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BALKONY A LODŽIE PRO
BYDLENÍ

BALKONY A LODŽIE PRO VÁŠ DŮM
Naše firma PEKSTRA spol. s r.o., je významným
výrobcem na trhu závěsných balkonů a lodžií
v České republice. Na Slovensku je naším výhradním zástupcem firma Kaczer s.r.o. Specializujeme se na poradenství, dodávku a servis spojený s výrobou a instalací závěsných ocelových
balkonů, samonosných ocelových a hliníkových
lodžií v bytových domech.
Neustále inovujeme a rozšiřujeme svoji nabídku
výroby i služeb. Naše balkony i lodžie dosahují
jednak vysokých technických standardů i estetických vlastností.
Nabídka balkonů a lodžií je velmi rozmanitá
a vše je zakázková výroba přesně podle výběru
a projektu klienta. Tady si můžete splnit Vaše
přání - vyberete si provedení, půdorys, rozměr,
použité výplně, zasklení, doplňky.
Nebojte se použít fantazii a vybavte si Váš balkon jako malý venkovní obývák, kde můžete trávit
nerušené chvilky u knížky nebo milého rozhovoru. Na balkoně můžete vytvořit i malou pracovnu. Nezavírejte se doma a dopřejte si krásný
rozhled i čerstvý vzduch v maximálním pohodlí
a soukromí.

Nové balkony nebo lodžie rozšíří obytnou plochu, zvýší komfort bydlení, zlepší celkový vzhled
domu a zvýší tržní cenu celého domu, resp. bytu.
Naše balkony a lodžie Vás překvapí svou vysokou
prostorností a účelným řešením.
Balkony a lodžie jsou nápadným prvkem domů
a bytů, proto je potřeba jejich výběru věnovat
dostatečnou pozornost.
Nechte se inspirovat katalogem, kde najdete
informace a naše realizace. Neváhejte nás oslovit
se svou poptávkou, naší prioritou je vždy individuální přístup k zákazníkovi, k jeho potřebám
a požadavkům.
Náš tým odborníků zajistí zaměření budovy, cenovou nabídku, vypracování technické dokumentace, výrobu, demontáž původních balkonů
a finální montáž nových balkonů a lodžií, ocelových zábradlí a různých doplňků podle Vašich
přání a výběru.
Ve prospěch kvality produktů hovoří nejen tisíce
spokojených uživatelů balkonů PEKSTRA, ale
i spokojenost bytových družstev a společenství
vlastníků s naší firmou.
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ZÁVĚSNÉ BALKONY

pro všechny typy bytových domů, i kde balkony dosud nebyly
Naše ocelové balkony PEKSTRA svojí konstrukcí nabízejí velký výběr možností a variant pro nový,
moderní vzhled bytového domu. Balkony jsou vhodné pro všechny typy domů, kde chtějí mít
obyvatelé balkon.
Naše rozměry balkonů zvýší výrazně komfort bydlení. Nabízíme šíři balkonu až 6 m.
Nové standardní rozměry balkonů, které vyrábíme jsou v šíři 2500–6000 mm a hloubce 1250–
1500 mm (do limitu únosnosti konstrukce domu) ve všech půdorysných variantách NORMAL,
ARCUS i IDEAL.
Výška balkonu je 110 cm ve standardním provedení.

