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Naše firma PEKSTRA spol. s r.o. je významným výrobcem závěsných balkonů  
a samonosných lodžií v České republice a na Slovensku. Výhradním zástupcem 
pro Slovenskou republiku je firma Kaczer s.r.o. 
Během našeho dvacetiletého působení na českém, slovenském i evropském 
trhu stále zkvalitňujeme a rozšiřujeme své technické a výrobní zázemí, zvyšu-
jeme odbornou způsobilost vedoucích pracovníků a techniků. Postavili jsme 
nové výrobní haly na výrobu balkonů a lodžií. 
Balkony a lodžie PEKSTRA splňují požadavky a nejpřísnější kritéria dnešního 
moderního trhu. Kvalitu produktů potvrzují a deklarují certifikáty kvality výro-
by, jedinečnost technických a výrobních postupů zajišťuje mimo jiné i Osvěd-
čení o zápisu průmyslového vzoru.

Nabízíme komplexní servis a dodávku závěsných ocelových balkonů a samo-
nosných lodžií v bytových domech. Základní prioritou je vždy individuální pří-
stup k zákazníkovi, k jeho potřebám a požadavkům. Náš tým odborníků zajistí 
zaměření budovy, vypracování technické dokumentace, výrobu, demontáž 
původních balkonů a finální montáž nových PEKSTRA balkonů a lodžií, ocelo-
vých zábradlí a různých doplňků podle přání a výběru zákazníka. 
Obraťte se na nás, máme bohaté zkušenosti, používáme vysoce kvalitní mate-
riály a precizní zpracování, které Vám zajistí komfort užívání nového, bezpečně 
zavěšeného balkonu.

V našem novém katalogu Vám chceme ukázat možnosti řešení a varianty na-
šich balkonů, lodžií a doplňků. Nabídka je velmi rozmanitá a vše je zakázková 
výroba přesně podle výběru a projektu klienta. Můžete si splnit Vaše přání - 
vyberete si provedení, půdorys, rozměr, použité výplně, zasklení, doplňky. Na 
každý projekt je nezbytné zpracovat individuální cenovou kalkulaci i s ohledem 
na celkový počet balkonů, lodžií, dopravní vzdálenost a komplikovanost mon-
táže. Neváhejte nás oslovit se svou poptávkou, balkon je výborná investice do 
bydlení.

Pořiďte si balkon nebo lodžii PEKSTRA.
Naše balkony a lodžie jsou vhodné pro všechny 
typy domů, kde chtějí mít obyvatelé balkon. 
Měníme balkony staré za nové, malé za velké 
i nové na domy, kde dosud žádné balkony nebyly. 
Vše je zakázková výroba!!!

Nechte se inspirovat naším novým katalogem.
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Kombinovaná výplň

Závěsné ocelové balkony mají vlastní rámo-
vou nosnou konstrukci. Povrch konstrukce 
je opatřen žárovým zinkem a případně i ná-
sledným komaxitovým nástřikem barvou dle 
výběru.

Volba výplně dá balkonu výsledný vzhled.

Kombinovaná výplň Vám zajistí originalitu 
balkonu a Vašeho bydlení. 

Kombinovat můžeme všechny nabízené vý-
plně - sklo, plech i šprušle, aby se z balkonu 
stalo místo radosti a pohody, kde si budete 
užívat čerstvý vzduch.  
 
Obraťte se na nás, získáte praktické rady při 
výběru provedení, půdorysu, rozměru i do-
plňků. 

Nabídka balkonů je velmi rozmanitá, vše 
je zakázková výroba přesně podle výběru  
a projektu klienta. 
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Moderní trendy designu Vám mohou být inspirací 
pro Váš vlastní balkon.

Nabízíme desítky variant. Zajistíme Vám komplexní 
řešení závěsných ocelových balkonů přímo na míru.

Naše provedení a rozměry balkonů zvýší výrazně 
komfort bydlení. Balkon se stane odpočinkovou zó-
nou, která vám pomůže relaxovat a bavit se. I balkon 
u bytu nabízí dostatek prostoru pro malé posezení 
venku na čerstvém vzduchu.

Každý byt může mít 
balkon
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Výplň balkonu bezpečnostním sklem connex dodá 
domu luxusní vzhled a obyvatelům dostatečné sou-
kromí. Sklo Connex je vynikající výplň pro bezpeč-
nostní zasklívání, kterou si můžete vybrat v provede-
ní mléčném, čirém, bronzovém i barevném. Vrstvené 
sklo se vyznačuje zvlášť vysokou pevností, adhezí  
a elasticitou.

