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Erfarenhet som leder framåt
I över 50 år har Hogstad Aluminium levererat kvalitetslösningar för 
den svenska balkongmarknaden. Det gör oss äldst i branschen. 
Erfarna och alltid fokuserade på utveckling. Funktion, estetik och 
god fastighetsekonomi är våra ledord. Vi vet hur ett nyproducerat 
balkongräcke ska harmoniera mot en husfasad från 50-talet. 
Och vi älskar utmaningen att designa för nybyggnad. Vår 
produktion av balkongräcken omfattar standardräcken, 
tidstypiska räcken och designade räcken.  

Vi finns med hela vägen från projektering till montering.
 

Standardräcken - Funktion och ekonomi
Standardräcken kallar vi de räcken som är väl anpassade till våra pro-
duktionsmetoder. Det gör tillverkningen rationell, liksom monteringen 
på plats. Räckesstommen bekläds med aluminiumplåt i någon av våra 

standardkulörer. Men här finns möjlighet att välja andra beklädnads-
material som exempelvis rörprofiler, glas eller skivmaterial. Kombi-
nationer av olika material är också en möjlighet. Standardräcke kan 
användas både vid nyproduktion och renovering.

Tidstypiska räcken - Viktig stilmarkör
Balkongräcket visar mer än något annat när ett hus är byggt. På 
40-talet var det till exempel vanligt med runda hörn och runda 
handledare. Tio år senare satte räta vinklar och platta handledare 
trenden. Att ersätta tidigare epokers stål och smide med aluminium 
kräver finess och omsorg för att de enskilda, tidstypiska detaljerna 
inte ska gå förlorade. Moderna material ger balkongräcket lång 
livslängd med minimalt underhåll. Formmässigt bibehåller vi epokens 
karaktärsdrag – en viktig förutsättning i samband med varsamma 
renoveringar av äldre hus. 

Kvällsljus och syréndoft. Lukten av nyregnad asfalt. Barnskratt och en fotboll som sparkas högt upp. 

Hon dröjer med handen vid balkongräcket. ”En sådan skön kväll vi fick”, säger han.



Designade räcken - Låt oss skapa!
Balkongräcken i glas, perforerad plåt, gallerräcken med retrokänsla 
– 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.

Många fastighetsägare och föreningar passar på att utöka balkong-
ytan när det är dags att byta balkongräcken. Kontakta oss för råd 
och konstruktionsförslag!

Att möta nya arkitektoniska krav är något vi ägnat oss åt i över 50 år. Du önskar – vi skapar!



Balkongräcken

Tel: 0142- 29 31 00 

Fax: 0142-29 31 23

E-mail: info@hogstadaluminium.se

Internet: www.hogstadaluminium.se

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

Balkonger / Balkonginglasning Faber och Focus / Fönsterbeklädnad
Foldrar och tekniska blad finns för nedladdning på www.hogstadaluminium.se
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Den enkla lösningen