NORMAL

ARCUS

VARIANTY
PŮDORYSNÝCH
TVARŮ
IDEAL
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BALKONY PEKSTRA NORMAL

5

BALKONY PEKSTRA IDEAL

6

BALKONY PEKSTRA ARCUS
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ZÁVĚSNÉ BALKONY S HLINÍKOVÝM
OPLÁŠTĚNÍM
Nový typ závěsného balkonu s hliníkovým opláštěním
Klademe velký důraz na design a kvalitu při navrhování nových balkonů a také výběr a volba materiálů jsou důležité. Výsledkem je balkon v kombinaci ocel – hliník.
Stále vylepšujeme i kotvící systémy balkonů. S novým kotvením je konstrukce balkonu přisazena
přímo k fasádě domu bez mezery.
V současné době mnohem více lidí bere balkon jako součást celkového pohledového dojmu, proto musí dosahovat patřičných estetických vlastností.
Nejen praktičnost, ale i útulnost jsou klíčová slova při vývoji našich nových balkonů.
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ROZŠÍŘENÍ HLOUBKY BETONOVÉ LODŽIE
PŘEDSAZENÍM ZASKLENÉHO SYSTÉMU
Rozšíříme Vám hloubku stávající betonové lodžie předsazením zaskleného systému až o 1 m.
Systém je vhodný pro lodžie, které jsou maximálně 6 m široké.
Speciální systém rozšíření kombinuje ocel a hliník společně se zasklením. Ideální varianta, která Vám poskytne pevný základ s bezpečnou obvodovou stěnou a rozšířením hloubky původní
lodžie až o 1 m. Předsazená prosklená část působí elegantním moderním dojmem a zvýší Vám
průchod slunečního svitu a zároveň výborně izoluje a brání úniku tepla z vyhřátého bytu.
Zasklívací systém umožňuje jednotlivé okenní díly zasouvat za sebe a otevřít téměř celou prosklenou plochu lodžie.
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ROZŠÍŘENÍ BETONOVÉ LODŽIE
PŘEDSAZENÍM BALKONOVÉ KONSTRUKCE
Předsazením naší balkonové konstrukce před stávající lodžie Vám rozšíříme hloubku lodžie až
o 1,5 m. Toto řešení je vhodné do maximální šíře lodžie 6 m.
Před stávající betonovou podestu lodžie se zavěsí balkon požadovaného rozměru a tvaru. Předsazený balkon působí elegantním moderním dojmem, zakrývá těžkopádné boční betonové stěny
a dodává lodžii vzdušnost.
Podívejte se pohledem majitele nového balkonu rozšířené lodžie. Balkonem získáte další prostor
navíc, který si můžete zkrášlit podle Vašich představ a proměnit balkon v oázu klidu a pohody.
Ocelový balkon pro betonové lodžie v půdorysu NORMAL s výplní bezpečnostním vrstveným
sklem Connex rozšířil hloubku lodžie o 150 cm.
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ROZŠÍŘENÍ BETONOVÉ LODŽIE
VLOŽENÍM KONSTRUKCE PO CELÉ PLOŠE
Tímto způsobem můžeme rozšířit stávající podestu až o 80 cm. Záleží na statickém posouzení
stávajícího stavu podesty.
Do prostoru lodžie se vsune konstrukce podesty, na které je vybraná podlahová krytina. Tento
způsob je vhodný pro lodžie, kde je dostatečný
prostor pod rámem balkonových dveří.
Do lodžií je standardně dodávaná podlaha
s dlažbou o rozměru 40 x 40 cm po celé ploše.
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ZÁVĚSNÉ BALKONY PRO ROZŠÍŘENÍ
BETONOVÉ PODESTY
Při zateplování
panelových
s betonovou podestou dochází ke zmenšení půdorysu
NORMAL
ARCUS domů s balkony
IDEAL
balkonů. Výměna konstrukce zábradlí a renovace podesty nevede při vyšších nákladech k uspokojivému výsledku.
Můžete si vybrat, jestli chcete sanovat betonovou podestu, na kterou Vám zavěsíme samonosnou
rozšířenou
konstrukci nebo
NORMAL balkonovou
ARCUS
IDEALVám betonovou podestu odřízneme a Vy si vyberete
jakékoliv provedení nového závěsného balkonu z naší nabídky.
NORMAL

stávající
podesta

ARCUS

IDEAL

Zvětšení hloubky balkonu na původní betonovou
podestu je možné až o 50 cm ve všech námi
nabízených variantách půdorysných tvarů
NORMAL, ARCUS, IDEAL.
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BALKONY UCHYCENÉ POMOCÍ STROPNÍCH
TÁHEL
Rozšiřujeme možnosti kotvení našich balkonů. Pokud použijeme kotvení pomocí stropních táhel, nezavěšujeme balkony na háky, ale balkon je přisazen přímo k fasádě bez mezery, čímž jsme
docílili celistvý vzhled fasády a balkonu a mnohem vyšší komfort pro Vás.
Kotvení pomocí stropních táhel je vhodný především pro bytové domy, které nemají nosné obvodové zdivo. Táhla se kotví do stropní konstrukce.
Kotvením pomocí stropních táhel dostanou balkony PEKSTRA nový, moderní vzhled.
Balkon je příjemnou součástí bytu, kde můžete trávit svůj volný čas relaxací nebo můžete balkon
využít i jinak, pro radost a vytvořit si malou zahrádku přímo před okny. Kytičky, rajčata, voňavé bylinky, nebojte se pustit do experimentů a mějte balkon podle Vašich představ.

