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Již 20 let působíme na evropském 
trhu.

Nové balkony a lodžie Pekstra výrazně zvýší 
uživatelskou hodnotu bytu. 

Zaměřili jsme se především na kvalitu  
a precizní zpracování detailů. Cílený vývoj, 
zkušenosti a vlastní výroba balkonů přináší 
několikanásobné zvýšení jejich bezpečnosti, 
zvýšení standardu bydlení a zlepšení designu 
dokonce nad úroveň současných požadavků. 

Naše balkony a lodžie jsou nejen optimální 
náhradou těch původních, ale i vhodným 
řešením jakékoliv stavby. 

Nabídka balkonů a lodžií je rozmanitá a lze 
říct, že nový balkon je technicky možné pro-
vést v každém bytovém domě.

Neváhejte nás oslovit se svou poptávkou, 
umíme pružně reagovat na vaše požadavky. 

Specializujeme se na poradenství, dodávku 
a servis spojený s instalací balkonů a lodžií v 
bytových domech. 

Pozvedněte si svou úroveň bydlení o něco 
výš a užívejte si většího prostoru a komfortu 
balkonů a lodžií Pekstra.

Firma pekstra vÁm nabíZí JeDineČné 
teChniCké a vÝrobní postupY pŘi 
konstrukCi a vÝrobĚ oCelovÝCh  
ZÁvĚsnÝCh balkonů a samonos-
nÝCh oCelovÝCh loDžií.

Balkony a lodžie jsou žádanou součástí bytů 
v každém bytovém domě. Jsme specialisté 
na výrobu ocelových závěsných balkónů a 
samonosných ocelových lodžií.  

Za dobu svého působení jsme zrealizovali již 
nespočet zakázek na výrobu balkonů  
a lodžií nejen po celé České republice, ale  
i na Slovensku a v Evropě.

balkony a lodžie
pro váš dům
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Závěsné 
balkony
pro všechny typy bytových 
domů, i kde balkony dosud 
nebyly

Rozměry
standardní a nejmenší rozměr balkonu vyrábíme  
v šíři 2500 mm a hloubce 900–1250 mm.

mnohem větší zájem je o balkony větších rozměrů, 
které vyrábíme v šíři 2500–7000 mm 
a hloubce 1250–1500 mm (do limitu úno- 
snosti zdi) 
 
ve všech půdorysných variantách 
NORMAL, ARCUS i IDEAL.

Varianty 
půdorysných 

tvarů
NORMAL

ARCUS IDEAL

NORMAL
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IDEAL

ARCUS



U starších panelových nebo zděných domů 
montujeme balkony po revitalizaci nebo 
na původní fasádu, ve stejné velikosti nebo 
ve větších rozměrech dle vašich požadavků 
a výběru. montujeme balkony výměnou 
„staré za nové“ 
v rozměrech původních balkonů, nebo 
využijeme stávajícího kotvení pro výrobu 
balkonu větších. pokud i toto rozšíření 
o 30 cm z každé strany je pro vás malé, 
pak navrhneme nové kotvení a vyrobíme 
balkon v rozměru dle vašeho přání.

NORMAL
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ARCUS



montujeme balkony i na domy, kde balkony 
dosud nebyly. 

ve spolupráci se statikem navrhneme ideální 
rozměr balkonu, zajistíme výměnu stávajících 
oken za balkonové dveře. používá se zde 
speciální závěsný systém.

U novostaveb řešíme balkony již v projektech, 
je ale možné i zde dodat balkony dodatečně.  
i tady je důležitý návrh a typ kotvení.
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NORMAL

ARCUS



balkony pekSTra
vaše Správná volba
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NORMAL

NORMAL

IDEAL



pro roZšíření 
betonové lodžie

při zateplování panelových domů s betonovými 
lodžiemi dochází ke zmenšení užitné plochy 
lodžie. pouhou výměnou konstrukce zábradlí  
nebo renovací podesty nevyřešíte užitnou plochu 
lodžie. 
my pro vás máme řešení, kdy zvětšíme půdorys 
lodžie montáží nového balkonu.