Velkou výhodou skla Connex je nejen výborný 
tok světla, ale především jeho schopnost převzít  
na sebe jemný nádech odstínu barvy fasády.

Pryč jsou doby, kdy balkon byl jen skladištěm, dnes 
na balkonech odpočíváme, relaxujeme, pěstujeme 
bylinky i kytičky, užíváme si čerstvý vzduch a ven-
kovní prostor.

Skleněná výplň

8 9
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Skleněná výplň

Balkon je součást celkového pohledového dojmu, 
proto musí dosahovat patřičných estetických vlast-
ností. A nejen praktičnost, ale i útulnost jsou klíčová 
slova při výběru a volbě balkonů.

My jsme vsadili především na kvalitu a precizní zpra-
cování detailů. Nové balkony dokážeme vyrobit  
a namontovat na jakýkoliv dům.

10 11
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 Hladká barevná výplň

Výplň z hladkého plechu má pestrou škálu 
barevných variant.

Vyberete si barvu, která se vám líbí a hodí 
se k fasádě domu. Povrch s polyesterovým 
lakem je vysoce kvalitní s vyšší odolností 
proti korozi, zlepšenou barevnou stálostí  
a vynikající ohebností. Životnost plechu je 
minimálně 40 let.

Hladký plech Vám zajistí na balkoně soukro-
mí, ať již věšíte prádlo, staráte se o kytičky 
nebo si jen užíváte čerstvého vzduchu.

Jednoduchou a snadnou údržbu jistě všichni 
ocení a balkon vypadá stále jako nový.

Balkon můžete mít ve všech půdorysných 
variantách.
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Balkony Pekstra jsou vždy jednotlivě kotveny do ob-
vodové zdi domu a nový balkon může mít každý!! 

Vše je zakázková výroba a technicky je možné na-
montovat balkon na každý bytový dům.

Balkony lze namontovat i jen na vybrané byty, po-
kud někteří vlastníci balkon nechtějí.

Je krásné mít balkon
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Vzorník barev pro trapézový a hladký pozinkovaný plech s polyesterovým povrchem

Balkony v provedení s trapézovým 
plechem vyrábíme již přes 20 let  
a stále jsou oblíbené.

Nový balkon vždy zvýší komfort by-
dlení, zlepší celkový vzhled domu  
a zvýší tržní cenu bytu.

Každý byt může mít balkon.

Balkonová klasika
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Balkony s děrovaným plechem
 
Moderní výplň, u které si můžete 
vybrat barvu i zvolit typ děrování, 
a to kruhové, čtvercové, oválné, oz-
dobné, prohloubené a speciální.

Balkony s výplní dekorativním tahokovem
Tahokov je vzdušnější výplň s vyšší propustností světla s výřezy po celé své ploše na 
tabuli. Jednotlivá „oka“ vzniklá natahováním materiálu vytváří svůj jedinečný vzhled  
a tvar, aniž by docházelo ke ztrátě pevnosti. Tahokov je velice moderní nateriál pro vý-
plň balkonů. Široká škála designů umožňuje splnit všechny požadavky na průhlednost 
i propustnost světla.

Dekorativní výplň
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Balkony s výplní ze šprušlí Vám neseberou ani trochu 
slunečního svitu. Na balkoně můžete trávit nerušené 
chvilky u knížky nebo milého rozhovoru. Balkon se 
stane pro Vás nedílnou a často využívanou součásti 
bytu, ať je jakéhokoliv rozměru.

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

Větší a žádanější rozměry balkonu jsou pak v šíři 
2500–4200 mm a hloubce 1250–1500 mm.

Na našich balkonech 
se žije
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Luxusní vzhled i provedení pro náročné klienty 
zajistí konstrukce v kombinaci ocel-hliník.

Balkon s hliníkovým opláštěním ocelové kon-
strukce je navržen s velký důrazem na design 
a kvalitu. Důležitý je výběr a volba materiálů 
vhodných pro balkony. 

Modernizujeme i kotvící systémy balkonů. No-
vým kotvením je konstrukce balkonu přisazena 
přímo k fasádě domu bez mezery, čímž se nám 
podařilo docílit celistvý vzhled fasády a balko-
nu s mnohem vyšším komfortem pro Vás.