13

ATYPICKÉ BALKONY
Chcete atypický balkon? Chcete velký balkon? Chcete mít balkon podle Vašeho přání? Chcete
mít balkon jako jediní v celém domě?
Pokud ano, pak jsme tu pro Vás. Podívejte se na naše atypické balkony, které jsme pro klienty vyrobili a namontovali.
Vše záleží pouze na Vašem přání a statickém posouzení únosnosti stavby. Pokud potřebujete, zajistíme pro Vás projektovou dokumentaci i stavební povolení.
Nabídka našich balkonů a lodžií, je velmi rozmanitá a vše je zakázková výroba přesně podle výběru a projektu klienta.
U nás si můžete splnit Vaše přání – vyberte si půdorys, rozměr, provedení, doplňky, rádi Vám poradíme.

6.000 x 1.300 mm

4.800 x 1.250 mm

4.000 x 2.000 mm

4.500 x 1.250 mm
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ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

bezrámový zasklívací systém AluFlexi, hliníkové vodící profily
a čiré bezpečnostní sklo
V kooperaci s firmou ALUMISTR, která se specializuje na zasklívání balkonů a lodžií, nově nabízíme možnost zasklení našich balkonů PEKSTRA.
Společně jsme vybrali nejvhodnější systém zasklívání pro balkony PEKSTRA, který klientům
ještě více zvyšuje komfort bydlení.
Zasklení balkónu i zasklení lodžie dává také vzniknout prostoru, jenž slouží zároveň jako ochrana
proti hluku, prachu, exhalacím, dešti a extrémním teplotám.
Zasklení představuje rovněž úsporu nákladů na vytápění bytu.
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OCELOVÉ LODŽIE

aktuální trend ocelových lodžií lze použít na všech typech panelových domů
Vyrábíme nejhlubší lodžie v České republice! Rozměr pro nás nepředstavuje žádné omezení,
jediným omezením je statický posudek možného zatížení stavby.
Běžně dodáváme lodžie, které mají 2 až 2,5 m hloubky a šířku podle Vašeho přání.
Samonosné lodžie mají řadu výhod jako například samonosnou konstrukci, která nezatěžuje stávající konstrukci domu. Lodžie je možné zasklít. Konstrukce je rozměrově i tvarově variabilní s dlouhou
životností a její povrchová úprava je bezúdržbová.
Naše lodžie jsou svými rozměry pro Vás malou soukromou zahrádkou.
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HLINÍKOVÉ LODŽIE

hliníkové předsazené lodžie s betonovou podestou
Tyto lodžie se skládají z jednotlivých modulů, jsou předsazené před opravovaný objekt a můžeme
je dodat i tam, kde dosud žádné balkony nebyly.
Hliníkové lodžie můžeme realizovat na základě statického posudku až do výšky 6 poschodí bytového domu a v rozměrech od 2,50 x 1,50 m až do 4,00 x 2,50 m.
Tímto provedením se dostatečně zvětší venkovní prostor bytu, který se může využít nejen k odpočinku, ale i k posezení s přáteli.
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VÝPLNĚ BALKONŮ

vybírat můžete z naší nabídky výplní od trapézového plechu až po bezpečnostní sklo Connex
TRAPÉZOVÝ PLECH
U trapézového plechu si jistě vyberete ze široké
škály barev a vhodnou kombinací s barvou fasády se celý Váš dům promění k nepoznání.

CONNEX
V současné době je oblíbenou výplní bezpečnostní sklo Connex, které z Vašeho balkonu
udělá prostor, kde si rádi posedíte.

HLADKÁ VÝPLŇ
Pokud dáváte přednost hladkému designu,
pak si můžete zvolit sendvičový hliníkový plech
NEOBOND nebo hladký plech s polyesterovým
povrchem.

TAHOKOV a DĚROVANÝ PLECH
Pokud se Vám líbí více vzdušnější výplň, pak si
jistě vyberete výplň z tahokovu nebo děrovaného plechu.

mléčné bezpečnostní vrstvené sklo Connex

trapézový plech

tahokov

bezpečnostní sklo, hliníkové zábradlí
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pozinkovaný plech s polyesterovým povrchem

celoopláštěný balkon
bondové desky, alternativa - hladký plech

ocelové šprycle

perforovaná výplň, děrovaný plech

VZORNÍK BAREV

pro trapézový a hladký pozinkovaný plech s polyesterovým povrchem
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Výběr barev uvedeného vzorníku RAL se může měnit dle aktuální nabídky výrobců plechu.
Barvy jsou pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnosti.

