FABER Balkonginglasning

Vardagens guldstunder

Balkonginglasning

Kanske blir det regn till kvällen. Solen glittrar bakom mörka moln.
”Ska vi äta ute ikväll?” Hon ler. ”Precis som vi brukar.”
Han hämtar tallrikarna. Hon lutar sig tillbaka. Härliga måndag.

Naturlig del av fasaden
En inglasad balkong blir lägenhetens oas. Inte året runt, som ett
uterum på markplatta. Men bra nära. Våren kommer tidigare.
Sommaren kan avnjutas trots blåst och regn. Hösten blir varmare.
Frihet och rymd är känslan som präglar vårt vikglassystem FABER.
En diskret inglasning som smälter in naturligt i fasadens karaktär,
vid nybyggnation likaväl som vid renovering, tack vare de profillösa
glasen. Inga synliga kantprofiler mellan glasen stör utsikten.
Praktiskt och lättskött
I vårt unika system kan glasen öppnas var för sig, utan att först
skjutas till sidan i ett speciellt öppningsläge. Det underlättar både
vid vädring och putsning. Varje fönster kan öppnas upp i tre lägen
och är utrustat med vädringsbeslag, varav det innersta med barnsäker vädringsarm. Balkongen kan självklart också öppnas
upp helt eller delvis genom att glasen skjuts åt sidan.

Smidigt montage
Systemen förtillverkas hos oss efter mått. Monteringen på plats går
därför snabbt och de boende störs så lite som möjligt.
Det lilla extra
Med 50 år i branschen har vi utvecklat system av hög kvalitet. Vår
erfarenhet och kunskap märks inte minst i omsorgen om detaljerna.
Inglasning FABER står för estetiskt tilltalande design, genomtänkta
funktioner med användarvänliga lösningar.
FABER vikglassystem har stora toleranser med anslutningsprofiler
mot vägg och med fasta lägen vid öppning av glasen.
Vi kan även tillhandahålla system där varje glas förses med tunna
kantprofiler, för den som så önskar.

Vi vet att behoven kan se väldigt olika ut. Flexibilitet och kreativitet är en drivkraft för oss.
Det finns alltid en lösning som passar just ditt byggprojekt eller din bostadsrättsförening.

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

Förläng säsongen med Faber och njut...
från tidig morgon till sen kväll!
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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.
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