Balkony s hliníkovým 
opláštěním
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Balkony s táhly kotvené do obvodového zdiva

Kotvení pomocí stropních tá-
hel je vhodné především pro 
bytové domy, které nemají 
nosné obvodové zdivo. Táhla 
se kotví do stropní konstrukce.
Současné bydlení vyžaduje 
moderní design. Rovné linie  
a kotvení stropními táhly dá 
balkonu futuristický vzhled.  
A výplň bezpečnostním sklem 
podtrhne luxusní provedení.

Při kotvení pomocí stropních 
táhel nezavěšujeme balkony 
na háky, ale balkon je přisa-
zen přímo k fasádě bez meze-
ry. Při kotvení stropními táhly 
je možné umístit táhla uvnitř  
i vně balkonu.

Balkony s táhly
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Rozšířená betonová lodžie předsazením balkonové 
konstrukce vyrazí dech každému návštěvníkovi svým 
nový prostorem a světlostí. Rozšíření stojí za to!!! 

Rozměr této přidané balkonové konstrukce je  
6 x 1,20 m a to už je výrazné zvětšení prostoru lo-
džie. 
A dokážeme zvětšit hloubku stávající lodžie až o ne-
uvěřitelných 150 cm.

Lodžie se stane dalším pokojem.

Moderní a velkoryse řešený dům potřebuje mít i do-
statečně velký venkovní prostor. Rozšíření lodžie je 
tak jedinou možností, jak byt zvětšit o další zajímavý 
prostor, který lze využívat dle vlastního uvážení. 

Po zasklení například může vzniknout uvnitř bytu 
zimní zahrada.

Rozšíření lodžie
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Rozšířením lodžie získáte nový prostor k bytu
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My Vám nabízíme nejhlubší lodžie 
v České republice. Rozměr pro nás 
nepředstavuje žádné omezení, je-
diným omezením je Vaše přání  
a statický posudek možného zatí-
žení stavby.

Běžně dodáváme lodžie, které mají 
2 až 2,5 m hloubky a šířku podle 
Vašeho přání.

NAŠE LODŽIE jsou svými rozměry 
pro Vás MALOU ZAHRÁDKOU. 

Oproti betonovým lodžiím jsou 
naše ocelové lodžie vzdušnější, 
mají lepší tok světla a samozřejmě 
je tady menší zatížení budovy i po-
zemku.

Ocelové lodžie
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Tyto lodžie se skládají z jednotlivých modulů, jsou 
předsazené před opravovaný objekt a můžeme je 
(stejně jako ocelové) dodat i tam, kde dosud žádné 
balkony nebyly.

Hliníkové lodžie realizujeme 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.

Tyto lodžie Vám svými rozměry zajistí další „pokoj“ 
k bydlení nebo malou zahrádku. Použijte fantazii  
a přeměňte Vaši lodžii v malý venkovní obývák, kde 
můžete trávit nerušené chvilky u knížky nebo sklen-
ky dobrého pití. Nezavírejte se doma a dopřejte si 
krásný rozhled i čerstvý vzduch v maximálním po-
hodlí a soukromí.

Nabízíme nejhlubší lodžie v České republice.

Hliníkové lodžie
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Zasklení

Zasklený balkon je skvělým mís-
tem, kde můžete být téměř za ka-
ždého počasí. Nevyžene Vás ani 
vítr ani déšť. Zasklení balkónu i 
zasklení lodžie slouží zároveň jako 
ochrana proti hluku, prachu, exha-
lacím, dešti i extrémním teplotám. 
Zasklení Vám rovněž úspoří nákla-
dy na vytápění bytu a to je v sou-
časnosné době velká výhoda.

Systém používáme rámový nebo 
bezrámový, zasklenou část lze ote-
vřít až ze čtyř pětin. Rámový zasklí-
vací systém tvoří hliníkové profily, 
kde skleněné díly jsou vsazeny do 
hliníkového rámu, který pojíždí po 
spodní nosné a horní vodící kolej-
nici.
U bezrámového systému se posuv-
né skleněné segmenty pohybují v 
upevněném horizontálním hliníko-
vém profilu a zasklení si můžete 
kdykoliv otevřít.
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Pro balkony a lodžie panelových 
domů nabízíme širokou škálu va-
riant zábradlí. Vyměníme staré 
zábradlí za nové ve stejném pro-
vedení nebo si vyberete nové pro-
vedení zábradlí. Možnosti a varian-
ty provedení jsou desítky. Vybírat 
můžete z naší nabídky výplní od 
trapézového plechu, hladkého ple-
chu, tahokovu, děrovaného plechu, 
šprušlí až po bezpečnostní sklo 
Connex. A materiály můžete různě 
kombinovat.
Všechny naše výplně jsou v nej-
vyšší kvalitě s certifikátem jakosti  
a vhodnosti pro balkony a zábradlí.

