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Ditt projekt – vårt engagemang!
VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN

Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens mest erfarna 
företag inom balkongbranschen. Företaget började utveckla 
och leverera balkongräcken till fastighetsmarknaden för över 
50 år sedan och är än idag marknadsledande inom detta. 

Hogstad Aluminium AB ansvarar för hela leveransen – från 
utveckling och tillverkning till montage på plats. Vilket gör att 
vi kan erbjuda ekonomiskt fördelaktiga lösningar och attrakti-
va boendemiljöer, både vid renoveringar och nyproduktion.

Funktion, estetik och god fastighetsekonomi är våra ledord. 
Vi vet hur ett nyproducerat balkongräcke ska harmoniera 
med en husfasad från 50-talet. Vi älskar utmaningen att 
designa för nybyggnad och vi har unika inglasningar för 
balkonger. Dessutom tillverkar vi fönsterbeklädnader 
som får renoverade fönster att leva länge.

Vilka önskemål har du?  – Vi lyssnar!

 ■ Balkongräcken – standard, tidstypiska, designade

 ■ Balkonginglasningar - Focus, Faber, Sober

 ■ Balkonger (nybyggnation och utbyggnad)

 ■ Fönsterbeklädnad - Idealbågen, Utbytesbågen

Besök vår hemsida www.hogstadaluminium.se 
för mer information, bilder, ritningar mm.



Ett av våra projekt!
RÄCKEN OCH INGLASNING

Bostadsprojekt vid Friends Arena i Solna

Projektet innefattar framtagning och montering 
av Faber inglasning och balkongräcken.



Sober - vikglassystem
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.



Faber - vikglassystem
BALKONGINGLASNING

Funktion och design som skapar det lilla extra!
 
Unikt vikglassystem med stor flexibilitet. Glasen kan öppnas separat, oberoende av varandra. 
Varje glas är försett med ett vädringsbeslag 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, användarvänligt och genomtänkt. Det består av 
en fast bröstning och inramade skjutluckor i glas.



Balkongräcken
STANDARD - TIDSTYPISKA - DESIGNADE

Vi har räcken för alla typer av projekt
 
Vi vet hur ett nyproducerat balkongräcke ska har- 
moniera mot en husfasad från 50-talet. Och vi  
älskar utmaningen att designa för nybyggnad. Vår 
produktion av balkongräcken omfattar standard- 
räcken, tidstypiska räcken och designade räcken.  

Många fastighetsägare och föreningar passar på 
att utöka balkongytan när det är dags att byta bal-
kongräcken. Kontakta oss för råd och konstruktions-
förslag!
 

Besök vår hemsida för mer

information, bilder, ritningar mm.

www.hogstadaluminium.se



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 en mängd olika 
konstellationer  och beklädas med en mängd 
olika material.

Tidstypiska
BALKONGRÄCKEN

Tidstypiska räcken - Viktig stilmarkör

Tidstypiska räcken används då varsam renove-
ring blir allt vanligare för att bevara ”tidstyp-
iskt” utseende på våra hus. Att ersätta tidigare 
epokers stål och smide med aluminium kräver 
finess och omsorg för att de enskilda, tidsty-
piska detaljerna inte ska gå förlorade. 

Moderna material ger balkongräcket lång 
livslängd med minimalt underhåll. Formmässigt 
bibehåller vi epokens karaktärsdrag.



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 bekläd- 
nader 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.



Balkonger
PLATTOR, SKÄRMAR OCH TAK

Balkonger som lever länge

Hogstad Aluminium har ett komplett 
produktprogram för balkonger som 
omfattar nybyggnation av hela balkong-
er, skärmar och skärmtak, balkongräck-
en och inglasningar.

Vi tillverkar balkonger för renovering, 
utökning av befintliga balkonger eller 
till fastigheter utan balkonger. 

Våra balkongplattor är av betong, vilket 
ger en mycket lång livslängd. Balkong-
plattorna är förberedda för infästning 
av Hogstad Aluminiums balkongräcken 
och inglasningar.

Besök vår hemsida för mer 
information, bilder, ritningar mm.

www.hogstadaluminium.se
 

 



Fönster
IDEALBÅGEN - UTBYTESBÅGEN

Enkelt, snabbt och lönsamt!

Kostnadseffektivt
Renoveringen ger samma höga kvalitet som nya 
fönster. Fast snabbare och billigare.

Lång livslängd  
Till skillnad från nya träfönster, kräver våra system ing-
et återkommande underhållsarbete, vart tionde år. Du 
kan tänka på roligare saker än att skrapa färg och 
laga trä.

Snabbt
Du slipper långvarigt renoveringsarbete som stör 
de boende. Tack vare noggranna förberedelser 
tar vår montering på plats normalt bara en dag 
per lägenhet.

Vi erbjuder två olika fönstersystem
 
Idealbågen och utbytesbågen. Vi hjälper dig att 
bedöma fönstrens nuvarande skick och vilket renove-
ringsalternativ som är lämpligt för just din fastighet, 
beroende på dina önskemål.



Hogstad Aluminium AB

Tel: 0142-29 31 00

www.hogstadaluminium.se 

Ditt projekt – Vårt engagemang!

Foldrarna kan du beställa via vår hemsida!

www.hogstadaluminium.se


