
En ny möjlighet

Balkonginglasning

SOBER Balkonginglasning

Hogstad Aluminium AB erbjuder mer 

Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens mest erfarna företag inom balkong-
branschen. Företaget började utveckla och leverera balkongräcken till fastighets-
marknaden för 50 år sedan och är än idag marknadsledande inom detta område. 
Hogstad Aluminium AB ansvarar för hela leveransen – från utveckling och tillverk-
ning 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 Focus, Faber / Fönsterbeklädnad
Foldrar och tekniska blad finns för nedladdning på www.hogstadaluminium.se
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Vidgade vyer
Balkongen är lägenhetens bonus. En guldkant att bygga vidare på. 
Med en inglasning möter du årstidens växlingar på första parkett. 
Vårens ljusa kvällar… Sommarens plötsliga regn… 
Höstens vackra, kristallklara morgnar…

SOBER balkonginglasning vidgar vyerna och ger maximal fri- 
hetskänsla utan vertikala profiler som stör. Inglasningen 
monteras innanför befintligt räcke. 

Enkelt att använda
Hur många gånger har inte vädret hindrat kaffestunden på balkong-
en? Med flexibiliteten i SOBER vikdörrsystem kan du uppleva 
känslan av det fria utelivet, i alla väder. 

SOBER står för genomtänkt design och bra funktioner. Glaspar-
tierna kan öppnas upp helt eller delvis, med enkla grepp. Önskas 

öppning av ett enstaka glasparti, kan det göras utan att glasen först 
skjuts till sidan i ett speciellt öppningsläge.

Vårt unika inglasningssystem kan jämställas med ett oisolerat ute-
rum, ett skydd mot nederbörd och blåst. Det går att välja till avtag-
bara, transparenta PVC-lister, för den som vill ha en tätare balkong.

Snabbt och smidigt
Hogstad Aluminium har full kontroll från beställning till leverans. 
SOBER vikdörrsystem tillverkas i vår anläggning efter mått ute hos 
kund. Det gör att monteringsarbetet på plats går snabbt och smidigt. 

Erfarenhet ger trygghet
Efter ett halvt sekels verksamhet är vi idag en av Sveriges främsta 
leverantörer av balkongräcken, balkonger, inglasningar samt föns-
terbeklädnader. Vår erfarenhet och lyhördhet är kundens trygghet.

Blåbär och mjölk. En liten hand runt skeden. Regndroppar som 

pärlor på rutan. Solblänk i porslinskoppens kaffespegel. 

Förväntan i en gråsparvs öga. Det fria livet. 

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.
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