ZÁBRADLÍ

pro balkony a lodžie panelových domů nabízíme širokou škálu variant
zábradlí
Vyrobíme jakékoliv i atypické zábradlí.
Pro opravené i nové bytové domy montujeme
ocelové zábradlí sériové i kusové výroby.
Můžete si vybírat z různých materiálových
kombinací výplní zábradlí.
Zábradlí musí být pevné, bezpečné, ale je
důležitý i vzhled. Naše moderní zábradlí zvýší
celkový estetický dojem z vašeho domu.
Kvalitní povrchová úprava našich ocelových
zábradlí zajistí dlouhou životnost.
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ZASTŘEŠENÍ VCHODU

vstup do domu je to první, co uvidíte při příchodu Vy, nebo Vaše návštěvy
Nechte se inspirovat našimi realizacemi.
Změnit obyčejný vchod je velice snadné, stačí použít zastřešení vchodu, které vypadá moderně,
elegantně a dokonale ochrání Vaše dveře i celý vchodový prostor před nepřízní počasí. Vchodové
stříšky si můžete vybrat z různých tvarů obloukové, zešikmené, zkosené. Stříšky vyrábíme z trapézového plechu, polykarbonátu, drátoskla nebo z bezpečnostního skla Connex.
Zastřešení vchodu se stane dokonalou součástí domu, vylepší jeho vzhled a přispěje k Vašemu
většímu pohodlí.
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vchodová stříška, sklo

zastřešení schodiště, trapézový plech

vchodová stříška, pozinkovaný plech

zastřešení vchodu včetně bočnic, sklo

ZASTŘEŠENÍ BALKONU A ZÁSTĚNY
užívejte si našich balkonu i za nepříznivého počasí

Zastřešením balkonů se vyhnete nepřízni počasí a budete moci užívat svůj balkon kdykoliv budete chtít. Zastřešení tak rozšiřuje jeho komfort a možnosti využití. Zejména balkony posledních pater
trpí nepřízní počasí a dochází u nich k většímu poškozování konstrukce balkonu. Řešením je právě
stříška nad horním balkónem.
Boční zástěny Vám zajistí komfort závětří na Vašem balkonu. Výhodou je dodržení designu i materiálu s balkonem PEKSTRA.
Zástěny na balkon jsou vyrobeny z polykarbonátu či z bezpečnostního skla v provedení po celé
výšce mezi balkony nebo do dvou třetin výšky.
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PODLÁŽKY, DLAŽBA, HLINÍKOVÁ MADLA,
SKRYTÉ KOTVENÍ

základní provedení podlahy
protiskluzová úprava

mrazuvzdorná dlažba uložená na terče

dřevěný rošt

gumové čtverce

mrazuvzdorná dlažba uložená na terče

standardní kotvení

hliníkové madlo obdélníkové a oblé

skryté kotvení,
balkon přisazen přímo k fasádě bez mezery
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BALKONOVÝ NÁBYTEK

s firmou Mountfield nabízíme značkový nábytek z teakového nebo eukalyptového dřeva, hliníku, tahokovu s vysokou odolností vůči vodě a UV záření
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balkonová sestava CAFÉ LATTÉ
tahokov

balkonový stolek a křesla JULIA
hliník

balkonový stolek a křesla AMBRA
teakové dřevo

balkonový stolek a křesla LYNTON
eukalyptové dřevo

SUŠÁKY NA PRÁDLO
předsazené, vyklápěcí, vnitřní nebo samostatné

sušák vyklápěcí, možnost sušení i uvnitř balkonu

lomený sušák předsazený
s fixační tyčí

lomený sušák předsazený

sušák rovný

sušák ve tvaru T

sušák samostatný

sušák vnitřní
pro hliníkové zábradlí
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DEMONTÁŽE BETONOVÝCH PODEST

pokud máte nevyhovující betonovou podestu, která se již nevyplatí opravovat, nabízíme Vám její profesionální odřezání
S naší technikou vyřežeme jakýkoliv otvor či odřežeme starou betonovou podestu. Diamantový
kotouč benzínové rozbrušovací pily v rukách našich specialistů zaručuje rovný a čistý řez i v betonu
s ocelovými armaturami a s extrémně tvrdými přísadami.
Pro nás není problém připravit vstup pro balkonové dveře na místě, kde doposud žádný otvor nebyl.
Následně zhotovíme kotvení na nový závěsný balkon dle posudku statika a Vy si vyberete z naší
nabídky balkon, který se Vám líbí.
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MONTÁŽE

