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Balkongräcken

Balkonger

FABER Balkonginglasning

HOGSTAD Fönster

Vardagens guldstunder

Balkonginglasning

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
Balkongräcken / Balkonger / Balkonginglasning Faber / Fönsterbeklädnad
Foldrar och tekniska blad finns för nedladdning på www.hogstadaluminium.se

Vårluften ser kylig ut. Morgonsolen lovar värme.
Hon tar en klunk av juicen och blundar. Sträcker ut benen.
Snart ska hon väcka barnen. Men inte riktigt, riktigt än.

Dags att bygga ut?
Så småningom kommer dagen då äldre balkonger måste renoveras.
En nödvändig åtgärd som också ger ett gyllene tillfälle att utöka
balkongens storlek och glasa in den.

ning i en och samma enhet. Ett rejält och robust system, användarvänligt och väl genomtänkt. Det består av en fast bröstning och
inramade skjutluckor i glas, som också kan vikas in för säker och
smidig fönsterputsning inne på balkongen.

Vi arbetar med helhetslösningar i sådana projekt och erbjuder
kompletta system för inglasning.

Hur vill ni ha det?
FOCUS är alternativet vi rekommenderar vid gemensam
balkonginglasning av hela fastigheter.

Vi finns med hela vägen från projektering till montage.
Stabilt och rejält
En inglasad balkong blir lägenhetens oas. Ett favoritrum för avkoppling, blomsterodling, kaffekalas med släkten... Inte året runt, som ett
uterum på markplatta. Men bra nära. Våren kommer tidigare. Sommaren kan avnjutas trots blåst och regn. Hösten blir varmare.
FOCUS inglasning är ett integrerat system, med räcke och inglas-

Flexibiliteten i design, materialval och bröstning är stor. Det finns
alltid en lösning som passar din fastighet eller din bostadsrättsförening. Vi har över 50 års erfarenhet i branschen, vilket lagt grunden
för vårt sortiment av prefabricerade lösningar av mycket hög kvalitet.
Smidigt montage
Systemen förtillverkas hos oss efter mått. Monteringen på plats går
därför snabbt och de boende störs så lite som möjligt.

Renovering – det gyllene tillfället att göra något stort av sina balkongdrömmar!