Nabízíme dvě možnosti řešení rozšíření:

Předsazená balkonová konstrukce
před stávající lodžie

Rozměry a tvary 

předsazenou balkonovou konstrukcí dokážeme 
zvětšit hloubku stávající lodžie až 
o neuvěřitelných 150 cm!!! 

1

1

1

2

1 Předsazená balkonová konstrukce 

Vloženou balkonovou konstrukcí
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Závěsné 
balkony

NORMAL IDEALARCUS

NORMAL IDEALARCUS

NORMAL IDEALARCUS

stávající
podesta



NORMAL IDEALARCUS

NORMAL IDEALARCUS

NORMAL IDEALARCUS

stávající
podesta

Předsazená balkonová konstrukce
před stávající lodžie

Rozměry a tvary

Zvětšení hloubky stávající lodžie až o 70 cm.

2

2

2

2

do lodžíí je standardně dodávaná podlaha s dlaž-
bou o rozměru 40 x 40 cm po celé ploše.

Vložená konstrukce po celé 
ploše stávající lodžie 
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pro roZšíření 
betonové 
podeSTy

při zateplování panelových domů s balkony  
s betonovou podestou dochází ke zmenšení 
půdorysu balkonů.

 výměna konstrukce zábradlí a renovace podesty 
nevede při vyšších nákladech k uspokojivému 
výsledku.

můžete si vybrat, jestli chcete sanovat betono-
vou podestu, na kterou vám zavěsíme samo-
nosnou rozšířenou balkonovou konstrukci nebo 
vám betonovou podestu odřízneme a vy si 
vyberete jakékoliv provedení nového závěs-
ného balkonu z naší nabídky.
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Závěsné 
balkony



Rozměry a tvary

Zvětšení hloubky balkonu na původní betonovou 
podestu je možné až o 50 cm.

 ve všech námi nabízených variantách půdo-
rysných tvarů normal, arCUs, ideal. 
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NORMAL IDEALARCUS

NORMAL IDEALARCUS

NORMAL IDEALARCUS

stávající
podesta



tři tvary
desítky variant 
provedení
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NORMAL

IDEAL

ARCUS



pekstra normal

pekstra ideal

pekstra arCUs
12 13

NORMAL

NORMAL

IDEAL

ARCUS



oCelové lodžie
aktUální trend oCelovýCh 
lodžií lZe poUžít na všeCh 
typeCh panelovýCh domů.

Výhody samonosné lodžie

 samonosná konstrukce
 možnost zasklení
 prostorový komfort
 zřídit i tam, kde doposud nebyly
 nárust hodnoty bytu
 bezúdržbové
 mechanicky odolné
 rozměrově i tvarově variabilní
 dlouhá životnost

naše lodžie 
jsoU svými roZměry 
pro váS 
maloU ZahrádkoU.
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my Vám nabízíme nejhlubší  
lodžie V České republice. 
roZměr pro nás nepředstavUje 
žádné omeZení, jediným omeZe-
ním je statiCký posUdek možné-
ho Zatížení stavby.

běžně dodáVáme lodžie, které 
mají 2 až 2,5 m hloubky a šíř-
ku podle Vašeho přání.
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7,2 m2

3 600 x 2 000 mm

5,25 m2

4 200 x 1 250 mm

4,68 m2

3 600 x 1 300 mm
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zábradlí
pro balkony a lodžie pane-
lovýCh domů nabíZíme širo-
koU škálU variant Zábradlí. 
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atypická výroba zábradlí dle návrhu  
architekta. 

sériová i kusová výroba ocelových 
zábradlí pro opravené i nové bytové 
domy. 