montáž balkonů nebo lodžií je záležitost pouhých několika dní
a není nutné lešení, pouze mobilní jeřáb
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PŘED A PO REALIZACI

prohlédněte si proměny domů před a po osazení našimi balkony, vždy
Vám garantujeme vysokou kvalitu a moderní vzhled
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NEJVĚTŠÍ ROZMĚRY BALKONŮ A LODŽIÍ
naše balkony a lodžie jsou Váš nový prostor v bytě

4,5 m2
3 600 x 1 250 mm

3,75 m2
3 000 x 1 250 mm
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4,5 m2
3 600 x 1 250 mm

5,25 m2
4 200 x 1 250 mm

8 m2
4 000 x 2 000 mm
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SKLEPNÍ OCELOVÉ KÓJE
Pozinkovaná konstrukce našich ocelových kójí umožňuje umístit tyto kóje i do velmi vlhkého
prostředí, kde neomezují cirkulaci vzduchu.
Kóje vyrábíme ve dvou variantách možných sestav a jejich kombinacemi. Do rámu z ocelových
profilů je vevařeno buď pletivo z drátů nebo plný plech. Tyto jednotlivé rámy spojujeme sváry nebo
šrouby ke sloupkům a vytváříme požadované sestavy. Do podlahy a stěn jsou rámy kotveny pomocí ocelových kotev.
Výhody sklepních kojí: rychlá montáž, snadná údržba, vysoká variabilita řešení, malá prostorová
náročnost.
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ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Zajištění financování
Nově nabízíme kvalifikovanou a odbornou poradenskou činnost v oblasti
zajištění financí pro SVJ/BD.

Důležité parametry výběru vhodného úvěru
Ne vždy je vhodné spoléhat na to, že úroková
sazba jako jediná hovoří objektivně o tom, že je
daná úvěrová nabídka výhodnější než jiná. Kromě ní hrají významnou roli další podmínky
a parametry úvěru, které při vyhodnocení nabídek bereme do úvahy:
• Poplatek za zpracování úvěru
• Možnost financovat úvěrem 100% (i více)
nákladů
• Způsoby zajištění úvěru
• Možnost odkladu splátek
• Poplatek za vedení úvěrového účtu
• Možnost vkládání mimořádných splátek bez
poplatku
• Účtování závazkové provize (poplatek za alokaci finančních zdrojů)
• Blokace násobků měsíční splátky na běžném
účtu
• Povinnost vést platební styk přes běžný účet
založený u úvěrující banky
• Sankce za nedočerpání úvěru
• Úroková sazba versus délka její fixace

Našim klientům v celé České republice zajistíme služby, které spočívají v:
• Rozebereme s klientem aktuální situaci a navrhneme optimální finanční řešení
• Zajistíme nabídky různých finančních institucí
• Provedeme ekonomické vyhodnocení jednotlivých finančních variant
• Vysvětlíme do detailu všechny podmínky
bank, které nejsou vždy z nabídek zřejmé (vysvětlíme faktický proces úvěru dle zkušeností
z praxe)
• Zajistíme a vyřídíme úvěr pro SVJ/BD ve vybrané bance
• Maximum administrativy zajistíme za klienta
• Představíme návrh řešení všem vlastníkům/
družstevníkům přímo na schůzi SVJ/BD a
budeme připraveni zodpovědět položené
dotazy

Projektová dokumentace
Každá stavba nebo rekonstrukce může být realizována pouze na základě projektové neboli stavební dokumentace. U jakékoliv rekonstrukce, výměny balkonů, lodžií musí být vypracována
projektová dokumentace nejdříve ve stupni studie a poté dokumentace nutná ke stavebnímu
povolení.
Je důležité, aby projektová dokumentace byla v souladu se stavebními normami a vyhláškami.
Abyste dostali stavební povolení, musíte mít vyjádření stavebního úřadu a jiných správních orgánů,
případně sousedů.
Zpracování projektové dokumentace mohou zpracovávat pouze autorizované osoby.
V případě, že nemáte projekční kancelář, která Vám toto vypracuje a zařídí, obraťte se na
nás, projektovou dokumentaci a následné stavební povolení pro Vás zajistíme.
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