Tel: 0142- 29 31 00
Fax: 0142-29 31 23
E-mail: info@hogstadaluminium.se
Internet: www.hogstadaluminium.se

FABER Balkonginglasning

Vardagens guldstunder

FOCUS Balkonginglasning

Rofyllda ögonblick

Hogstad Aluminium AB erbjuder mer
Balkonginglasning

Balkonginglasning

HOGSTAD Balkongräcken

HOGSTAD Fönster

Livets små lyckorus

Balkongräcken

Den enkla lösningen

HOGSTAD Fönster

Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens mest erfarna företag inom balkongbranschen. Företaget började utveckla och leverera balkongräcken till fastighetsmarknaden för 50 år sedan och är än idag marknadsledande inom detta område.
Hogstad Aluminium AB ansvarar för hela leveransen – från utveckling och tillverkning till montage på plats. Det gör att vi kan erbjuda ekonomiskt fördelaktiga lösningar och attraktiva boendemiljöer, både vid renoveringar och nyproduktion.
Vilka önskemål har du? – Vi lyssnar.
Andra produkter från Hogstad Aluminium AB
Balkonginglasning Faber och Focus / Balkongräcken / Fönsterbeklädnad
Foldrar och tekniska blad finns för nedladdning på www.hogstadaluminium.se