možnost různých materiálových kom-
binací výplní zábradlí. kvalitní povr-
chová úprava ocelových zábradlí.
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výplně balkonU

 trapéZový pleCh
 hladká výplň
 beZpečnostní vrstvené sklo
 tahokov
 děrovaný pleCh

mléčné bezpečnostní sklo vrstvené Connex
barevné alternativy: bronz, čiré

hladký pozink. plech s polyesterovým povrchem
barevnost: odstíny RAL dle nabídky výrobce

perforovaný pozinkovaný plech

trapézový pozink. plech s polyesterovým povrchem
barevnost: odstíny RAL dle nabídky výrobce

20hladký pozink. plech s polyesterovým povrchem
barevnost: odstíny RAL dle nabídky výrobce



mléčné bezpečnostní sklo vrstvené Connex
barevné alternativy: bronz, čiré

trapézový pozink. plech s polyesterovým povrchem
barevnost: odstíny RAL dle nabídky výrobce

Zastřešení 
vChodU

vstUp do domU je to první, 
Co Uvidíte při příChodU vy, 
nebo vaše návštěvy.

vchodová stříška č. 421 vchodová stříška č. 5

vchodová stříška č. 3

vchodová stříška č. 1

vchodová stříška č. 2

hladký pozink. plech s polyesterovým povrchem
barevnost: odstíny RAL dle nabídky výrobce



Zastřešení 
horního balkonU
Užívejte si našiCh balkonU 
i Za nepříZnivého počasí
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boční Zástěny

klidné Závětří a komfort 
na balkoneCh pekstra



plastoVé rohože 

 čtverCe 40 x 40 cm
 Zámkové spoje
 barevné varianty 
 tři varianty strUktUr

doplňky

Sušáky na prádlo
podlážky a rohože
přeChodová lišta

sušák rovný

sušák předsazený sušák ve tvaru T

dřeVěná podlážka
 

 lepená
 Trojdílná 
 snadné čištění
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sušák ve tvaru T
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montáže
montáž balkonů a lodžií je Zále-
žitost poUhýCh několika dní.

není nUtné lešení, poUZe mobilní 
jeřáb.

montáž provádí speCialisté na 
výškové práCe pomoCí horole-
ZeCké teChniky.

přechodová lišta mezi fasádou a balkonem



rady pro výběr 
vašeho nového balkonU

Výhody záVěsného balkonu
 závěsná konstrukce
 minimální statické zatížení objektu
 možnost zasklení
 rozšíření užitné plochy bytu
 zřídit i tam, kde doposud nebyly
 nárust hodnoty bytu
 bezúdržbové
 mechanicky odolné
 rozměrově i tvarově variabilní
 dlouhá životnost

Pro základní výběr typu balkonu 
je důležité:
• v jakém bytovém domě bydlíte
• jaké jsou možnosti kotvení
• zda chcete balkon pouze vyměnit starý 

za nový 
• zda bydlíte v domě, kde balkony dosud 

nebyly
• jestli chcete rozšířit stávající balkon, 

lodžii
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vzorník barev

Vyberte si balkon podle 
Tvaru
roZměrU
výplně
barevnosti

doplňte si do něho vhodnou podlahu, neza-
pomeňte si rozmyslet, jestli chcete stříšky 
nebo boční stěny a také praktické sušáky i 
držáky na květinové truhlíky.

 ral 1002 ral 1015 ral 1017 ral 3000 ral 3009

 ral 3011 ral 5001 ral 5009 ral 5010 ral 5024

 ral 6003 ral 7011 ral 7044 ral 8003 ral 8004

 ral 8017 ral 9002 ral 9005 ral 9006 ral 9010

výběr barev uvedeného vzorníku ral se může měnit dle 
aktuální nabídky výrobců plechu.
barvy jsou pouze orientační a nemusí odpovídat skuteč-
nosti.

pro trapéZový a hladký 
poZinkovaný pleCh 
s polyesterovým povrChem



PEKSTRA spol. s r.o.
Rybářská 996/II
379 01 Třeboň

Tel.:     +420 384 721 199
Mobil: +420 605 153 700
             +420 603 851 639
E-mail: info@pekstra.cz

www.pekstra.cz