Zábradlí
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Se správným zastřešením se stane 
každý balkon odpočinkovou zó-
nou. Zastřešení horního balkonu 
či lodžie je nejen praktické, mo-
derní, ale také elegantní a zkrášlí 
Váš dům. Zastřešení si můžete vy-
brat v různých tvarech obloukové, 
zešikmené, zkosené. Stříšky vyrá-
bíme z trapézového plechu, poly-
karbonátu, drátoskla, nebo z bez-
pečnostního skla Connex.
Boční zástěny Vám zajistí komfort 
závětří na Vašem balkonu. Výho-
dou je dodržení designu i materi-
álu s balkonem PEKSTRA. Zástěny 
na balkon jsou vyrobeny z polykar-
bonátu či z bezpečnostního skla  
v provedení po celé výšce mezi 
balkony nebo do dvou třetin výšky.

Zastřešení  
a zástěny
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Pro spoustu z nás je balkon mís-
tem, kde odpočíváme, ale někdy 
potřebujeme na balkon pověsit vy-
prané prádlo, aby nám jej sluníčko 
usušilo. 
Balkon si můžete doplnit i o sušá-
ky na prádlo. Nabízíme sušáky rov-
né, předsazené, ve tvaru T, vnitřní  
i venkovní. Máme i variantu výklop-
ného sušáku, který je možný vyu-
žít jak ve venkovním vyklopení, tak  
i ve vnitřní poloze.

Sušáky

Základní podlahou při výrobě bal-
konů je pozinkovaný plech. Ale pro 
komfort užívání balkonu a pro po-
hodlí Vašich nohou Vám na tento 
plech můžeme dodat krytí, které 
si vyberete a bude se Vám nejvíce 
líbit.
Můžete si zvolit, dřevo, dlažbu, gu-
mové nebo plastové rohože, záleží 
na Vás. Dřevo je teplé a příjem-
né, dlažba v horkém létě příjemně 
chladí, gumové čtverce jsou měkké 
na došlap. 

Krytí podlahy 
balkonů a lodžií

 04 05 06

 01 02 03
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Naši rychlou montáž provádíme bez nutnosti leše-
ní za pomoci mobilních jeřábů. Je ale nutné, aby k 
domu byl přístup pro mobilní jeřáb a jeho potřebný 
manipulační prostor. Jeřáb musí balkon vyzvednout 
do výšky, v které bude osazen našimi specialisty na 
výškové práce pomocí horolezecké techniky.

V prostorách s omezeným přístupem montujeme 
balkony s pomocí pavoučích jeřábů, které nepoško-
dí okolí, nepotřebují velký prostor a snadno se pře-
místí. Montáž balkonů je tímto jeřábem nejvýhod-
nější a nejrychlejší.

Montáž

42 43
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Sklepní kóje dodáváme do bytových a panelových domů, kde je více bytových jedno-
tek. Provedení nabízíme s plechovou, drátěnou nebo dřevěnou výplní. 
Výhodou ocelových drátěných a plechových kójí je jejich životnost a lepší zabezpečení. 
Jsou vhodné i do vlhkého prostředí, kde je malá cirkulace vzduchu.

Sklepní kóje
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Vaše nejčastější dotazy na naše 
balkony a jejich provedení.

Zajímají Vás varianty skleněných 
výplní, varianty madel, uchycení 
balkonů, možnosti přechodových 
lišt i zastřešení vchodu domu.

Co Vás zajímá

Kotvení balkonu bez mezery

Výplň mléčné skloVýplň čiré sklo

Hliníkové madlo Bodové uchycení skla

Madlo odsazené

Balkon bez přechodové lišty Variace balkonů: balkon s táhly, výplň kombinace šprušle barevné skloBalkon s přechodovou lištou

Kotvení balkonu s mezerou
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KACZER s.r.o.
Stred 421
023 54 Turzovka, SK
+421 903 924 153
www.kaczer.sk

Výhradní zástupce pro Slovensko

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

+420 605 153 700
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